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A busca contínua pela melhor compreensão dos fenômenos envolvidos no processo de flotação é objeto de
vários estudos por equipes de processo de empresas de mineração e instituições de pesquisas ao longo dos anos.
As crescentes exigências de mercado quanto à qualidade de produtos, maior previsibilidade a partir do

•

detalhamento do planejamento de lavra, a necessidade que as empresas de mineração têm frente à consolidação e
ao aprimoramento de seus processos, não somente no âmbito operacional, exigem maiores investigações das
características dos diversos tipos de minérios a serem beneficiados. O trabalho apresenta uma investigação no
âmbito da caracterização mineralógica e tecnológica de minérios de ferro itabiríticos segundo seus diversos tipos
e a influência da composição e associações mineralógicas na deslamagem e flotação, enfatizando a qualidade do
pellet feed e a influência nos principais indicadores de desempenho destes processos, tais como a recuperação
em massa de lama, índice de seletividade, recuperação metálica, cinética de flotação do mineral-minério e da
ganga. Como resultado principal do trabalho, é sugerida uma classificação dos minérios de ferro segundo a
composição mineralógica, forma dos cristais e/ou textura e microestrutura das partículas minerais, frente aos
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processos de deslamagem e flotação .
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Área Temática: Caracterização de Minérios e Flotação
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l-INTRODUÇÃO E OBJETIVO

As instalações de beneficiamento de minério de ferro itabiríticos, em geral, recebem minérios com
diferentes teores de "Run of Mine" podendo produzir "natural pellet ore" de itabirito, geralmente com
granulometria variando entre 37,5 e 6,35mm, resultante dos processos de britagem e peneiramento. O "sinter
feed" é um produto com granulometria geralmente variando entre 1O e O, 15mm, podendo ser produzido
naturalmente a partir de circuitos simples de britagem c peneiramento ou a partir de concentração (separação
magnética e gravimetria). Os finos, tipicamente abaixo de O, I 5mm são deslamados e concentrados por flotação
produzindo "pellet feed". A moagem pode ser empregada anterior à deslamagem e flotação para minérios com
quartzo associado aos minerais de ferro, visando a liberação do mesmo, ou para atendimento às exigências de
produção (geração de "pellet feed"), ou ainda posterior à flotação para a geração de maior superfície específica
ao produto.
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Os finos (naturais ou moídos), destinados à flotação, apresentam aspectos mineralógicos que
determinam comportamentos diferenciados frente às etapas de deslamagem e flotação, principalmente quando os
minérios são hidroxilados, normalmente ocorrentes em zonas de maior ação intempérica das jazidas.
Quanto aos aspectos mineralógicos, têm-se goethita terrosa, caulinita e gibbsita como geradores de
lamas, que muitas vezes não são removidos apenas pelas etapas de deslamagem por estarem aderidos à superfície
dos minerais de ferro e do quartzo ou hospedados em seus poros e interstícios determinando, desta forma, menor
eficiência na flotação se comparada com processos em que a moagem é etapa anterior à deslamagem, além de
impactar na especificação de teores de fósforo e alumina nos concentrados de flotação.
Este trabalho apresenta uma investigação no âmbito da caracterização mineralógica e tecnológica de
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minérios de ferro itabiríticos segundo seus diversos tipos e a influência da composição e associações
mineralógicas na deslamagem e flotação, enfatizando a qualidade do "pellet feed" e a influência nos principais
indicadores de desempenho destes processos, tais como a recuperação em massa de lama, índice de seletividade,
recuperação metálica, cinética de flotação do mineral-minério e da ganga. Como objetivo principal do trabalho, é
sugerida uma classificação dos minérios de ferro segundo a composição mineralógica, forma dos cristais e/ou
textura e microestrutura das partículas minerais, frente aos processos de deslamagem e flotação.

2- DESENVOLVIMENTO
2.1- A INFLUÊNCIA DAS LAMAS NO PROCESSO DE FLOTAÇÃO

I

I
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A influência que partículas muito finas têm no processo de flotação é cada vez mais objeto de estudo,
tendo em vista a necessidade económica de se recuperar as frações finas geradas nos processos de tratamento de
minérios, bem como pela existência de um grande número de minérios finamente disseminados (Silva, 1999)
Quando a alimentação da flotação apresenta um alto percentual de lamas predominantemente cauliníticas, ocorre
interferência no desempenho da concentração. As lamas cauliníticas são, em geral, facilmente removíveis na
etapa de deslamagem, quando em proporção compatível com a sua capacidade. Já as hematíticas são lamas
passíveis de serem recuperadas em etapa complementar de deslamagem pelo alto percentual do mineral hematita
na fração.
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Seguramente, o maior problema que enfrenta hoje o processo de flotação é a recuperação de mineraisminério na presença de lamas. As propriedades superficiais das lamas influenciam a criação de recobrimentos de
lamas sobre as partículas ("slimes coating"), alteram a rigidez da espuma, interferem no contato bolha-mineral e
tornam pouco efetiva a atuação dos reagentes, por suas interações com as lamas que possuem áreas superficiais
enormes quando comparadas com as das partículas do minério (Yang, 1979).
A influência deletéria do recobrimento das partículas do minério por lamas, na flotação catiônica de
hematita-quartzo, foi comprovada por vários estudos. A lama hematítica interfere na depressão da flotação
catiônica do quartzo no intervalo de pH 6 a pH I O (Araujo, 1982). Os materiais terrosos finos, argilosos e/ou
aluminosos, estão geneticamente relacionados aos depósitos de minério de ferro brasileiros. Diversos problemas
no processamento destes minérios foram atribuídos à presença deste material terroso (Santos e Brandão, 1999).
A distribuição granulométrica dos sólidos presentes no sistema de flotação tem resultado significativo
no resultado final (Souza e Araújo, 1999). Tamanhos de partículas diferentes levam a valores diferentes para as
constantes cinéticas de flotação. Lamas têm um efeito negativo na interação partícula-bolha acarretando, por
exemplo, um consumo exagerado de reagentes. Em certos casos, as lamas podem recobrir a superficie de outro
mineral, impedindo a exposição de sua superficie aos reagentes necessários no processo ("slimes coating").
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A composição mineralógica da lama também influencia a flotação. Lamas constituídas exclusivamente
por caulinita afetam muito menos a flotabilidade do quartzo com eteraminas que lamas naturais de minérios de
ferro, constituídas por uma mistura de diversos minerais tais como goethita, hematita, caulinita e gibbsita
(Araujo, 1982) Em princípio, isto também pode ser explicado à luz da teoria DLVO uma vez que lamas

•

constituídas exclusivamente por caulinitas teriam cargas superficiais de mesmo sinal que o quartzo para uma
ampla faixa de pH, diminuindo-se a extensão do fenômeno da heterocoagulação.

2.2- METODOLOGIA

A metodologia empregada no trabalho envolveu as etapas apresentadas na figura I:

•
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Figura 01 - Fluxograma de Caracterização

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO.

3.1- DESLAMAGEM

A tabela I mostra o percentual em massa de lama obtido nas condições sem atrição, sendo observado que o
aumento do tempo de atrição aumenta o percentual em massa de lama recuperada, tanto para a condição de
maior quanto de menor dispersão da polpa na fração -0, 150mm. Em pH natural, para percentuais de minerais de
ferro com cristais/partículas porosos maiores que I 5,80%, observa-se a diminuição da recuperação de lama c
ocorrência do fenômeno de heterocoagulação, levando à diminuição da recuperação em massa c até mesmo à não
obtenção de lama quando o percentual de minerais porosos ultrapassa 39%.
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Tabela 1- Percentagem em massa de lama

FN 950- lP

•

3,85

FN 960- SP

63,15

12,09

3,92

5,56

5,80

I 1,21

I 1,74

I 1,93

FN 960- lP

62 ,56

15,80

8,23

0,84

0,55

8,26

8,61

8,97

AL 1250 E2 - SP

31,93

38,99

0,00

0,00

0,00

6,01

6,15

6,30

N.A1'l

N.At'l

9,19

I 1,51

12,20

0,00

0,00

I 1,84

13,43

14,46

AL 1240 E2- Anf R/P

7,73

59,35

N.A1' 1

ALI040 E3- Anf

0,36

78,29

0,00

N.A(*): não avaliado; %MC:% minerais de ferro compactos; %MP:% minerais de ferro porosos .
As amostras selecionadas apresentam lamas com características específicas que aumentam a
probabilidade de ocorrência do fenômeno

da heterocoagulação:

mineralogia diversificada incluindo

participações significativas de hematitas, goethitas, caulinita e, em menores proporções, quartzo seguido de
traços de gibbsita (tabela 2); granulometria que atinge percentuais de 6,57% a 15,86% passante em 0,5j.Lm, onde
a barreira energética para ocorrência da heterocoagulação pode ser facilmente rompida por aquecimento ou
agitação e de 88,01% a 92,54% passante em 1O ~tm onde a agitação apresenta-se como o mecanismo mais
atuante para fornecimento de energia ao sistema de partículas com conseqüente aumento da taxa de colisão se
comparada ao movimento browniano e à sedimentação .

•
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FN 960- SP

63, 15

12,09

38

56

4

FN 960 -lP

62,56

15,80

18

63

9

AL 1250 E2 - SP

31,93

38,99

55

31

II

AL 1240 E2 - Anf R/P

7,73

59,35

18

78

2

ALI040 E3- Anf

0,36

78,29

26

67

2

2

8
2

provável

3.2- FLOTAÇÃO
A dosagem de 220 gramas de coletor por tonelada de sílica na alimentação da flotação foi considerada adequada
para obtenção de teor de sílica no concentrado de flotação inferior a 1%. O teor de Si0 2 no concentrado mantém
uma forte correlação com o teor de alumina na alimentação da flotação (%Si0 2conc=0,3345 e2•1547(%AIZOJ Ali m. Flot.)),
por vez relacionado à presença de minerais de ferro com cristais/partículas porosos preenchidos ou recobertos
por agregados terrosos de caulinita/gibbsita (figura 02) e cobertura do quartzo por lamas (figura 03). O aumento
do tempo de atrição permite a redução do teor de Si0 2 no concentrado (tabela 3) graças à remoção dessa
cobertura/agregados terrosas dos minerais de ferro e do quartzo para todas as condições avaliadas, exceto
quando ocorre a heterocoagulação.
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FN 950 -lP

76,92

6,91

2.47

I ,86

1,04

0,87

0,79

0,46

FN 960- SP

63 ,15

12,09

6,3 0

5,66

3,57

1,01

0,83

0,73

FN 960 -lP

62,56

15,80

5,02

5,00

5,03

0,88

0,67

0,54

AL 1250 E2- SP

3 1,93

38,99

11,78

12,28

16,03

2,06

I ,85

1,6 1

N.A. c'l

N.A.<"l

I ,63

1,54

1,30

8,62

8,76

1,72

I ,38

0,93

AL 1240 E2 - Anf RIP

7,73

59,35

N.A. C'l

AL 1040 E3- Anf

0,36

78,29

9, 14
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atrição, deslam.agem em pH 9
<>.-onnA"o

(AL 1250 E2- SP)
Fração -0,150mm

atri

terrosas nos poros e interstícios da goethita e hematita martítica

(AL 1250 E2- SP)
Alimentação da flotação sem
atrição, deslamagem em pH
9,8
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Alimentação da flotação com
20 minutos de atri;ão,
deslamaQem em oH 9,8

Figura 03- Agregados terrosas na superjicie do quartzo.
Na condição de maior di spersão da polpa, há melhor deslamagem ao ser empregada a atrição, indicando a
redução de 10% da participação de minerais de ferro com cristais compactos (80% para 70%) com conseq üente
aumento do percentual de minerais de maior porosidade (de I 8% para 28%) nos concentrados de flotação (e, por
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conseqüência, na alimentação de flotação), visando à obtenção de "pellet feed" para redução direta (%Si0 2
menor que 0,80%).
Desde que a deslamagem seja eficiente, tem-se a diminuição dos teores de ferro no rejeito à medida que há o
aumento do tempo de atrição, principalmente para os minérios itabiríticos com minerais de fero cm cristais
tipicamente compactos (tabela 4). A atrição permite a remoção de agregados terrosos dos minerais de ferro e, por
conseqüência, maior recuperação dos minerais de ferro com cristais compactos (maior densidade aparente) e
porosos (menor densidade aparente) para o concentrado, cujas granulometrias são maiores que 52Jlm e 60Jlm,
respectivamente.

Tabela 04- %Fe nos rejeitas de jlotação

•
FN 950- lP

76,92

6,91

43,57

38,87

28,30

31,88

27,49

25,70

FN 960- SP

63,15

12,09

39,20

38,57

37,73

29,77

27,58

25,74

FN 960- IP

62,56

15,80

42,85

42,57

42,43

32,97

30,05

29,29

AL 1250 E2- SP

31,93

38,99

34,36

34,70

39,37

35,91

36,61

36,58

N.A.<*J

N.A.<*J

21,96

20,76

17,96

30,94

31,14

22,88

22,64

15,11

AL 1240 E2 - Anf R/P

7,73

59,35

N.A.<*J

AL1040 E3- Anf

0,36

78,29

30,98

O emprego da atrição aumenta o índice de seletividade de Gaudin à medida que ocorre o aumento do tempo de
atrição, para todas as amostras nas condições de ensaios adotadas, sendo os resultados mais significativos nas
condições de maior dispersão da polpa, para minerais de ferro com cristais tipicamente compactos.

Minérios tipicamente constituídos por minerais de ferro porosos (goethíticos e martíticos) apresentam
maiores teores de alumina e fósforo no concentrado de flotação , por apresentarem minerais aluminosos em seus
poros e interstícios. A atrição pennite a redução dos teores de Alz0 3 e P no concentrado, desde que seja
empregada na condição de maior dispersão da polpa. Quando estes minerais apresentam seus poros e interstícios
com maior volume e maior conexão, aumenta a probabilidade de remoção dos agregados terrosos.
A atrição permite o aumento da distribuição de Si0 2 no rejeito e diminuição da distribuição de Fe no
rejeito ao longo da flotação, desde que a deslamagem seja eficiente. A atrição não promove alterações
significativas no tempo de exaustão da flotação e sim maior recuperação de Si02 para o rejeito e Fe para o
concentrado.

4- CONCLUSÕES

Os resultados obtidos a partir do fluxograma de caracterização proposto para as diversas mineralogias
apresentadas por minérios de ferro itabiríticos distinguem tipos mineralógicos com comportamentos distintos
frente à deslamagem e flotação:
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minérios de ferro especularíticos, com cristais lisos, em textura especular, lamelar, granular, smuosa

I

(embricada), resultante de ambientes onde há a predominância de eventos tectónicos, apresentam facilidade
de deslamagem e melhor desempenho frente à flotação ;
•

minérios de ferro martíticos, com predominância de hematita martítica, pode ser subdividido em duas
classes: a primeira, em que há a predominância de microporosidade localizada entre suas estruturas em
treliças, com pouca conexão entre os poros e pouca massa terrosa associada aos poros e interstícios, tendem
a apresentar bom desempenho frente à deslamagem e flotação. A segunda, em que a hematita martítica
apresenta maior porosidade e os poros preenchidos por massas terrosas, apresenta comportamento menos
favorável frente à deslamagem e flotação;

•

minérios de ferro goethíticos podem ser subdividido em duas classes: a primeira, favorável á deslamagem e
flotação , em que há a predominância de goethita; a segunda, com comportamento contrário, em que há

•

l.

predominância de goethita terrosa;

lr·
··

minérios de ferro com partículas policristalinas provenientes de regiões de grandes ações intempéricas, que

I

tem por características porosidade elevada entre seus cristais e massas terrosas constituídas por caulinita e
gibbsita associados a estes poros, exigem atenção especial quanto à deslamagem.
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