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FLOTAÇÂO DOS MINtRIOS OXIDADOS DE CHUMBO DE BAIXO TEOR DA MINA 
DE BOQUIRA - BA 

RESUMO 

SERGIO DE SOUZA CABO 
JOÂO ALVES SAMPAIO 2 

O baixo teor . a característica da ganga excessivamente talcosa 
e a presença, em quantidades variáveis, de cerusita e piromorfi 
ta nos minérios oxidados de chumbo da reqiáo de Boquira-Bahia ｾ＠
têm levado à obtenção de resultados insatisfatórios, em termos 
de recuperação e teor do concentrado, durante o tratamento por 
flotação desses minérios na planta industrial. 

O estudo aborda a influência das variáveis atuantes no processo 
atualmente empregado na usina, ao mesmo tempo em que indica a 
possibilidade de melhoria dos rendimentos pela adição de um co
lóide orgánico e/ou pré-flotação da ganga naturalmente hidrofó
bica com um espumante relativamente fraco. 

EngQ Chefe da Usina de Concentração; Mineração Boquira S/A 
2 M.Sc., pesquisador; Centro de Tecnologia Mineral- CETEM 
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1.0 - INTRODUÇAO 

O jazimento de chumbo de Boquira é resultado de três 

tipos distintos de mineralização: A primeira constituída de cerusi

ta primária aflorante originária da oxidação "in situ" dos filÕes 

de galena. A segunda constituída de cerusita também de origem ｰｲｩｭｾ＠

ria, resultante da oxidação de blocos de anfibólitos mineralizados' 

com galena que tombaram das partes superiores do morro e se ､ｩｳｰｵｳｾ＠

ram ao longo da vertente Leste do mesmo. Finalmente, a terceira, 

constituída de minerais de origem secundária (cerusita e piromorf! 

ta) resultantes da dissolução de mineralizações primárias por águas 

pluviais, que posteriormente se depositaram nas fr a turas e interstí 

cios das rochas. 

O elevado grau de heterogeneidade, seja na composição' 

mineralógica da ganga, seja na distribuição do teor das espécies mi 

nerais portadoras de chumbo, dificulta enormemente os trabalhos de 

lavra e por con.seguinte a marcha normal da usina de concentração. 

Com o processo adotado para a recuperação do chumbo, 

que consiste basicamente em ativar a superfície dos minerais oxida

dos através da'adição de um agente sulfetante para a ulterior cole

ta com o amil xantato de potássio, tem--se observado quedas graduais 

e continuas nos Índices dos rendimentos metálicos e teores dos con-

centrados chumbo produzidos (fig.l), decorrentes da presença cada 

vez mais frequente de minerais refratários à sulfetação, tal como a 

piromorfita, de partículas de cerusita com impregnações de óxidos ' 

de ferro hidratados e de espécies minerais resultantes da decomposi 

ção da rocha encaixante, com predominância para o talco. 

com o objetivo de estudar a influência das variáveis a 

tuantes no processo atual; bem como avaliar a resposta do minério 
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quando submetido à ação de depressores e outros procedimentos ｡ｬｴ･ｾ＠

nativos, foi firmado um ac3rdo de cooperação envolvendo a MBS/A e o 

Centro de Tecnologia Mineral - CETEH - para a realização de ensaio-s 

de flotação em escala de bancada. 

O presente trabalho é o resultado desse estudo. 
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SUPERFICIE CE BOQUIRA. 

2.0 - AHOSTRAS - TESTES EXPERIHENTAIS: 

A amostra utilizada nos ensaios de bancada foi retira-

da do circuito industrial após britagem a -12mm, em intervalos con-

tínuos de 30 min. entre cada tomada, durante dois dias de marcha da 

usina, sofrendo a seguir rebritagem a -2mm e homogeneização nara a 

retirada de alíquotas destinadas aos exames de caracterização mine-

ralógica, análise química e moagem/flotação. 

Foram coletadas ainda amostras reoresentativas do con-
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centrado chumbo produzido e do rejeito, com o objetivo de se ･ｳｴ｡｢ｾ＠

lecer padrões de comparação com os resultados obtidos em laborató -

rio. 

As análises efetuadas indicaram ser o minério constitu 

ido por cerusita (PbC03) e piromorfita (PbsCl(P04l3, sob a forma de 

cristais livres ou com inclusões e impregnações de óxidos de ferro 

hidratados. t observado ainda a presença de magnetita, talco, quar

tzo, anfibólios e óxidos de ferro hidratados. 

A análise química expressa em percentagem, indicou: 

Fe=22,7; SiOz=l4,4; Pb0=4,0; Alz03=3,0; Mg0=2,6; Pz0s=0,5; Kz0=0,2; 

Ca0=0,3. 

A tabela I apresenta o resultado dos exames efetuados para a deter

minação do grau de liberação dos minerais de chumbo presentes na a-

mostra: 

CERUSITA + PIROMORFITA 

FRAÇAO (pm) % LIBERADA 

149 80 

104 85 

74. 90 - 95 

53 100 

Tab.I grau de liberação dos minerais de 

chumbo de Boquira. 

Os ensaios de moagem foram conduzidos em um moinho de 

barras com 32cm de comprimento por 16cm de diâmetro, fabricado em 

aço inox e trabalhando com velocidade de rotação correspondente a 

80% da velocidade critica. 

Os ensaios de flotação foram conduzidos em uma célula 

Galigher Agitair mod. LA-500, dotada de cubas com capacidades de 
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1,5 e 3,0 1. A percentagem de sólidos nas etapas de desbaste foi 

mantida em torno de 27%. A vazão do ar foi controlada através de um 

r .otâmetro graduado numa escala variando de 1,8 a 18,0 1/min. 

3. O - PROCESSO ATUAL - ESTUDO DAS PRINr.IPAIS VARIA VEIS OPERACIONAIS 

Procurou-se inicialmente adequar, mediante atuação so

bre o n9 de barras do moinho e a % de sólidos da polpa, o perfil da 

curva de distribuição granulométrica obtida no laboratório com ｡ｱｵｾ＠

la produzida na planta industrial durante o ｾｲｻｯ､ｯ＠ de amostragem. 

com as curvas justapostas adatou-se como ｢｡ｳ･ ｾ ｰ｡ｲ｡＠ o 

inicio dos ensaios, o mesmo sistema e fórmula de reagentes apresen

tados no tratamento experimental. O dispersante foi condicionado ､ｾ＠

rante 2 minutos, e as adições do coletor e agente sulfetante foram 

efetuadas de forma simultãnea. Não houve necessidade de regulagem 

do pH uma vez que o mesmo se manteve praticamente constante em fun

ção do tamponamento apresentado pelas elevadas quantidades de ｳｵｬｦｾ＠

to de sódio adicionadas. 

Todos os reagentes empregadas são de pureza comercial. 

O tempo de flotação para todos os ensaios foi de 6 min. 

3 .1 - INFLutNCIA DA CONé:ENTRAÇ1\.Q. DE NA2S 

A sulfetação ｾ＠ o ｾｲｩｮ｣ｩｰ｡ｬ＠ fator envolvendo o processQ 

As condições nas quais a mesma se processa são essenciais para a ob 
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tenção de resultados satisfatório? no que diz respeito à recupera -

ção e seletividade. 

O aumento na dosagem de Na2S implica necessariamente 

num maior tempo de condicionamento aerado para o completo desapare-

cimento das espumas claras, pouco seletivas e mineralizadas, decor-

rentes da presença de íons HS e S na polpa (1). Dessa forma, após a 

adição desse reagente, foi promovido o condicionamento aerado com 

1,8 1 ar/min, em tempos variados, antes do início efetivo da flota-

ção. Os resultados são apresentados na fig.2. 

condições dos ensaios: 

Na2Si03 . AXK. Na2S. A31. MIBC. pH 

1. 500 250 var • 44 36 (g/TB) 10,2/10,4 
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3.2 - INFLueNCIA DA CONCENTRACAO DE AMIL XANTATO 

ma vez fixado o consumo (3000 
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cionamento aerado ＨＲｭｾｮＮＩ＠ do Na2s, fez-se variar a adição de amil 

xantato de potássio, mantendo-se inalteradas as demais condições dQ; 

ensaios efetuados na série anterior. Os resultados obtidos são ｡ｰｲｾ＠

sentados na fig .-3 . 
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3.3- Ａｎｆｌｾｎｃｉａ＠ DA CONCENTRAÇÃO DE SILICATO DE SODIO 

com os valores das concentrações de AXK e NazS ｯｴｩｭｩｺｾ＠

dos, foi efetuado uma série de ensaios visando determinar a ｩｮｦｬｵ￪ｾ＠

cia da adição de NazSi03 sobre o teor do concentrado e recuperação. 

Os resultados obtidos sao apresentados na fig.4. 

condições dos Ensaios 

Na2Si03. AXK. Na2s A31. MIBC pH 

Var. 200 3000 44 36 10,0/lO,l(g/TB} 
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3.4- INFLueNCIA DO pH 

Como agentes reguladores do pH foram empregados o áci-

do sulfúrico e a soda cáustica, tomando por base o pH natural atin

gido após a adição dos reagentes. Os resultados obtidos são apresen-

tados na fig.S. 

Condições de Ensaios 

NazSi03 • ..Na2s. AXK. A31. MIBC. pH 

1500 3000 200 44 36 (g/TB Var.) 
o 

70 45 Q 

"" #. ｾ＠ e e ｾ＠

ｾ＠
e 40 3:: 

Ｎｾ＠ ti 

ｾ＠
3:: 
o 

" 
... 

5 o 
'3:: 

I&! 30 41 

' ! '---- 25 #. 
é é 

A 
ｾ＠

1!1: a zo ｾ＠

• ' lO 11 IZ ,, .. 
,. I Wl.IIEifCIA ｯｯＬｾｯ＠ TEOif DO COifCEII-

TIIAOO E HCIII"Eif. 



407 

3.5 -ENSAIOS DE RELAVAGEM 

As melhores condições para a flotação do minério estu 

dado correspondem à adição de 3000 g/TB de Na2s, 200 g/TB de AXK e 

1500 g/TB de Na2Si03, em pH superior a 8. 

Com esse sistema, foram efetuados ensaios de otimiza-

ção utilizando água clara (da cidade do Rio de Janeiro) e água in

dustrial. Os resultados e as demais condições dos ensaios são ｡ｰｲｾ＠

sentados na tab.2. 

ENSAIO I ÂGUA %Pb %Pb % PRODUTO TEMPO pH 
Alim. cone. RECUPE (nin) 

RAÇM-

Rio de 
4,2 100 ,o TV - -

4,2 
18,2 73,8 Desbaste 6 9,7 

Janeiro 34,5 63,7 Limpes a 3 9,0 
55,1 51,3 !€lirrpesê 2 8,8 

Bancada 

INDUS - 4, 3 100,0 TV - -
TRIAL 4 '3 16 '3 71,3 Desbaste 6 9,8 Bancada 

24,9 61,4 Limpes a 3 9,0 
38,5 43' 4 l€li.Jll::esé 2 8,4 

INDUS - 4,2 38,6 49,4 FINAL 30 10,1 Planta In -dustrial 
TRIAL 

TAB.2 - SISTEMA ATrnL - RESm..TAIDS O.Bl'Ir:QS. 

Os resultados apresentados na tab.2 relativos a água 

industrial indicam a boa reprodutibiliCI.ade·. das ensaios efetuados err 

bancada. Considerando a inexistência de carga circulante nas etapas 

de limoesa e relimpesa em laboratório, pode-se admitir que a ｲ･｣ｵｰｾ＠

ração final obtida com o uso de água industrial é equivalente à ob-

tida em planta. Nesse sentida pode-se concluir pela impossibilidade 

de se melhorar os rendimentos da flotaÇãa atuando-·se somente sobre 

as principais variáveis do processo ora empregado na usina. 

Pode ser observada a ｩｮｩＧｬｮￃｮｲｩｲｾ＠ sianificativa da.aua -
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lidade da água tanto sobre o valor da recuperação quanto sobre o te 

or em chumbo do concentrado. 

3.6 - INTRODUÇÃO DE DEPRESSORES 

Com o objetivo de se determinar os principais minerais 

contaminantes no concentrado industrial, foi efetuado em estudo de 

caracterização mineralógica de uma amostra do concentrado produzido 

durante a marcha para amostragem, cujo resultado é apresentado na 

tab. 3. 

MINERAL % P E S O 

Cerusita 55 

Talco 16 

Magnetita 9 

Anfibólios 7 

Quartzo 5 

Oxido de Ferro Hid. 3 

Piromor:fita 2 

Mi c as 2 

Hematita 1 

Tab.3 - caracterização Mineralógica do 

concentrado produzido em plan

ta industrial. 

O talco, além de corresponder à maior parcela ponderal 

dos minerais contaminantes, é também sob o ponto de vista ｭ･ｴ｡ｬｲｧｾ＠

co, o que apresenta maior nocividade pelo seu relativamente baixo ' 

ponto de fusão e capacidade de carrear chumbo sob a forma de silica 

tos complexos de difícil redutibilidade. Assim, os ensaios efetua-

dos como os diversos tipos de depressores visaram, prioritariamente 

a redução desse mineral no concentrado. 
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.6.1- AERODEPRESSANT 633: 

Algúns ensaios exploratórios indicaram um efeito intera 

tivo envolvendo o A633 e o amilxantato. Devido a isso foi ｰｲｯｧｲ｡ｭｾ＠

da uma série de ensaios variando a concentração desses dois ｲ･｡ｾ･ｾ＠

tes para a confirmação dos ensaios oreliminares. 

Os resultados obtidos nos ensaios são aoresentados na 

tab.4. 

A fig.6 mostra ainda, em representação planar, os re -

sultados das recuperações obtidas. 

Condições dos Ensaios: 

AXK. A633. A31. MIBC pH 

1500 3000 var. Var. 44 36(g/TB) 10,1/10,3 

A633 x AXK %Pb %Pb Recuperação 
Alimentação Concentrado % 

100 X 200 4 ,o 18,S 74,S 
100 X 300 4,1 22,0 72 '7 
100 X 400 4,1 22,0 70,5 
100 X SOO 4,2 22,0 74,1 

200 X 200 4,2 18,0 73,8 
200 X 300 4 '2 16,0 75,7 
200 X 400 4,1 16,8 72,9 
200 X SOO 4 '1 17,S 67,6 

300 X 200 4,3 20,0 75,2 
300 X 300 4,1 19,5 76,3 
300 X 400 4,1 20,2 75,1 
300 X 500 4,1 18,5 79,0 

400 X 200 4,1 19,8 68,3 
400 X 300 4,1 26,2 66,6 
400 X 400 4,4 2S,O 72,9 
400 X SOO 4,2 28,0 70,5 

500 X 200 4,2 19,6 69,4 
500 X 300 4,2 25,0 66,4 
500. X 400 4,2 21,8 68,7 
500 X SOO 4,1 23 '2 67 2 
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Tab.4 - Efeito das concentracões de AXK e A633 sobre e 

teor chumbo do concentrado e recuperação. 

O exame do plano demonstra que a melhor recuperação é 

obtida na faixa de 300 g/TB de A633, independentemente da concentra 

ção de amil xantato (E'F'G'H'). Tomando como base o sistema padrão' 

otimizado (Boquira), observa-se que com a mesma dosagem de coletor' 

(200 g/TB) pode-se melhorar a recuperação no desbaste em aproximada 

mente 5pts sem prejuizo do teor em chumbo do concentrado. Afim 

se atingir valores mais elevados deste Último, é necessário que 

promova dosagens maiores de AXK e A633. Nesse caso, é possivel a 

tenção de ganhos na percentagem de chumbo do concentrado de 2 a 

pontos, contando ainda com uma recuneraçao melhorada em 0,5 

tos. 

A tab.5 mostra os resultados obtidos com o emprêgo de 

A633 no sistema Boquira otimizado, utilizando água de torneira e á-

gua industrial. 

condições dos Ensaios: 

A633 AXK. A31 MIBC 

1500 300 200 3000 44 36 (g/TB) 

r 
ÂGlll\ %Pb %Pb Recuperação Produto Teirp:l pH 

Alim. o:nc. % de 
notação 

(min) 

4,1 100,0 TV - -
RIO DE 4,1 16,8 78,8 Desbaste 6 9,9 

40,0 62,2 Limpes a 3 9,0 JANEIRO 57,0 58,9 Reli.mpesa 2 8,7 

4,2 100,0 TV - -
INDUS- 4,2 1Sl,2 70,8 Desbaste 6 9,8 
TRIAL 45,6 61,6 Limpes a 3 9,3 

60,0 57,0 Rel.Í.n!Jesa 2 8,9 

TAB . 5. - INFLueNCIA DA ａｄｉￇｾｏ＠ DE A633 SOBRE O SISTEMA BOQUIRA 

OTIMIZADO. 
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3.6.2 - . AERODEPRESSANT 610: 

Os resultados relativos à introdução do A610 são apre-

sentados na tab.6. 

Na2sio3 . 

1500 

Condições dos Ensaios: 

A610. Na2s. AXK. A31. MIBC 

var. 3000 200 H 36 {g/l'B) 

%Pb %Pb RECUP . 

A6l0 AXK Alim. Cbnc. % 

100 200 4,3 24,0 64,3 
250 200 4,3 21,2 72,6 
400 200 4,3 20,0 68,0 
500 200 4,4 22,4 65,6 

100 300 4,4 26,4 64,8 
250 300 4,3 26,4 64,3 
400 300 4,3 25,6 66,5 
500 300 4,2 24,8 64,5 

100 400 4,3 26,4 65,7 
250 400 4,6 29,2 63,6 
400 400 .4,0 23,6 69,7 
500 400 4,0 24,8 71,9 

Tab.6 ·- Efeito das concentrações de AXK e A610 

sôbre o teor do cone. e recuperação. 

pH 

10,0/10,1 

O uso de A610, embora melhore consideravelmente o teor 

do concentrado produzido, implica, de uma forma geral, na queda dos 

Índices de recuperação. 

3.6.3- CARBOXIMETHILCELULOSE {CMC) 

Os resultados obtidos são apresentados na fig.7. 
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condições dos Ensaios: 

Na2sio3 • CMC· Na2s. AXK A31 MIBC pH 

1500 Var. 3000 200 44 36 (g/TB) 10,0 
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O exame dá fig.7 mostra que a utilização de CMC como' 

depressor de ganga não apresenta nenhum beneficio como pode ser ｶｩｾ＠

to nos teores dos concentrados produzidos. ｾ＠ observado um aumento ' 

na recuperação que provãvelmente foi em decorrência do bom efeito 

dispersante apresentado pelo produto. 

3.6.4 - DEXTRINA: 

Os resultados dos ensaios com a adição desse reagente, 

são apresentados na fig.8. 

Condições dos Ensaios: 

Amido. 

Var. 

AXK. 

200 

A3l. 

44 

MIBC oH 

36 (g/I'B) 9, 9 /lO, 1 
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"•·. IHFLIJÊHCIA DA ADIÇÃO DE OEJHRIHA SOBRE 
O TEOR DO CONCENTRADO E RECUPERAÇÃO 

O emprego da dextrina mantém inalterados os resultados 

até o nível de concentração correspondente a 50 g/TB, a partir do 

qual se observa uma queda constante na recuperação, emboraL ｳｩｭｵｬｴｾ＠

neamente, seja verificado um aumento no teor do concentrado produz! 

do. 

3.7 , - PRt-FLOTAÇÃO: 

Foram realizados vários ensaios exploratórios com di-

versos tipos de espumantes (tab.7) afim de se verificar a possibil! 

dade de se flotar a ganga talcosa anteriormente à flotação do chum-

bo. 



415 

ESPU11\Nm OIEO Acroo 0200 FI.OrANOL IJJ:xnL 
MIBC PJNH) CRES!LICO Irl3 AMILICD 

DISCR. 

g/l'B 36 36 36 36 36 36 

%Pb Aliro. 4,2 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 

%Pb descarte 2,4 3,4 2,6 2,4 2,5 2,3 
%Massa des-
carte 5,8 11,8 10,5 10,7 11,2 9,8 

TAB. 7 - DESEMPENHO DE DIVERSOS TIPOS DE ESPUMANTES NA PRt -

FLOTAÇÃO. 

A excessão do Óleo de pinho e MIBC, todos os demais 

espumantes testados apresentaram comportamentos semelhantes quando 

submetidos a prática de pré-flotação da ganga. Os . teores em chumbo 

nos descartes variaram de 2,3 a 2,6% com uma repartição mineralógi-

ca média aproximada composta de 70% de talco, 20% de anfibólios, 5% 

de óxidos de ferro e 5% de minerais de chumbo e outros. 

considerando que a amostra da alimentação contém cer

ca de 9% de talco, o rendimento médio da operação de remoção deste 

mineral foi de 82%. 

A tab.8 mostra os resultados dos ensaios de ｰｲ￩Ｍｦｬｯｴｾ＠

ção efetuados com os sistemas de reagentes empregados em planta e 

com adição de A633, utilizando água de torneira e água industrial. 
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%fu I I Proouro %Pb I i= I 
TEMPO 

!G:A I FJ.JJr/l(ÃO I pH I SIS'l'EMi\ Alim. 
(min) 

Pb% 

4,2 100,0 TV - -
2,4 95,6 I:Escarte 4 6,3 I BOquira 

RIO DE I 4,2 127,1 65,7 r:esbaste 6 9,7 
50,5 61,2 Li.nlJe,sa 3 9,0 

JANEIJO 
4,0 100,0 TV - - Bcquira 
2,3 93,5 r:escarte 4 6,3 + 

4,0 125,9 74,3 r:esbaste 6 9,7 A633 
55,5 62,0 Li.npesa 3 9,0 (300g/l'B) 

4,2 100,0 TV - - Bcquira 
2,4 95,2 !:Esc arte 4 6,2 

4,2 21,8 69,8 I:Esbaste 6 9,8 
53,8 59,4 Li.npesa 3 9,0 

INOOS- r 4,1 
4,1 100,0 TV - -

I 
Bcquira 

TRIAL 2,6 92,3 !:Esc arte 4 6,2 + 
25,4 63,5 I:eSbaste 6 9,8 A633 
53,4 59' 3 Linpesa 3 9,0 

TAB. 8 - Efeito da pre-f otaçao scbre o sistem"t B:Jquira otllld.zacb e a::rn a adi-
ção de A633. 

4.0 - RESUMO E CONCLUS0ES 

Os ensaios de investigação oara melhoria do desempe-

nho apresentado pelo minério oxidado de chumbo da mina de Boquira' 

à operação de flotação, resumidos na tab.9, permitiram que se ｯ｢ｳ･ｾ＠

vasse os seguintes pontos: 

l. A qualidade da água exerce uma influência importante sobre os 

resultados. 

2. Não deve ser esperada nenhuma melhoria no aue concerne ao teor' 

do concentrado e recuperação chumbo, com o atual sistema de ｲ･ｾ＠

gentes adotado na usina e empregando água industrial. 

3. O uso de Aerodepressant 633 trouxe como consequência a elevação 

do teor do concentrado e da recuperação, à excessão quando se 

emprega a pré flotação em água industrial, caso em que os ｲ･ｮ､ｾ＠

mentos permanecem inalterados. 

4. A introdução dos depressores de ganga A610, dextrina e CMC, nao 

apresentou nenhuma melhoria no processo. 
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S. A pré-flotação da ganga talcosa se mostrou o procedimento mais 

efetivo para a elevação dos Indices metalúrgicos apresentados a-

tualmente na usina. são obtidos resultados suneriores concomitan 

temente à redução do número de etapas de limpesa. 

Na operação de descarte cerca de 82% do talco contido' 

é eliminado. 

I (%)Pb (%)Pb % N9 SISI'EM!\ !E 

AGUA ALIM. CONCENTRADO RECUPERAÇÃO LIMPESAS REAGENTES 

4,2 55,1 51,3 2 BOquira 

4,1 57,0 58 ,9 2 BOqui.ra + 

RIO A633 

IE 4,2 50,5 61,2 1 BOqui.ra c/ 

JANEiro 
pré-flota-
ção 

4,0 55,5 62,0 1 BOquira + 
A6:33 e/pré 
flotação 

4,3 38,5 43,4 2 Ibquira 

4,2 60,0 57,0 2 BOouira + 
lNIXE- A G33 

TRIAL 4,2 53,8 59,4 1 Bcquira c/ 
pré-flota-
Ção 

4,1 53,4 59,3 1 BOqui.ra + 
A633 e/pré 
flotaçã}-

INDU3- 4,2 38,6 49,4 2 Pil\Nl'A 

TRIAL 
lNIXETRIAL 

TAi3. 9 - RESUMO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS EFETUADOS EM BANCADA. COM 
PARACJI.O COM ()<; 1)1\f)()S OBTIDOS EH PLANTA INDUSTRIAL. -
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