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RESUMO 
O Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo c a tlotação cm coluna é amplamente utilizada como pro
cesso de concentração. Grande parte do minério alimentado às usinas de beneficiamento é descartada na etapa de deslamagem, 
causando perdas significativas das partículas de valor. Estas lamas têm características peculiares, como teores de ferro mais 
elevados c teores de sílica mais baixos que a alimentação. Foi realizada uma caracterização tecnológica de uma lama de 
minério de ferro da Mina do Pico-MG para estudos de tlotaçào cm coluna visando à recuperação do ferro contido. As técni
cas utilizadas para caracterização fi.>ram: distribuição de tamanho de partículas por difraçào laser, difração de raios-X c MEV
QEMSCAM. A distribuição granulométrica apresentou picos cm I 11m c I011m (bimodal) com D50 = 5,1 11m e teores mé
dios de Fe, Si0

2 
c Al ,O , de 49 'X,, I O % c 9,3 o;.,, respectivamente. Os estudos de tlotação di reta com ácidos graxos mos

traram que é possível obter um concentrado com teores de Fe acima de 60 %e teores de contaminantes< 3 % de Si0
2 

e < 
5 % de Al ,O , com recuperaçôcs metalúrgicas variando entre 20 e 26 % . Recuperações metalúrgicas maiores foram obtidas 
( 40 %) para o sistema óleo diesel cmulsificado + ácido oléico emulsificado +CAl (condicionamento em alta intensidade), sem 
alteração dos teores de Fc c com diminuição dos teores de contaminantes. Nos estudos realizados com a lama previamente 
classificada f(Ji possível obter um concentrado com teores superiores a 61 % de Fe e teores de contaminantes em tomo de 
2,1 'Yo de SiO, e 2,2% de Al,O ,, para uma recuperação metalúrgica global superior a 40%. Deste modo, tanto a tlotação di
reta como a revcrsa (com dcslamagem prévia) aparecem como potenciais alternativas na recuperação das partículas ultrafinas 
dos minerais de ferro presentes nas lamas descartadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Flotação, minério de ferro, partículas tinas c ultrafinas (F-UF). 

ABSTRACT 
Brazil is onc of thc world's major iron ore produccrs. Colunm tlotation has proven to bc a kcy process for concentrating 
Brazil's lcaner iron ores (ltabiritc), howcver, a significant amount ofthe plant ore feed is usually díscardcd in the desliming 
stagc, causing high losscs ofthc total iron containcd. Thcsc slimcs have peculiar fcaturcs, sueh as higher iron grades and lower 
silica grades than the plant iron ore ICcd. An iron ore slimc sample, from Pico Mine-MG-Brazil, was characterizcd by laser 
diffraction (particlc size mcasurement), X-ray diffraction and scanning elcctron microscopy. Then, studies werc conducted in 
a column tlotation. Thc particlc sizc distribution showcd pcaks in I 11m and I O 11m with mcdium values of Dso = 5.1 11m and 
grades of Fc, Si O , and Al,C\ of49 %, I O% and 9.3 %. rcspectivcly. Thc studics of dircct flotation, using fatty acids as flotation 
collectors, showcd that is possiblc to obtain a conecntratc with iron grade abovc 60% and grades ofSi0

2 
< 3% and Al

2
0 , < 

5 '% with mctallurgical rccovcries betwcen 20 and 26 '%. Thc highest metallurgical recovery (40%) was obtained when the 

systcm [emulsified diesel oil + emulsiticd oleie aeid + high intensity conditioning] was employed. 
Hcrcin, no changc in the iron grades was obscrved, but thc eontaminants grades decrcascd. Studics of reverse tlotation, 
using prc-classified slimcs, showcd that is possiblc to obtain conccntrates with 61 % Fe and contaminants grades of, approxi
matcly, 2.1 % Sí02 and 2.2% Aip, and an ovcrallmctallurgical rccovery abovc 40 %. Thus, the dírect and rcverse (with des
liming stagc) ftotation appcar as potcntial altcrnatives f(Jr recovcry oftine iron ore particles. 

KEY WORDS: Flotation, iron ore, tines and ultratines particlcs ( F-UF) 
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I. INTRODUÇÃO 

O Brasil é o país que possui o maior número de colunas de flotação de minério de ferro do mundo, sendo es
tas indispensáveis para o tratamento deste minério, tendo em vista o seu excelente desempenho com materiais fi
nos (Martins e outros, 2002). Dentre os processos de concentração de minérios de ferro, a técnica mais utilizada é 
a ftotação catiônica reversa, porém a flotação aniônica direta dos óxidos de ferro , com uso de ácidos graxos como 
coletores, tem se mostrado uma rota atrativa de concentração de minérios de baixo teor e materiais atualmen
te depositados em bacias de rejeitos (Araujo e outros, 2005). 

As alternativas para o aumento de recuperação de finos c ultrafinos são diversas e apresentam um grau dife
renciado de eficiência. Estas são baseadas em novos conceitos de diminuição da geração (na usina de concen
tração) de finos e ultrafinos, de otimização da "captura" de partículas por bolhas c de aumento do tamanho das 
partículas problema. Dentre as técnicas com maior potencial, estão a flotação com óleos cmulsificados: extender 
ou extensora (Rubio e outros, 2003; Rubio e outros, 2004) e o condicionamento em alta intensidade (CAI) segui
do de flotação (Rubio e outros, 2004; Testa, 2008). 

O minério de ferro extraído da mina é beneficiado para remoção de impurezas tais como sílica e alumina c au
mento de teor. Entretanto, no processo de beneficiamento surge uma fração de rejeito (que inclui partículas gros
sas e finas), sendo normalmente dispostas em bacias de rejeitos para posterior tratamento e/ou recuperação. Em 
algumas mineradoras, cerca de 20% da alimentação diária são despejadas cm bacias de rejcitos sob a forma de 
lamas (partículas inferiores a 13 11m), que possuem teores de ferro mais elevados e de sílica inferiores aos da ali
mentação. O aproveitamento desse material é muito interessante para sua utilização na pelotização, devido a sua 
granulometria adequada. Além disso, haveria uma diminuição do volume de material a ser depositado em bacias 
de rejeitos, amenizando um problema ambiental , bem como para o aumento da vida útil das jazidas (Martins e 
outros, 2002). 

De acordo Srivastava e outros (2001 ), um dos primeiros problemas que surge na recuperação de lamas de fer
ro é a caracterização da composição desse rejeito e da origem do minério. As características tisicas c químicas des
sas lamas dependem basicamente das operações de moagem e dos constituintes da água do processo (Ghose e Scn, 
200 I). Segundo Oliveira (2006) as propriedades superficiais das lamas influenciam o recobrimento de lamas sobre 
as partículas (slimes coating), alteram a rigidez da espuma, interferem no contato bolha/partícula e tornam pou
co efetiva a atuação dos reagentes, por suas interações com as lamas que possuem elevada área superficial quan
do comparadas com as das partículas do minério . Os principais constituintes destas lamas são a sílica, alumina e 
ferro na forma de óxidos/hidróxidos. Outros constituintes, em menor proporção, na f(mna de óxidos de Mn, Cr, 
Co, Ni, Cu, Zn, etc., podem ser encontrados (Ghose e Sen, 2001 ). De acordo com Queiroz c outros (2004) a com
posição mineralógica da lama de ferro também influencia na flotação . As lamas constituídas por caulinita atetam 
muito menos a ftotabilidade do quartzo com etcraminas do que lamas naturais de minérios de ferro, constituídas 
por uma mistura de diversos minerais tais como goethita, hcmatita, caulinita c gibbisita. A Tabela I mostra traba
lhos que reportam o tratamento de lamas de minério de ferro . 

Tabela I - Tratamento das lamas de ferro. 

Tipo de tratamento -
Observações Referência 

origem da lama 

Floculação seletiva da hematita- mina 
Uso de polímeros aniônicos 

Khangaonkar c Subramani, 
Kudremukh (Índia) 1993 

Floculação seletiva de ultrafinos de 
ferro - planta de beneficiamento Finu- Uso de polímeros floculantcs Wcissenbom, 1994 

cate Island (Austrália) 

Floculação seletiva do ferro - minas Uso de alginato de sódio e polímeros 
Tripathy c outros, 200 I 

Kiriburu e Joda (Índia) floculantes 

Deslamagem, Flotação reversa (célula 
Uso de reagentes convencionais, 

mecânica e coluna)- Quadrilátero 
amido c amina 

Martins c outros, 2002 
Ferrífero de MG (Brasil) 

Deslamagem, Concentração magnéti-
ca, Flotação reversa (célula mecânica) Uso de gritz de mandioca c amina Oliveira, 2006 

-Usina de Conceição (Brasil) 

Deslamagem, Flotação catiônica re-
Uso de reagentes convencionais, 

versa (célula mecânica e coluna) - Mi- Rocha,2008 
neração Casa de Pedra, CSN (Brasil) 

amido e amina 
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2. EXPERIMENTAL 

2.1 Materiais e Métodos 

Minério : Foi utilizada uma amostra de finos de minério de ferro (lama) da mina do Pico, da empresa Vale, clas
sificado através de dois estágios de ciclonagem, tomando-se sempre o overflow. A amostra apresentou uma distri
buição granulométrica (em volume), determinadas por difração laser (C ii as I 064), do tipo bimodal , com picos em 
I e I O f..im. Os diâmetros característicos da amostra foram 90% passante em 13, I 11m, 50% passante em 2,7 f..im, 
I O% passante em 0,5 11m c diâmetro médio (sauter) igual a 5,0 11m. Os teores médios dos principais elementos que 
compõe a lama de ferro são os seguintes: Fc (49,07 %); SiO, (9,97 %); P (0,228 %); Alp

1 
(9,22 %); Mn (0,343 %); 

TiO, (0,421 %); Cão (O,Oí\2 %); MgO (0, 121 %). As fraçõcs granulométricas obtidas na classificação por sedimen
tação, obtidos através do analisador de tamanho de partículas C i las modelo I 064, apresentaram os seguintes diâ
metros característicos: fração "A" - D90 = 3,9 fJm , D50 = I ,O f.lm , D 1 O= 0,26 f.lm e Dsauter = I ,6 fJm ; fração " 8" 
- D90 = 18,4 11m, D50 = 9,3 11m, D 1 o = 2,6 11m c Dsauter = I 0,0 f.lm; fração "C" - D90 = 22, I f.lm, D50 = li ,9 f.lm, 
D 1 O = 5,4 f.lm e Dsautcr = 13 ,O f.lm. A Tabela II apresenta os teores médios das frações separadas por sedimenta
ção bem como o balanço metalúrgico relativo às frações granulométricas e a Tabela III apresenta os resultados da 
análise mineralógica das frações A, 8 c C. obtidas por MEV com a técnica QEMSCAM , realizadas na Vale. 

Fração 
Fe Si02 

A 44,5 10,3 

8 54,5 9,6 

c 63,6 6,56 

Tabela 11 - Teores médios das fraçõcs separadas por sedimentação c o balanço 
metalúrgico relativo às !rações granulométricas A, B, C. 

Teor, 0/o % em relação à alimentação 

p Al203 Mn Ti02 C aO MgO Fe Si02 p ~03 Mn Ti02 C aO 

0,31 II,~D 0,51 0,53 0,07 0,14 54,0 65,0 85,9 82,3 85,6 76,8 75,1 

O, 11 5.74 O, IX 0,30 0,041 0,10 27,2 24,9 12,5 16,4 12,1 18,0 120,4 

0,02 0,79 0,06 0,15 0,021 0,02 18,8 10,1 1,6 1,3 2,3 5,2 1 4,5 

MgO 

76,4 

21,5 

2,1 

Tabela III - Caracterização mineralógica das traçõcs granulométricas- classificação por sedimentação (principais minerais). 

Mineral 
o/o, em massa 

FraçãoA Fração 8 Fração C 

Caulinita 0,16 3,29 0,75 

Quartzo 0.00 2,38 3,60 

Silicatos Fe-Mg 0,34 0,19 O, 13 

Fe oxi/hidróxidos 72,53 í\9,14 94,21 

Gibbsita 0,19 1,17 0,35 

Mistura de caulinita/goethita 26,34 3,07 0,56 

Reagentes: Foi utilizada a Etcramina (EDA), da Clariant, como coletor dos minerais de ganga, fornecido pela Vale 
na fmma de solução com concentração de 50 %, nos estudos de flotação reversa. Como depressor foi utilizado amido de 
milho gelatinizado, fornecido pela Vale, através da adição de silicato de sódio (proporção amido/soda de 4: I), com aque
cimento a 84° C por 5 minutos. Ambos reagentes foram preparados a concentração de I% com água de osmose. Foram 
utilizados ácidos graxos (oleato de sódio e ácido oléico emulsificado) como coletorcs das partículas portadoras de fer
ro na flotação di reta. O o I cato de sódio to i preparado a partir da mistura do ácido oléico (P.A. - Marca Synth - C

1
xH

1
p

2 

- PM = 282,47) com silicato de sódio (proporção óleo/soda de 5: I). Como agente dispersante foi utilizado o hexameta
fosfato de sódio (P.A.), da marca Nuclear, com teor de Pp, de 65%, com concentração de I 0.000 mg.L- 1

• Como agen
tes reguladores de pH toram empregados NaOH c HCI, na forma de soluções 10% em peso. 

Distribuição granulométrica: A separação da amostra em faixas granulométricas para a caracterização granu
loquímica foi realizada utilizando-se o processo de classificação por sedimentação, visto que a amostra foi prati
camente I 00 % passante cm micropcncira de 5 fJm. O material foi disperso em água osmose com pH = I 0,5 numa 
proveta de I L. A concentração de sólidos foi de I O % em massa. Posteriormente a material foi colocado em re
pouso e ao final do tempo pré -determinado foi coletado, cuidadosamente, metade do volume da proveta (500 
mL), com o auxílio de um sitào de 6 mm de diâmetro. A proveta foi preenchida novamente até a marca de I L e 
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agitada, repetindo-se os passos anteriores. Este procedimento foi realizado 20 vezes (ou até que a amostra coleta
da não apresente sólidos em suspensão). Os tempos de sedimentação aguordados para a coleta do material sobre
nadante foi de 2 horas para a fração A. Posteriormente (após 20 etapas) o tempo de sedimentação aguardado foi 
de I O minutos para a fração B. A fração C corresponde ao material sedimcntado ao final do procedimento. 

Estudo de flotacão em coluna: Os estudos foram realizados cm uma coluna convencional de laboratório, 
como mostrado na figura la, corrfdiâmetro interno de 27 mm c 200 cm de altura total (volume = 1,15 L), com
posta por 3 módulos. A polpa com 40% de sólidos em peso e com pH ajustado cm 10,5 foi condicionada por 
I O minutos com cada reagente, em um tanque com capacidade de 1 O L, dotado de um mo ror com uma hélice 
para manter a polpa sob agitação com velocidade regulada em 350 RPM. Após o tempo de condicionamento com 
os reagentes, a polpa foi diluída para 15% de sólidos em peso e a velocidade regulada em 500 RPM por 5 minu
tos. Em seguida a polpa foi alimentada à coluna a 1/3 da altura com o auxilio de uma bomba peristáltica. O afun
dado foi extraído pelo fundo da coluna com uma bomba peristáltica e o Aotado coletado cm um recipiente de fun 
do inclinado situado no topo da colw1a. O ar foi injetado na base da coluna através de um tubo poroso, fabricado 
em pó de aço inox sintcrizado ( 15 mm de diâmetro por 30 mm de altura) que permite a formação de um grande 
número de bolhas com diâmetro médio entre 500 e 1200 Jlm. A vazão de ar foi monitorada com um rotâmelro de 
vazão máxima de 500 mL.min·1

, calibrado para pressão de 20 PSI. A velocidade superficial do fluxo da alimenta
ção (Js) foi mantida em 0,66 cm·s·1

, da água de lavagem (Jw) em 0,30 cm·s·• e a do gás (Jg) em 0,66 cm·s·• . 
A altLLra da espuma foi fixada em 20 cm e controlada pela variação do fluxo da corrente do afundado. Os fluxos 
da alimentação, do afundado e da água de lavagem foram controlados de forma a se ter sempre um "bias" positi
vo. Os ensaios tiveram duração de 20 minutos, sendo I O minutos para tempo de estabilização do sistema c I O 
minutos pára a amostragem simultânea dos fluxos do concentrado e rejeito. As amostras foram pesadas, flocu
ladas, filtradas, secas em estufa a 90 °C por 24 h, quarteadas e separadas para análise química. As análises quí
micas foram realizadas na Vale em ltabira-MG, através da técnica de Fluorescência de Raios X utilizando o 
método de pastilhas fundidas. 

Estudo de flotação extensora com óleo emulsificado e CAl: Os estudos foram realizados com a adição 
de uma emulsão óleo/água na concentração de I 0.000 mg.L'1 a qual foi adicionada ao tanque de condiciona
mento. imediatamente após a adição do coletor, no volume correspondente à concentração desejada e poste
riormente bombeado até o tanque de condicionamento de alta intensidade (CAl). As emulsões de óleo/água, 
com diâmetro médio de gota de 4 J.lm foram geradas com auxilio de um "Turrax" (agitador emulsificador de 
aJta rotação marca JNGENJERBÜRO CAT, modelo CAT NR6413) sob agitação na rotação de 19000 RPM 
durante I O minutos. A aplicação do CAl foi realizada cm uma máquina de flotação tipo "Denver" de labora
tório, com uma célula de 1 L de capacidade adaptada com quatro defletorcs (Figura 1 b), dimensionados de tal 
forma que permitia um condicionamento em alta intensidade (elevada turbulência). A rotação do rotor foi de 
800 RPM, que corresponde a uma energia transferida de 0 ,6 kWh.m·J. A polpa, após o condicionamento con
vencional (e com óleo diesel cmulsificado), foi bombeada para a célula de CAI onde sofria um regime tur

bulento e cm seguida bombeada para a coluna de floração. O modelo de impelidor utilizado foi do tipo turbi
na Rushtoo de 6 ale tas (Figura I c). 
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.. -·~==~-J .... .. 
figura J - (A) Desenho esquemático do sistema montado para os esntdos de tlotação em coluna convencional. (B) Tanque 

de condicionamento com perfil rctangular utilizado no CAL (C) lmpelidor tipo turbina Rushton de 6 aletas. 

Estudo de flotacão com amostra classificada: Nesta etapa a amostra foi preparada com a mesma metodolo
gia utilizada no preparo da amostra para caracterização granuloquímica, ou seja, a classificação foi realizada vi
sando obter um produto (w1derflow) bem selccionado através de 20 lavagens, para e liminação quase que comple
ta da fração ultrafina (< I Jlm). 
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3. RESULTADOS 'E DISCUSSÃO 

3. 1 Estudos de fl otação direta com adição de oleato de sódio 

Nos estudos de flotação dircta foi avaliada a adjção de diferentes ácidos graxos para a coleção das partículas 
portadoras de ferro. As Figuras 2a e 2b apresentam o efeito da variação da concentração de o lcato de sódio na re
cuperação metal(trgica e teor de ferro no concentrado sem adição de hexamctafosfato de sódio e com adição de 
hcxametafostafo de sódio, SOO g.r1, respectivamente. O aumento da dosagem de oleato de sódio (desde 2SO até 
27SO g.t1

) sem adição do dispersante resultou em um aumento da recuperação metalúrgica que passou de 14% 
para 26,4 %, porém com diminuição do teor de Fc de aproximadamente 62 % para 60% e os teores de impure
zas (Figuras 3a e 3b) Si02 + Alp

3 
no concentrado foi superior aS%. Nos estudos com a adição do hexamela

fosfato de sódio, observa-se um pequeno aumento nos teores de Fe e diminuição nos teores de impurezas (Fi
guras 3a e 3b), porém uma djminuição nas recuperações metalúrgicas, quando comparados aos estudos sem adi
ção do d ispersante. Na melhor condição experimental (SOO g/t), o teor de Fe c de impurezas (Si0

2 
+ A~03) foi da 

ordem 6S% e 2,S %. respectivamente. 

68 JJ 

-6-leorfe --R<çfc 
66 10 

64 27 ';!! 
~ t . 
~ 62 

.. 
24 "O 

o .. '!!. ... 
.. 60 21 • .. 
~ .. a. r- " S8 18 ~ 

S6 IS 

~ L-----------~----------~ 12 
o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

Oleato de sódio, g.(1 

70 r------------------------, 17 

68 

60 

1000 2000 3000 4000 sooo 
Olu co de sódio, g.f 1 

IS 

(8) 

Figura 2 - Efei to da concentração de oleato de sódio na recuperação metalúrgica c rcor de ferro no concentrado sem a 
adição de hexametafosfato de sódio (A) c com a adição de hexametafostafo de sódio, 500 g.t1, (8). 
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Figura 3 - Efeito da concentração do Olcato de sódio no teor de Si02 no concentrado, com c sem a adição de hexametafosta

fo de sódio, 500 g.rl, (A) e de Al,Ql no concentrado, com e sem a adição de hexamctafostafo de sódio, SOO g.rl, (B). 

3.2 Estudos de ftotação direta com adição de ácido oléico emulsificado e cotfl adição óleo diesel emulsificado 
e ácido oléico emulsificado utilizando condicionamento em alta intensidade (CAI) 

As Figuras 4a e 4b moslram, respectivamente, o efeito da concentração de ácjdo oléico emulsificado na recu
peração metalúrgica c no teor de ferro no concentrado e o efeito da concentração de óleo diesel cmulsificado com 
ácido oléico emulsificado (2SO g.r 1) utiüzando CAI (0,6 kWh.m·3), na recuperação metalúrgica e no teor de ferro 
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no concentrado, nos estudos de flotação dircta em coluna. O aumento da dosagem de ácido oléico cmulsificado 

(de 250 até 1500 g.t"1
) resultou cm um aumento da recuperação metalúrgica que passou de J 7,8 % para 26,3 %. 

Nas mesmas condições o teor de ferro permaneceu entre 60 e 61 % e o teores de impurezas (Figura 5a) Si0
2 

+ 

~03 no concentrado foi da ordem de 6 a 7 %. Conforme apresentado nas Figuras 4b c 5b, recuperações meta
lúrgicas maiores foram obtidas (40 %), para o sistema ácido oléico emulsificado (250 g.t1) +óleo diesel emul

sificado (40 g.t1) + CAl (0,6 kVi}l.m·3) , com teores de Fe da ordem de 61 %e teores de contaminantes de< 2 
% de Si0

1 
e< 4% deAJp

3
• 

I 65 -r 62,0 51 

-6-Tc:orFc -+- RccFc 

I 63 31 
I!. 
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~ 

~ i ~ 
.; ... • • 
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Figura 4 - (A) Efeito da concentração de ácido oléico cmulsificado na recuperação metalúrgica e teor de ferro no con

centrado nos estudos de flotação direta em coluna. (B) Efeito da concentração de óleo diesel emulsificado com ácido oléico 

cmulsificado (250 g.t:1) utilizando CAI {0,6 kWh.m-)), na recuperação metalúrgica e teor de ferro no concentrado. 
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Figura 5 - (A) Efeito da concentração de ácido oléico emulsificado no teor de Si02 e Alp1 no concentrado. (B) Efeito da 

concentração de óleo diesel emulsificado com ácido oléico emulsificado (250 g.t 1) utilizando CA l (0,6 kWh.m·l), no teor de 

Si02 e Alp3 no concentrado. 

3.3 Estudos de ftotação rcversa com amostra classificada 

Nos estudos de flotação reversa com amostra classificada foram utilizados os reagentes convencionais, ami
do de milho e amina, com e sem a adição do óleo diesel emulsificado e utilizando o CAl. A Tabela IV apresenta a 

recuperação mássica e metalúrgica, bem como os teores dos produtos obtidos após classificação. Observar-se que 
após a classificação houve uma recuperação metalúrgica de aproximadamente 44 %, aumento do teor de ferro de 

aproximadamente 8 %, redução dos teores de Sí0
2 

eA1
2
0

3 
de aproximadamente I %c 5 %, respectivamente. 
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Tabela IV. Resultados da classificação da lama por sedimentação 

Recuperação 
Recuperação Teores no concentrado(%) 

Produtos 
mássica (%) 

metalúrgica 
(%) Fe Si02 Al203 p Mn 

Alimentação 100 100 49,07 9,97 9,22 0,228 0,343 

Underflow 37,4 43,6 57,27 9,04 4,03 0,080 0, 114 

Overflow 62,6 56,4 44, 17 10,53 12,32 0,316 0,480 

As Tabelas V e VI apresentam respectivamente, o efeito da concentração da amina com amido de milho 
(1000 g.t"1) e o efeito da concentração de óleo diesel emulsificado com amina (50 g.r1) e amido de milho 
(I 000 g.r1), utilizando CAI (0,6 kWh.m·3) , na recuperação metalúrgica e nos teores dos concentrados e rejeitas. 
A variação da dosagem da amina na flotação reversa da lama classificada resultou em valores de recuperação 
metalúrgica global da ordem de 41 % a 43 %, e teores de ferro no concentrado que variaram de 61 % a 64 %. 
Na melhor condição experimental (40 glt), o teor de ferro foi da ordem 64% e teores de contaminantes de apro
ximadamente 2,1 %de Si0

2 
e 2,2% de Al

2
0

3
• Os estudos com óleo diesel emulsificado, reagentes convencionais 

e utilizando CAl apresentaram resultados similares aos da condição experimental anterior, porém com teores de 
impurezas (Si02 + AIP:J inferiores a 5 %. 
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Ta bela V. Resultados dos estudos de flotação reversa com amina e amido de milho (I 000 g.r1
). 

Rec Rec 
Rec 

Rec Teores no concentrado(%) Teores no rejeito(%) 
mássiea 

mássica metalürgica 
global 

metalúrgica 
(%) (%) 

(%) 
global(%) Fc Si02 Alz03 

p Mn Fe Si02 Alz03 
p 

92,7 98,9 34,7 43, 1 61,04 5,09 2,88 0,09 0,130 8,31 66,96 14,9 0,025 
-- ------ --1- -- -

93,6 98,7 35,0 43,0 60,67 5,28 3,03 0,087 0,132 11,37 64,95 13,0 0,024 
- --1-- - -

85,0 95,6 31,8 41,7 63,71 2,11 2.23 0,088 0.134 16,79 57,22 13,0 0,036 
1-

86,9 95,1 32,5 41 ,5 61,94 3,76 2,76 0,087 0,125 21,18 51,87 12,63 0,037 

85,9 94,9 32,1 41 ,4 62,59 3,04 2,65 0,087 0,132 20,57 52,21 12,80 0,037 

Tabela VI. Resultados dos estudos de flotação reversa com óleo diesel ernulsificado, amina (50 g.t ') 
e amido de milho (1000 g.t·'), utilizando CAl (0,6 kWh.m·3) . 

Rec Rec 
Rec 

Rcc Teores no concentrado (%) Teores no rejeito(%) 
mássica 

mássica metalúrgica 
global 

metalúrgic-a 
(%) (%) 

(%) 
global(%) Fe Si0

2 AIP) p Mn Fe Si0
2 AizOl p 

87,7 96,7 32,8 42,2 62,47 3,38 2,67 0,087 0,133 15,06 57,88 14,70 0,031 
---- -

88,7 97,7 33,1 42,6 50,64 2,12 2,03 0,086 0,135 9,30 61,89 17,54 0,028 
1--'--- -

88,9 97,6 33,2 42,6 62.39 3,52 2,51 0,087 0,122 12,20 60,80 15,86 0,028 

4. CONCLUSÕES 

Mn 

0,024 --
0,034 
r--
0,041 

-
0,053 

0,050 

Mn 

0,046 
-
0,050 

0,037 

A caracterização quím.ica e mineralógica revelou que a amostra possui elevados teores de ferro (49 %), slli
ca (I O%) e alumina (9,2 %), entre outros. A caracterização granuloquimica, com amostras classificadas por sedi
mentação, mostrou que as particulas maiores (diâmetro médio = lO ~m) apresentam-se como hematita e quartzo, 
ao passo que a fração mais fina (diâmetro médio = 1,0 ~m) presente na lama é composta principalmente por goe-
thita, argilominerais do grupo das caulinitas e gibbsita. ... 

Os estudos de flotação di reta com ácidos graxos mostraram, que é possível obter um concentrado com teores 
de ferro acima de 60% e teores de contaminantes < 3 % de Si0

2 
e< 5 % de A1p

3 
com recuperações metalúrgicas 

variando entre 20 e 26%. Recuperações metalúrgicas maiores foram obtidas (40%), para o sistema óleo diesel 
emulsificado (40 g.r1

) + ácido oléico emulsi:ficado (250 g.t·•) +CAl (0,6 kWb.m·3), sem alteração dos teores de 
ferro e com uma diminuição dos teores de contaminantes(< 2% de Si02 e< 4% deAlp3) . 
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Com uma etapa de classificação prévia a flotação revcrsa toi possível um aumento no teor de ferro de 8%, 
redução do teor de Si0

2 
em torno de I %e redução no teor de Alp1 de aproximadamente 5%. Na melhor condição 

experimental ( 40 g/t) da a mina com amido de milho (I 000 g.r 1
) dos estudos de flotação rcvcrsa em coluna com 

amostra classificada foi possível obter um concentrado com teores superiores a 61 'Yo de ferro e teores de conta
minantes cm torno de 2, I %de Si0

2 
e 2,2 %de Alp,, para uma recuperação metalúrgica global superior a 40 %. 

Os estudos de flotação reversa com óleo diesel emulsificado c condicionamento cm alta intensidade (CAI - 0,6 
kWh.m') com a lama classificada não apresentaram melhora significativas nos teores e/ou recuperação. 
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