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RESUMO
O consumo mundial de 1.inco cresce a cada ano c com ck a ne<.:cssidade de otimização dos processos para recuperação
de minérios cada vez mais pobres e com liberação mais fina . O atrito entre os corpos moedores e o minério na etapa
precedente à !lotação, assim como o clima da regi ão c baixa umidade do ar. geram um aumento na temperatura da
polpa. Este projeto. realiz;~do no Dcp<~rlamenlo de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, foi
elaborado para mostrar o efeito de sse aumento de temperatura na !lotação da Willcmita (Zn 2Si0 4 ). Foram fe itos testes
utilizando a mesma dosage m de reagentes da planta de beneficiament o (amina, sulfcto de sódio. MIBIC), testes com
maior dosagem de colctor (a mina). outros com maior dosage m de ativador (sulfcto de sódio). variando em todos a
temperatura da polpa cm 21. 26, :'1 1. 37 . 42 c 50°C. Instalou-se um lermi\melro diretamcnle na polpa e a cuba de
!lotação foi colocada dentro de um recipiente com úgua. Essa úgua fui aquecida com um ebulidor. de forma que a polpa
também fosse aquecida indirclamcnte. impedindo-a de sofrer alguma altcra~_:ão cm sua composição. Os resultados
obtidos mostraram que o aumento da temperatura superior a 40"C acarreta cm perdas de recuperação metalúrgica e
mássi ca e que Jn~smo com o aumento nas dosagens dos reagentes. estes não conseguiram sobrepor a influência da
temperatura.
Palavras-Chave: temperatura de polpa. llola<; ão, recuperação

ABSTRACT
The world-wide zinc consumplion grows each year and with it lhe neccssity lo optimize thc lower production. thi s
laboratory scalc invcsli gation aims lo cnhancc z in<.: rccovcry each lime with hi gh libe ration degree. The attrition
between lhe grinding bodi cs and lhe ore. prcceding stagc to the llotation. as wcll as the region environment and thc low
air humidity, gcncrates an increasc in lhe lcmperalurc of thc pulp. This project. exccuted by lhe Department o r Mine's
Engineering of the Federal Univers it y of Ouro Preto. was clabmatcd to show the cllect of the increase of lcmperature in
lhe tlotation of wi llcmitc (Zn2Si04 ). Thc lcsls havc bccn madc by usin g lhe samc reagcnl s dosage in the improvemen l
plant (amine. sodium sul ride, MIBIC). tcsts with bigger colkctor dosagc (amine). others with bigger activator dosagc
(sodium sulfitc ). varying the pulp te mperature ai 21. 26. 31. 37. 42 and sooc. A the rmomete r was directly installed in
lhe pulp and lhe ce ll llotalinn was placcd in side of a containcr with water. Thi s one was warmed with a e lectrode
heatin g, so thal the pulp also was indirectl y warmed. hindcring ii to suffer some allcration on ils composition. Thc
gotten rcsulls showed that the increase of tcmperalurc over 40''C caused tosses mctallurgic and mass recovery , and an
increase in the reagents dosagcs. didn't inlluence with thc tcmperaturc bchavior.
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I. INTRODUÇÃO
A produção mundial de zinco cm 2004 foi de 10 milhôes de tone ladas sendo os principais produtores a China, Austrália.
Peru c Estados Unidos, no Brasil a produ çüo atingiu 275 mil toneladas.
Os principais minerai s de zinco são: a zincita, a smithonita, a wi llcmita c a hemimorfita ou ca lamina . A calamina é um
silicato hidratado de zinco, Zn 4 (Si~0 7 )n(OH~). apresenta estrutura cristalina ortorri\mhica. dureza 4,) a 5.0. densidade
3.4 a 3.5, cor hranca c percentagem de Linco de :;4q . de 7.n. Ocorre em agregados arredondados. com superfíc ies
irregu lares com sulcos de aspecto "vermiforme". A ealamina é um mineral de origem secund;íria. encontrado na por,'ão
oxidada dos depósitos de zinco. associado com a smithsonita. esfalcrita. ccrussita. anglcsita c galena. Já a willemita
Zn 1Si0 4. apresenta uma estrutura isométrica, duroa 3.5 a 4,0, densidade cm torno de 4,0 e cor variáve l c percentagem
de zinco de 58% (Dana, 1%9).
As principais propriedades do zinco são a elevada resistência it corrosão c a facilidade de comhinação com outros
metais e por apresentar essas propriedades é empregado em processos de galvanitação c fundic;ão de peças. O zi nco
atende à construção civiL à indústria automohilística c dos seg mentos da linha hranca. ferragen s. e tc. Já o óxi do de
zinco é muito usado na fahricação de pneus. pisos c revestimentos, medicamentos. rac;ão animal c tinta, entre outros
produtos.

2. OBJETIVO
Constituiu-se como ohjetivo principal deste projeto mostrar o efeito da Temperatura na !lotação cm hancada de
willemita.

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Devido à exaustão das jazidas minerais. fica mai s difíci l o hencficiamcnto dos minérios. Técnicas inovadoras vêm
sendo estudadas para tentar recuperar min érios cada vez mais pohres c com malha de lihcração mais fina.
Para que haja a liberação do grão minera L o minério é levado a etapas sucessivas de cominuição: hritagem c moagem.
Como o processo de moagem da willemita é a úmido, o atrito entre os corpos moedores (holas) c o min ério gera um
aumento na temperatura da polpa . Esta polpa alimenta respec tivamente os processos de ciclonagem e o O\'l! tjlm.- dos
hidrocicloncs alimenta a concentração por flotação. Além da moagem o clima da região da jazida é de elevadas
temperaturas e haixa umidade relativa de ar.
A polpa que alimenta a !lotação pode ter suas variáveis alteradas como recuperação. selctividadc. consumo de reagentes
c so lubili zação dos reagen tes devido ao aumento de te mperatura propiciado pela etapa da moage m. acarretando cm
insumos c inviabilidade econômica do processo.
Na literatura pesquisada alguns autores relatam a inlluê ncia da temperatura nas variáveis de processo. Por exemplo.
Fucrstenau, 1980, estudou o efeito da temperatura (variando de 20 a 50 11C) na adsorçào de octil-hidroxamato de potüssio
sohre a harita. calcita e bastnaesita. Os resultados obtidos por Fuerstenau mostraram que em temperaturas elevadas a
adsorção de octil·hidroximatn de potássio aumenta com o incremento da tempcrat utra .
A influência da temperatura na !lotação está rclacinnada aos kniimenns de adsnrção c na dre nagem das holhas. através
da polpa . Segundo Bailar e Vi lias Boas ( 1980), o efeito hcnélico da elevação da t<: mperatura é evidente quando a
adsorção do reagente na superfície mineral ocorre por reação química, porém, quando os reage ntes são quimicamente
adsorvidos, uma e levação na te mperatura provoca uma queda na ll(>tahilidade dos minerai s. corno por exe mpl o. a
!lotação dos minerais oxidados de zinco utili zando aminas como coletor. Outra ohservac;ão está relacionada com o
ponto de carga zero (PZC) dos minerais oxidados que diminui com o aumento da temperatura.
Bailar e Vi lias Boas ( 19X0). concluíram que o aumento da temperatura da polpa de !lotação akta fortemente os
resultados, diminuindo o teor e a recupcrac;ão de zinco, comprovando sua inlluênc ia m:gativa no processo quando se
utili zam coletorcs que ausorvem fisicamente na superfície dos minerai s.
A ve locidade de todos processos que acontece nas fa ses das interfaces aumenta com a c'leva<;ào da temperatura da
polpa. Na maioria dos casos. a elev ação da temperatura intensifica a llotac;ih>, mas isto é quase sempre acompanhado
pela rcdu ç;lo na scletividadc. Urna clevac;ào na temperatura da polpa tem l\1\\ deito claramente hcnéfico na tl o tac;ão
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quando ücid os graxos ou sabi\cs são utili zados. Quando xanlatos são usados o efe ito da temperatura é muito menos
notáve l. Na Us ina de Magma (USA) foi observado que um considerável aumento na tempe ratura da po lpa cm mo inhos
de bolas leve um efeito adverso. devido ao excesso de oxidw;ão de hornita (Gicmbotskll ct ali i. 1972).

3.1 Amina
As aminas se assemelham aos ;ícidos graxos dos quais são originadas c se assemelham à eles quanto ao aspecto do
ponto de solidificação c solubilidade. O comprimento das cadeias é inversamente proporcional com sua solubilidade. ou
seja. aminas de I X carbonos süo menos solúveis que as a minas de 12 carbonos (cm âgua) (Monte c Peres 2002).
Na Enge nharia Min era l as aminas se enquadram na classe de reagentes conhecidos como compostos ion izáveis não-ti o.
na qual suas so luções são fortemente aktadas pelo pH. dando origem a hidrú li se ou di ssoc iação, que inlluenciam na
atividade intcrfacial. As principais propriedades dos reagentes dessa classe (i nclusive as aminas) são:
• propensão para dissociação. ionização e hidrólise, a qual é governada pelo pH ;
• diminuição da ten .<to superficial nas interfaces ar I ügua c óleo I água quando presentes cm solução.
Segundo Peres (2002). as aminas encontram-se 50'Yr· di ssociada em va lo res de pH 10.6 e cm pH abaixo de 9, estas
encontram-se I OO'k dissociadas. A partir do limite de pH = I 0.6 a proporção de 50'!'<:. da espéc ie molecular cresce c
ati nge va lores de 100% em pH = 12 ,0.

4. PREPARAÇÃO DOS EXPERIMENTOS
4.1 Amostragem
A amostra de 200 L com uma '!f. sólidos cm torno de 27'!'<·. realizou-se a coleta na saída do m•erflmv do ciclone. que
alime nta o Ianque de condicionamento da llotaçiio. As amostras de w illem ita foram secadas a baixa temperatura (<
50°C) para não alterar as propriedades do minério c apús a secagem todos os increment os foram novamente misturados
para se realizar urna no va homogcneizaç:io (pilha cón ica) c um novo quartcamcnto (quarteador Joncs) fo i feito para se
chegar a massa necessária para os testes de bancada. Para se trabalhar co m uma percentagem de sólidos de 25 % e um
volume de polpa de 1.5 L, foi necessária uma massa de minério de 450 g.

4.2 Materiais e Equipamentos
Para os ensaios de llo tac;ão foram utilizados os segu intes equipamentos:
.,_
,.

CéluliJ n1ecânica de llota,·ão em hancada da CIMAQ INÚSTRIA S.A. molie lo CFB-HXlO com aeração por
depressão do ar ambiente:
cuha de alumínio de 1.5 L:

,

seringas para dosagern dos reagentes:

,..
,..
,..

béqueres c halôcs para preparação dos reage ntes;
termô metro de ülcool para controlar a temperatura:
cbulidor para o aquecimento indirelo da polpa:
handcjas para colcta dos produtos c rejeito de cada experimento:
estufa de I OO"C:
bal ança de I Kg.

'r
,..

4.3 Adaptações Para os Testes
foi preciso instalar um termómetro dirctamente na polpa, para se verificar a temperatura. Outra adaptação foi a
colocação da cuba de !lotação (alumínio) cm uma .. pand a .. com água que envolve toda a cuba, onde a água da "panela"
era aquecida com um cbulidor típico de laboratóri o c assim a polpa també m era aquecida, porém de fo rma indireta, ou
seja. a polpa era aquecida c m banho-maria para que não sofresse nenhuma alteração cm suas composições.

4.4 Metodologia dos Testes e Dosagens de Reagentes
Os ensai os de llota<;ào foram feitos seguindo a seguinte metodologia:
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1.

li.
ti i.
i v.
v.
vi.
v ii .

Adicionar depressor (Silicato de Sódio) e cond icionar por 2 min ;
Adicionar dispersante e condicionar por 2 min, medir pH da polpa;
Adicionar sul fe to de sódio e condicionar por 2 min ;
Adicionar a e mulsão, condicionar p!>r 2 min c medir o pH da polpa:
Fintar por 2 min c medir o pH final de flotac; ão:
Repetir os proced imentos iii , i v e v mais 2 vezes.
Filtrar. secar e pesar os produtos.

Foi feito réplica somente nos testes de I a 24. para cada temperatura.
Tahcl a 1: D _. ..

~.

-· ··

~--

.

--

-···-··

·· ~

11
.......
-"

Dosagem de Reagentes

1-12 13-24 25-30
1800 100
48
1800 130
48
2000 100
48

Ensaios
Sulfeto de Sódio (g/1)
Amina (g/t)
MIBICOL (g/t)

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A figura I refere-se aos testes de I a 12. Através do gráfico nota-se claramente lJUC o teo r de zinco permanece 4uase
constante em toda a fai xa de temperatura estudada. ou seja, o aumento na tempe ratura não prejudicou a seletividade do
processo. Em con tra-partida o aumento na temperatura mostrou um decrésc imo nas curvas de Recuperação Metalúrgica
11
e Recuperação Mássica. principalmente a partir do momento qm: a polpa encontra-se acima de 40 C.
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Fi g ura I: Gráfico da Temperatura e m fun<; ão das vari <ívcis especi ficudus na legendu.

A fi gura 2 refe re-se aos testes de ll a 24. Através do gráfico pode-se notar que o teor de zinco permanece quase
constante em toda a faixa de tempera tura estudada apenas com um aumen to não significutivo. ou seja, o aumento na
tempe ratura não prejudicou a seletividade do processo. Novame nte o aumento na temperatura mostro u um decréscimo
nas c urvas de Recuperação Metalúrgica e Rccuperac;ão Máss ica. prin cipalmente a partir do momento que a polpa
encontra-se acima de 40°C.
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Figura 2: Gráfico da Temperatura em

fun~ üo

das variáve is especificadas na legenda.

A diferença entre os dois grá fonlS cst;í nas curvas de Recuperação Metalúrgica c Recuperação Mássica. pois ambas
com o amncntl) da temperatura, porém com uma dosagem maior de amina no sistema conseguiu-se uma
melhor perfonnancc na Recuperação Metalúrgica, porém perdeu-se cm massa . ou seja. ganhou-se massa de zinco no
concentrado c perdeu-se massa de material. mostrando uma ação mai s sdct iva do colctor c menos recuperadora.
decrc~ceram
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Figura 3: Gráfico da Temperatura em fun.,: iio das variáveis especificadas na legenda.

Este gráfico refere-se aos testes de 25 a ~0. Através do gráfico pode-se notar que o teor de zi nco permanece quase
constante em toda a faixa de temperatura estudada apenas com um aumento não signitlcativo. ou seja. o aumento na
temperatura não prejudicou a sclct ividadc do processo. Mais uma vez o aumenlll na temperatura mostrou um
decrésc imo nas curvas de Recuperação Metalúrgica c Recupcra.,:ão Müssica. principalmente a partir do momento que a
11
polpa encontra-se acima ck 40 C.
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A diferença do Gráfico 3 para o Gráfico I c o Gráfico 2 está na curva de Rccupera.,:ão Metalúrgica. pois esta c urva no
Gráfico 3 decresce mais acentuadamente com o aumento da temperatura mostrando que o aumento de temperatura c o
aumento da quantidade de Sulfcto de sódio incorporada ao sistema lmlk produz um efeito de perda na massa de
co ncentrado no produto final.

6

CONCLUSÕES

A temperatura é uma variável de efeit o significativo na !lotação do minério willcmítico. o aumento da temperatura da
polpa acima de :l0°C apresentou perdas na recuperação metalúrgica e mássica do material. Mesmo com o aumento nas
dosagens de amina e sulfeto de sódio. estes não conseguiram se sohrcpor à intluência da temperatura . portanto a
dosagem de reagentes em um nível superior não surgiu efeito sohre a perda na recuperação metalúrgica e mássica
quando adicionados cm te mperatura acima de 30°C.
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