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RESUMO 

A c:-;ploraç<lo de minério de ferro cm Minas Gerais representa muito cm termos cconômico c cm lcnnos de gcraç<lo de 
empregos. A maioria das empresas ele mincraç<lo tem utili1"ado o processo de conccntraç<lo por llotaç<lo . sendo que o 
Bras il é o país que possui o maior número de colunas para conccntraç<lo de minério de ferro do mundo. Por out ro lado. 
algumas unidades industriais ainda continuam a utili 1.ar cm co1~junto. o processo convencional c o colunar. alegando que 
a fl otaç<lo cm colunas n<lo é adequada para flot aç<lo ele partículas mais grossas. 
Este trabalho visou identificar o efeito do tamanho das partículas sobre a flotaç<lo. utilizando-se de uma amostra de 
quartzo puro. Através da combinaç<lo de vúrias fraçõcs granulométricas foi possível ve rificar se a flot aç<lo convencional 
é inllucnciada pela granulomctria quando se utiliza amostras na faixa de I O a 200 fU11. Foi verifi cado também como que a 
quantidade de colctor afcta na rccupcraç<lo das drias fraçõcs. 
Os resultados mostram que a granulomctria do mineral inllucncia a rccupcraç<lo. assim co mo a quantidade de co lctor 
adicionada . Indicam também que modificações nos ci rcuitos de llotaç<lo podcr<lo apresentar importantes melhoramentos 
no processo. 

PALAVRAS-CHAVE: Flotaç<lo. quart1.0. granulomctria. 

I. INTRODUÇÃO 

A cxploraç<lo de minério de ferro cm Minas Gerais representa muito cm termos cconômico c cm termos de gcraç<lo de 
empregos. A maioria das empresas de mincraç<lo tem utilizado o processo de conccntraç<lo por llotaç<lo . sendo que o 
Bras il é o país que possui o maior número ele colunas para conccntraç<lo de minério de ferro do mundo. 

Algumas uniclaclcs industriais ainda continuam a utiliüH cm conjunto. o processo co nvencional c o colunar. alegando que 
a 11 otaç:1o cm co lunas n<lo é adequada para llolaç<lo de partículas mais grossas . Devido as características intrínsicas elo 
materia l. a moagem ele minério de ferro se d{t de maneira sclctiva. proclul.inclo na fraç<lo mais grossa, um maior percentual 
de quart1.o. Este efeito pode inllucnciar a llutuab ilidaclc destas part ículas. 

Este trabalho visa identificar o comportamento das diferentes fraçõcs granulo métricas de quartzo no processo de llotaç<lo 
convencional, ou seja. quando o regime de fluxo é turbulento. 
Os resultados mostram que a granulomctria do mineral inllucncia a rccupcraç<lo. assim como a quantidade de colctor 
adicionada . Indica m também que modificações nos circuitos de llotaç<lo poclcr<lo apresentar importantes melhoramentos 
no processo. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado utilizando-se de uma amostra de quartzito que possuía originalmente uma granulomctria de- 6,4 
mm e+ 2,0 mm, constituída de 99,9% de SiOr Foi preparada através de uma moagem cm moinho de porcelana até que 
o material ficasse entre -21 O e + 3 7 ~un , confonne mostrado na Tabela I. 

Os testes de flotação foram realizados cm uma célula Dcnvcr de 2 litros, c uma percentagem de sólidos de 20% . Os 
reagentes usados foram amina e amido comercial. O pH foi mantido constante: 10. 

Tabela 1: Análise granulométrica do material utilizado nos testes 
t<mxa Porcentagem 

granulo métrica Retida Simples 
(um) (%) 

+149 36,19 
+105 29,59 
+74 16,08 
+53 10,05 
+37 8,09 

Os testes fora realizados variando a quantidade de colctor e a granulometria Alguns testes deveriam ser feitos com adição 
de amido, mas percebeu-se que a recuperação mássica era muito baixa . A amostra original foi dividida também cm duas 
frações para verificar o efeito da unifonnidadc da granulometria. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os testes iniciais foram feitos com a adição de amido. Nota-se (Tabela II) que ao se aumentar à dosagem de colctor, tem
se um aumento na recuperação mássica, sendo que o teste com 60 g/t é aquela com menor recuperação. Devido à baixa 
recuperação com a adição de amido, optou-se por realizar os testes seguintes sem a presença do mesmo. 

Tabela II: Recuperação mássica do quartzo na faixa de - 210 I + 17 ~un (com amido . 500 g /t) 

Teste 
Dosagem de Kccupcr. 
'11nim1 ( f11tl M,k,ir~ ('%) 

T - 01 60 1,56 
T-02 80 4,53 
T-03 100 4,24 

Na Tabela III são mostrados os resultados obtidos para as vátias fraçõcs granulométricas variando a quantidade de 
cole to r, enquanto que na Figura 1, pode-se ver uma ilustração da mesma. 

Tabela III: Análise granulométrica do flotado na faixa de -21 O I + 3 7 ~Lm 

Dosagem de Faixa granul. Porcentagem 
Recuper. 

Teste Mássica 
amina (g/t) (~Lm) retida(%) 

(%) 

+149 12 78 
+ ]()') 24 28 

T - 04 60 +74 25 90 18, 11 
+51 17.14 
+37 15 88 

+149 19 13 
+105 25 65 

T - 05 80 +74 16 96 53,78 
+')1 9 71 
+37 8 55 

+149 14 l)l 
+105 26 86 

T-06 100 +74 18 07 54 ,67 
+53 9 93 
+37 10.23 

A recuperação mássica foi bem maior sem a presença do amido, mostrando a forte inlluência do depressor sobre a 
recuperação. Mais uma vez os valores de recuperação entre os testes de 80 e 100 g/t foram muito mais próximos entre 
si quando comparados com o teste de 60 g/t de coletor. É interessante observar que a recuperação diminuiu para as 
frações mais grosseiras quando a quantidade de reagente foi menor. Este resultado pode ser devido a um baixo grau de 
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hidrofobização das partículas mais grosse iras, juntamente com o efeito de um possível descolamento das mesmas. 

Ao se dividir a amostra cm duas fraçõcs (- 21 0/+ I 05 ~1111 c -1 05/+ J 7 ~un) c realizar testes com amostras mais unifonncs. 
observou-se resultados diferentes como pode ser visto nas Tabelas IV c V c nas Figuras 2 c 3. 
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Tabela IV: AnMisc granulométrica do Botado na fai :xa de -210 I+ 105 ~1111 

Teste 
Uosagc m de t<;u:xa granul. Porcentage m Kccupcr. 
amina (Q / 1) (um) relida('\!,,) Má~sica (%) 

+ 149 60,15 
T- 12 60 + 105 ]5,]6 7 1,34 

-105 4.42 
+ 149 7],42 

T- 07 xo + 105 24.16 9X.26 
-105 2.16 
+149 7 1.05 

T-OX 100 + 105 26.81 99. IX 
-I 05 2.02 

Observou-se que ao se trabalhar com amostras de granulomctria mais uniforme a recuperação aumenta mesmo para bai:xas 
dosagens de co lctor (seria uma possível diminuição da superfície cspccíftca'?). Para a fai:xa granulo métrica mais fina (
I 05/+ 3 7)un) obteve-se recuperações mais altas. Outro dado muito importante interessante c jú citado por outros autores 
(Dobby and Finch, I 9X7~ Harris ct ai. ,1992 ; Ahmcd and Jamcson. 1985 ~ Li et ai. ,l 993; Martins. 1998) foi que apesar da 
melhora na recuperação mússica total , a fração mais grosseira ( -149/+ I 05 ~un) apresentou. para bai:xas dosagens de 
colctor. uma recuperação inferior na fração acima de 105)1m. 
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Tabela V: Análise granulométrica do tlotado na faixa de -lO'i I+ 17 ~un -

Teste 

T-Il 

T-09 

T-IO 

6S 

60 

55 

50 

45 

40 

35 
30 

25 

20 

15 

30 

Dosagcmâc rmxa granul. Porcentagem Recuperação 
cunin" ( o/t\ ( 1111) rc>tirb (%) 1\!hk<:ir, ( 0/,1) 

+74 55,98 
60 +53 26.36 85.76 

+37 17,66 
+74 s:us 

80 +53 24,71 94,68 
+37 22,04 
+74 57,90 

100 +53 26.60 96,I8 
+37 15,50 

Fig. 3 - ,lo,nÓii5o GrorouloiTIÓtrico do Quort~o - 105 o • 37 (rnrn x 

1000) 

40 50 60 
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Observou-se que quando comparados entre. si para 60 glt houve uma maior recuperação na faixa de -I 05 a+ 3 7 ~un 
Mas quando a comparação é feita para 80e 100 glt pode ser visto que a maior recuperação foi obtida na faixa de -21 O a 
+I 05 ~un. 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados demonstram que ao se trabalhar com faixas granulo métricas mais uniformes pode-se aumentar a recuperação 
de modo muito acentuado. 
Quando a distribuição granulo métrica é ampla ( -2101+ 3 7 ~un) a recuperação é menor para faixas de granulomctrias mais 
grossCJras. 
A recuperação nas várias faixas granulométricas é a mesma quando se trabalha com material uniforme c fino (-! 05 I+ 37 
J.1111). 
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