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RESUMO
O quartzo é o principal silicato presente cm minérios de ferro brasi leiros, po ré m anfibólios eventualmente ocorrem associados
aos minérios de ferro itabi riti cos cm proporçôcs va riadas c cm reg iões especificas dentro das form ações ferrífera s do Brasil. No
quadril á tero ferrífero encontra-se o itabirito anfibolitico que é carac terizado pela presença de pscudomorfos de anfibó lios (gocthita/limo nita) c que frequentemente leva à baixa sclctividadc na flotação com grande dificuldade cm se atingir teores adeq uados de s íli ca no concentrado o que gera perdas significa ti vas nos índices de recuperação c m massa c ferro. No sudoeste ba iano
são comun s intercalaçôcs de to rmaç:lo fcrri!Cra bandada , lik ics s ilicato (quartzo/grunc rita/c umming tonita) c óx id o (magnctita/hem atita). O presen te trabalh o apresenta res ultados de testes de carac teri zação mineralóg ica, !lotação c separação magn ética
de amostras de min ér io de ferro provenientes da regi:lo norte. Os resultados revelaram a presença de vários minerais do grupo
dos anlibólios. Os tes tes de 11otaç:lo para essas amostras. rea li zados conforme teste padrão para min éri o de ferro, não foram capazes de produzir teor de sílica adequado no concentrado. Foram rea li zadas te ntati vas de super-dosagem do colctor c também
de atrição prévia ú dcslamagem, porém os resultados continuaram demonstrando pouca ou nenhum a seletividade do processo.
Com base c m estudo anterior com minério de ferro portador de min erais de carbo nato, foram reali zados testes com o uso de ácido oxálico o bse rva ndo- se uma melhora signifi cati va nos resultados cm termos de teores de ferro c sílica no concentrado. Atri bui-se tal fa to à even tual fonmtç~o de composto s de cúlcio c ma gnés io com o ác ido oxálico redu zindo a açào nociva dos anfibólios. Embora os teores de ferro c sílica, alcançados com o uso de ácido oxálico na flotação, ainda não sejam adequados para
o mercado, os test es indicaram que existe gran de potenc ial para a otimizaçào dos resultados.
PALAVRAS-CHAVE: tlota çào de min ério de ferro, anfibólios, separação magnética.

ABSTRACT
Quartz is the main si licatc occurring in lhe most iron ores, but min era is from thc amphibolc group eventually comes along with
lhe ores in varying proportions and in spccific region s within th c Brazilian iron ore formations. ln the lron Ore Quadrang le
the amphibolitic itabiritc is charactcrized by thc prescncc of some pscudo morphs of a rnphiboles (goethite/ limo nitc) whieh
frcqucntl y lcads to a low sclcc ti vit y during thc 11ot ati on process. Thcsc pseudomorphs rcpresent an enonnous barrier for
achieving adequatc leveis of sílica in th c conccntratc and also producc significant losses in thc weight and iron recoverics.
Banded irem format ions consisting ofsilicatc (quartz I gruncritc I c ummingtonite) and ox ide (magnetitelhematitc) tàcics can be
often found in thc south wcs l of Bahia Statc. Thc prcsent stud y shows thc rcsults of tlotati o n and magnetic scparati on tests and
also a min cralogi ca l c haractcri za tion of an amphibolitic iro n ore from the north of Braz il. Thc rn ineralogical analysis rcvealcd
the prcscncc of various minerais from th c amphibolc group. rl otation tcsts carricd out using a sta ndardizcd procedure for
reversc cationic tlotation wcn:: unablc to producc an adequ a te conte nt of iron and síli ca in thc concentrate. Attcm pts of using
hi gh collcctor dosagcs and sc rubbing prior lo the desliming did not improve the flotation selecti vi ty. Considering previous
studies, thc use of oxa lic acid was also testcd for thc cu rrent ore. A significant improvement could be achi eved in th e iron
and síli ca conlcnts in thc concc ntralc. This Ütcl is attributed to a n eventual fonnatiorr of cornplex products of calcium a nd
magnesium wi th th c oxalic ac id rcsulting in lhe rcducti o n of the ad verse ac tion o f amphiboles. A ltho ug h the iron and síli ca
leve is in thc conccntratc, ac hi L·vcd wi th thc use ofthc oxa lic acid durin g fl otati o n, are stilln ot adcquate for th e market, lhe tests
showed that thcn:: is a g rcat poh::ntial I(Jr optimization.
KEY WORDS: iron ore t1otalion, amphibo les, magncti c scparation .
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L INTRODUÇÃO
De acordo com a Associação Mundial do Aço o ano passado foi o quarto ano consecutivo cm que a produção mundial de aço bruto superou a marca de um bilhão de toneladas . Esse quadro deve permanecer este ano, apesar dos impactos da crise financeira sobre a economia. Grande parte da produção de aço bruto é derivada de produtos da indústria de mineração de ferro. O Brasil é um dos países que têm se destacado nesse setor c é atualmente o principal exportador de matéri'a -prima contendo ferro. As grandes reservas brasileiras de minério de ferroestão concentradas em Minas Gerais, principalmente no Quadrilátero Ferrífero; na Serra dos Carajás, no Pará; e em
Urucum, no Mato Grosso do Sul. Recentemente, pesquisas de campo c mapeamentos geológicos comprovaram a
existência de grandes reservas de minério de ferro na região de Caetité, no sudoeste da Bahia. Segundo informações da Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração do Estado (SICM), devido ao grande potencial da jazida de
ferro a Bahia poderá se tomar um dos maiores produtores do país.
Dentre os minerais presentes em minérios de ferro estão os silicatos, os quais constituem a maior e mais importante classe de minerais da crosta terrestre. A unidade básica dos silicatos, o íon [Si04 ]4·, caracteriza-se pelo seu arranjo tetraédrico. Os tetraedros se juntam em cadeias simples, cadeias duplas, folhas ou cm estruturas tridimensionais,
dividindo os silicatos em subgrupos. O subgrupo dos inossilicatos corresponde aos silicatos constituídos por tetracdros compartilhando dois ou três oxigênios. Eles podem ser de cadeia simples (piroxênios) ou de cadeia dupla (anfibólios). Os principais minerais do grupo dos anfibólios são: antofilita, cummingtonita, grunerita, trcmolita, actinolita,
homblenda, glaucofânio e riebeckita. Os anfibólios eventualmente ocorrem associados à minérios de ferro itabiríticos
em proporções variadas e em regiões específicas dentro das fonnações ferríferas do Brasil. O Quadrilátero Ferrífero
apresenta fonnações ferríferas bandadas (BIF) proterozóicas. O grau metamórfico das rochas é do fácics xisto verde
e atinge o tãcies anfibolito nas porções leste, sudeste e nordeste do Quadrilátero. Na Fommção Cauê, por exemplo,
encontramos o itabirito anfibolítico, o qual é caracterizado pela presença de pscudomorfos de anfibólio (goethita/limonita) (Santos, 2002) . A mina de Fe-Mn de Miguel Congo, localizada no sudeste do Quadrilátero, perto da Fomlação Cauê, situa-se acima de um nível de itabirito dolomítico e anfibolítico (actinolita-tremolita), numa região que vai
de Mariana até Timbopeba (Dardenne, 200 I). No estado da Bahia, na região da serra de Jacobi na pertencente ao paleoproterozóico, ocorrem vários fragmentos de anfibolitos, rochas ultramáficas, calcisilicáticas e lonnações ferríferas (Mascarenhas e Silva, 1994). No complexo Licínio de Almeida, onde há depósitos de ferro c manganês, no sudoeste baiano, o protominério de manganês fonna lentes e camadas intercaladas na fom1ação ferrífera de tipo itabirito
e é composto de óxidos, carbonatos e silicatos (entre eles alguns anfibólios) (Dardcnne, 200 I). No complexo arqueano lbitira-Ubiraçaba, também no sudoeste baiano, ocorrem gnaisses quartzo-fcldspáticos c anlibolitos, níveis alternados de biotita/homblcndagnaisses e são comuns intercalações de fonnação fetTílera bandada, fácies silicato (grunerita/cummingtonita) e óxido (magnetita/hematita) (Arcanjo et ai. 2005).
No processamento mineral um dos métodos mais importantes para concentrar minério de terra é a ftotação.
Esse método é excelente para recuperação de grandes massas de minérios finos c com baixos teores. Alguns minérios de ferro podem ser problemáticos e não produzir resultados satistàtórios na ftotação. Isso pode acontecer, por
exemplo, com minérios contendo anfibólios. A presença desses silicatos prejudica a ftotação, interferindo na ação
do coletor e na ação do depressor, resultando numa baixa scletividade no processo. Os minérios anfibolíticos do
Quadrilátero Ferrífero frequentemente mostram baixo desempenho na ftotação (Silva c Brandão, 1998).
Estudos de Viana e Araujo (2007), sobre caracterização mineralógica de amostras de minério de ferro da região nordeste, revelaram a presença de alguns minerais do grupo dos anfibólios, como gruncrita, homblenda e
cummingtonita. Os testes de ftotação para essas amostras, realizados conforme teste padrão para minério de terro, não foram capazes de produzir teor de sílica adequado no concentrado. Os resultados obtidos foram ruins para
a grande maioria das amostras. Amostras de minério de ferro, associadas a pesquisas realizadas na região norte,
apresentaram anfibólios do grupo da tremolita. Os testes realizados com tais amostras não mostraram seletividade no processo de ftotação. Durante os testes, tentativas de super - dosagem do coletor e também de dcslamagem
agressiva com maior retirada de lamas foram realizadas com o objctivo de se obter melhores resultados. Porém,
os resultados continuaram demonstrando pouca ou nenhuma selctividade do processo. Em alguns testes adicionou-se ácido oxálico e observou-se uma melhora significativa nos resultados. O úcido oxálico parece formar produtos complexos de cálcio e magnésio, levando a neutralização da ação nociva dos anfibólios. O presente trabalho apresenta resultados de caracterização mineralógica de uma amostra de minério de ferro anlibolítico proveniente da região norte do Brasil. Apresenta também resultados de testes de separação magnética c testes de ftotação com e sem ácido oxálico.

2. CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA
Para a caracterização mineralógica do material foram utilizadas as seguintes técnicas: difratometria de raios-X e
microscopia cletrônica de varredura e microanálise. A análise por difração de raios- X revelou que a amostra é consti-
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tuída essencialmente por hematita (Fe 20 )), quartzo (Si0 2) c anfibólios. Os anfibólios encontram-se em duas fases distintas. Uma das fases é rica em Mg e Ca e a outra em Na, Ca, Mg, Ale Fe indicando constituírem-se de anfibólios do
grupo da tremolita. A análise química global da amostra estudada é apresentada na tabela I.
Tabela I - Análise química global

Teores(%)
Fe

Si02

Ab03

Mo

Ti02

CaO MgO

PF

40,5

39,1

0,3 1

0,01

0,01

0,22

0,8

0,40

A figura 1 mostra uma imagem de MEV e o resultado da análise geral da amostra via EDS. Pode-se observar
que a maioria das partículas de quartzo estão liberadas. A análise via EDS mostra um baixo teor de ferro e um alto
teor de sílica. A figura 2 é uma imagem de MEV que ratifica a presença dos minerais identificados na difração de
raios-X. Nesta imagem o anfibólio encontra-se como uma partícula livre.
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Figura I - Imagem de MEV c análise geral da amostra via EDS.
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Figura 2 Imagem de MEV mostrando partículas dos minerais que compõem a amostra.

3. TESTES DE SEPARAÇÃO MAGNÉTICA
Os testes de separação magnética foram realizados variando-se a intensidade de campo magnético e pressão
de água de lavagem. Foi usado separador CARPCO 3X4L com matriz de placas dentadas tipo Jones com I ,5mm
de espaçamento. A tabela II apresenta os melhores resultados obtidos e as condições dos testes.
Tabela

Intensidade de
campo magnético

2000 Gauss

n- Resultados dos testes de separação magnética

Agua de lavagem
(kg/cm 2)
0,5
lO
1,5

Recuperação
em massa(%)
45,2
36 5
26,9

Recuperação
de ferro(%)
70
57
42

Teores no concentrado(%)
p
Fe
Si02
8,8
0,059
63 3
8,2
0,058
63,6
63,8
8,3
0,049

289

Santos, Viana, Araujo & Rocha

Os melhores resultados foram alcançados com a menor intensidade de campo utilizada (2000 Gauss). A recuperação mássica e a recuperação metalúrgica obtiveram meLhores resultados com a pressão da água de lavagem
igual a 0,5 kg/cm2 . Os teores de ferro c sílica estão dentro do esperado considerando-se que os testes foram realizados em apenas um estágio de concentração (rougber) e que a limpeza deste tipo de concentrado na indítstria é
com frequência realizada em várias etapas.
Produtos da separação magnética
foram analisados via MEV/ EDS com o objetivo de examinar a presença dos
,;.
anfibólios. A figura 3 mostra uma imagem do concentrado magnético com intensidade de campo de I0.900 Gauss
e pressão de água de lavagem de I ,5kg/cm 2 • Verifica-se que houve a concentração dos óxidos de ferro, porém em
uma proporção menor que a concentração obtida utilizando-se intensidade de campo de 2000 Gauss provavelmente devido à captura física de partículas livres dos silicatos entre as partículas de óxido de ferro.
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Figura 3 - Imagem do concentrado magnético 10.900 Ga uss.

Na figura 4 uma imagem do rejeito é mostrada juntamente com a análise via EDS. Verifica-se que os teores
de Mg, AI e Ca estão mais altos do que no concentTado o que demonstra que bouve seletividade na separação dos
anfibóJjos.
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Figura 4 - Imagem do rejeito magnético 10.900 Gauss.

4. TESTES DE FLOTAÇÃO
O minério de ferro em estudo foi submetido também a ensaios exploratórios de flotação cm bancada. Os testes
foram realizados utilizando a llotação catiônica rcversa, de acordo com teste padrão para minério de ferro. A flotaçào catiônica reversa é o tipo de fiotação mais utilizado na indústria mundial para concentrar minério de ferro.
Inicialmente o minério foi submetido à deslamagem para retirada das lamas (-I 0J.lm) e também para eliminar
parte dos contaminantes antes da flotação. Os testes de flotação foram realizados em célula Dcnver D 12 operando
a 1200 rpm, 40% sólidos e cm pH I 0,5. Os reagentes usados foram amido de milho convencional como depressor
c cteramioa primária como coletor. Os tempos de condicionamento foram de 5 minutos e I minuto para o depressor c o coletor respectivamente. O tempo de flotação foi de 5 minutos. Em teste específico foi usado ácido oxálico
como agente modificador. Foram realizados vários testes de flotação padrão que não produziram resultados satisfatórios. Mesmo aumentando a dosagem do coletor c intensificando a deslamagcm, o que levou à diminuição severa dos índices de recuperação, os lestes padrão continuaram apresentando teores de sílica inadequados no concentrado. A tabela lll mostra o melhor resultado obtido nos ensaios padrão de flotação.
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Tabela III - Resultados obtidos nos testes de flotação

Fe
55.2

Teores no concentrado(%)
Si02 AhOJ Mn Ti02 CaO

MgO

Recuperação
cm massa(%)

Recuperação
de ferro(%)

20,1

0,20

60,8

80

0,10

0,10

0, 10

0, 14

A ausência de seletividade no processo de flotação é atribuída à presença dos an.fibólios, que disponibilizam
íons cálcio em solução os quais adsorvem na superfície do quartzo e inibem a sua Rotação (Iwasaki et a!, 1980;
Heerema e Iwasaki, 1980). Na tentativa de se obter melhores resultados foi realizado teste preliminar onde se adicionou ácido oxálico como agente modificador no processo de Rotação. Os resultados em termos de qualidade química do concentrado apresentaram melhora significativa, como é mostrado na tabela IV, indicando um grande potencial para desenvolvimento do uso do ácido oxálico.
Tabela IV - Resultados obtidos nos testes de Ootação com ácido oxálico

Fe
61 ,2

Teores no concentrado (%)
Si02 Ab03 Mn Ti02 CaO

MgO

Recuperação
cm massa(%)

Recuperação
de ferro(%)

11 ,2

0,10

51,0

72

0, 10

0, 11

0,10

0,10

O teor de sílica no concentrado teve uma redução de aproximadamente 55% em relação ao teste sem ácido
oxálico. Este reagente, como indicado por outros trabalhos (Viana e Araújo, 2005) neutraliza a ação nociva dos anfibó lios no processo, através da formação de complexos de cálcio e magnésio ao mesmo tempo em que reage com
eventuais lamas compostas por óxidos de ferro removendo-as da superticie do quartzo (Tarasova et a!. 200 I).

S. CONCLUSÕES
Neste trabalho foi constatado um grande potencial para uso do ácido oxálico na Rotação de minérios de ferro anfíbolíticos.
Os resultados da separação magnética variando-se a intensidade de campo e água de lavagem indicaram que
é possível produzir somente com a separação magnética especificações adequadas de ferro e sílica para a amostra
estudada. Os melhores resultados ocorreram nas seguintes condições: intensidade de campo magnético de 2000
Gauss e pressão de água de lavagem de 0,5 kg/cm2 •
Os resultados dos testes padrão de flotação mostraram baixa seletividade. Este fato é atribuído à presença dos
anfibólios na amostra levando à inibição da flotação do quartzo. A adição de ácido oxálico contribuiu para uma melhora significativa nos resultados da Rotação. Atribttí-se este fato à formação de compostos do ácido oxálico com
os íons disponibilizados pelos an:fibólios e a ação de remoção de eventuais lamas de óxidos de ferro da superfície
das partículas de quartzo permitindo a melhor ação do coletor.
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