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RESUMO 
 
O minério de cromo da Bahia apresenta uma ganga constituída por uma variedade 
de minerais que inclui alguns anfibólios, como a hornblenda - uma mistura de 
silicatos de cálcio, magnésio, alumínio e ferro. A flotação seletiva da cromita 
(FeO.Cr2O3) é difícil devido à presença de ferro na superfície de vários minerais de 
ganga. Além disso, a dissolução superficial desses minerais de ganga resulta em 
uma polpa enriquecida de espécies catiônicas como: Ca++, Mg++, Al+++ e Fe+++, que 
precipitam o coletor e interferem fortemente no resultado da flotação. Nesse trabalho 
comparou-se a flotabilidade da cromita em água destilada, e na presença das 
espécies dissolvida dos minerais de ganga e verificou-se a possibilidade de 
amenizar os efeitos desses cátions, com uma pré-lavagem. Os resultados 
mostraram uma ação fortemente depressora, das espécies dissolvidas, para 
concentrações de coletor de até 10-4M. A recuperação da cromita pode diminuir até 
42% em relação à obtida em água destilada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: flotação de cromita; qualidade da água; íons dissolvidos na 
polpa; coletores carboxílicos; oleato de sódio.  
 
ABSTRACT 
 
The chrome ore from the State of Bahia presents a variety of gangue minerals 
including amphiboles as hornblendes – formed by calcium silicates, magnesium, 
aluminum and iron. The selective flotation of chromite (FeO.Cr2O3) is difficult due to 
iron presence on the surface of several gangue minerals. Besides, a mineral’s 
surface dissolution results in a pulp enriched with cationic species like: Ca++, Mg++, 
Al+++ and Fe+++, which precipitates the collector reagent and interferes in flotation 
outcome. In this paper chromite flotation was studied using destilled water and water 
with dissolved ionic species from gangue minerals. It was investigated the possibility 
of mitigate the effects of these cations with a pulp pre-wash. Results showed a highly 
depressant action of the dissolved species for 10-4M collector’s concentration. 
Chromite’s recovering might decrease up to 42% in relation to that obtained in 
distilled water. 
 
KEYWORDS: chromite flotation; water quality; dissolved ions; carboxylic collectors; 
sodium oleate. 



Magalhães Filho, T.A.; Baltar, C.A.M.; Medeiros, A.R.S.; Bertolino, L.C. 

1. INTRODUÇÃO 
 
As novas superfícies formadas na moagem apresentam energia livre resultante da 
ruptura de ligações entre átomos. Em contato com as moléculas de água, o sólido 
passa por um processo de dissolução parcial, com a passagem de algumas 
espécies químicas da superfície para a fase aquosa, até que seja estabelecido o 
equilíbrio eletroquímico (BALTAR, 2010). 
 
Esses íons em solução, em geral, participam ativamente do processo de flotação 
atuando em diferentes frentes: alteração da carga elétrica superficial (RAO et al., 
1988), precipitação do coletor, competição com o íon coletor pelos sítios disponíveis 
na superfície (BALTAR e CUNHA, 2002; SAYILGAN e AROL, 2004), estabilização 
da espuma (QUINN et al., 2007), etc. A presença de espécies iônicas dissolvidas na 
polpa, também, pode provocar a ativação de minerais de ganga, dificultando a 
seletividade (EJTEMAEI et al, 2012). 
 
Os coletores carboxílicos apresentam grande afinidade pelos alcalinos terrosos com 
os quais formam sais praticamente insolúveis. Dessa forma, a presença dessas 
espécies catiônicas, dissolvidas na polpa, pode consumir parte das moléculas do 
coletor diminuindo a densidade de adsorção na superfície e, consequentemente, 
tornando a flotação mais lenta com reflexo na recuperação. NANTHAKUMAR et al. 
(2009) conseguiram melhorar a flotação de um minério de fosfato com um coletor 
carboxílico, usando carbonato de sódio para precipitar os íons Ca2+.  
 
O estudo teve por objetivo verificar a influência de espécies catiônicas (Ca2+, Mg2+, 
Fe2+, Al3+ e Cr3+) provenientes da dissolução de superfícies minerais presentes na 
polpa, na flotação de cromita com oleato de sódio. A velocidade de liberação das 
espécies iônicas foi monitorada através da determinação da condutividade da polpa. 
Os resultados mostraram que para concentrações de oleato de até 10-4M, a 
presença desses cátions em solução tem efeito bastante prejudicial na flotação da 
cromita, diminuindo a recuperação em até 42%.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Material 
 
2.1.1. Amostra  
 
Foram usadas amostras de cromita e dos minerais de ganga fornecidas pela 
FERBASA. 
 
2.1.2. Principais equipamentos  
 
Os testes de flotação foram realizados em Tubo de Hallimond modificado com 
diâmetro de 3,5 cm e constituído de três partes; agitador magnético QUIMIS modelo 
241-2; condutivímetro INOLAB; pHmetro digital da DIGIMED, modelo DM-22. 
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2.1.3. Reagentes  
 
Usou-se um oleato de sódio preparado a partir do ácido oleico e do hidróxido de 
sódio, ambos os reagentes foram fabricados pela QUIMIBRAS. 
 
2.2. Metodologia 
 
2.2.1. Caracterização 
 
A caracterização do minério foi feita para a identificação dos principais minerais de 
ganga. Usou-se lupa binocular, difratometria de raios-X, microscopia de luz refletida 
e microscopia eletrônica de varredura, além da determinação da distribuição 
granulométrica. 
 
2.2.2. Determinação da condutividade da polpa 
 
Usou-se uma água destilada com uma condutividade de 2 µS∙cm-1. Para efeito 
comparativo, a condutividade de uma água de torneira foi de 467 µS∙cm-1. 
 
A polpa com os minerais de ganga foi agitada por um minuto e, em seguida, mantida 
em repouso por mais um minuto. Após esse período de espera, uma amostra do 
sobrenadante foi retirada para a determinação da condutividade.  
 
2.2.3. Remoção dos eletrólitos (“lavagem”) 
 
Conforme descrito por Magalhães Filho (2013), a polpa com 20% de sólidos foi 
agitada a 450 rpm, por 10 minutos. Em seguida, após dois minutos de decantação, 
retirou-se uma alíquota do sobrenadante para determinação da condutividade.  O 
material restante foi filtrado e a torta resultante foi usada para a formação de nova 
polpa com água destilada, repetindo-se o ciclo de agitação/filtragem e adição de 
água nova, até a quinta “lavagem”.  
 
2.2.4. Testes de flotação 
 
Os ensaios foram realizados em tubo de Hallimond modificado alimentado com uma 
vazão de nitrogênio de 80 mL/min. Usou-se 1 grama de cromita pura (faixa 
granulométrica 100% menor que 74 μm). O pH foi fixado em 9,5 usando-se o 
hidróxido de sódio (NaOH) como regulador. Como coletor usou-se o oleato de sódio. 
O tempo de condicionamento foi de 1 minuto, e o tempo de flotação foi de 2 minutos. 
Em seguida o material foi filtrado, secado e pesado.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A composição mineralógica do minério é apresentada na Tabela 1. Observa-se a 
presença de minerais de ganga contendo ferro, cálcio, magnésio e alumínio. 
 
A interferência dos minerais de ganga na flotação da cromita se dá, principalmente, 
pela dissolução de espécies iônicas que alteram o ambiente químico. Esse 
fenômeno foi monitorado por meio da determinação da variação da condutividade da 
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polpa em função do tempo de contato com uma amostra de cromita de elevada 
pureza e com outra amostra representativa do conjunto de minerais de ganga. Os 
resultados são apresentados na Figura 1. Para efeito de comparação, determinou-se 
a condutividade da água bidestilada e de uma água de torneira. 

 
Tabela 1. Identificação das espécies mineralógicas presentes no minério de cromo por 

difratometria de raio-X, para diferentes faixas granulométricas. 

μm Minerais presentes: 

+ 295 Quartzo, flogopita, talco, albita, cromita, hornblenda, calcita, vermiculita 

295x210 Quartzo, flogopita, talco, albita, hornblenda, cromita, calcita, vermiculita 

210x149 Quartzo, ortoclásio, flogopita, cromita, talco, microclina, calcita, vermiculita 

149x105 Quartzo, ortoclásio, flogopita, cromita, hornblenda, calcita, vermiculita 

105x74 Quartzo, flogopita, talco, cromita, albita, hornblenda, vermiculita 

74x53 Quartzo, ortoclásio, espinélio, cromita, flogopita, talco, microclina, vermiculita 

53x44 
Quartzo, vermiculita, espinélio, flogopita, talco, albita, hornblenda, cromita, calcita, 

microclina 

- 44 Quatzo, flogopita, talco, albita, cromita, microclina, vermiculita 

 

 
Figura 1. Variação da condutividade com o tempo em diferentes ambientes químicos. 

 
O aumento da condutividade verificado após o contato com as amostras confirma a 
liberação de espécies iônicas das superfícies minerais. Como era de se esperar, a 
condutividade da água destilada e da água de torneira mantiveram-se constantes 
durante o período da agitação. Ao contrário, em contato com o minério, a 
condutividade aumentou à medida que prosseguiu o contato água-sólido, sugerindo 
a continuidade do processo de dissolução superficial. A velocidade de liberação dos 
íons na polpa, no entanto, diminui com o tempo. A dissolução é mais intensa nos 
minerais de ganga, a condutividade da polpa chegou a 141 µS/cm após 5 minutos 
de contato. A dissolução da cromita é mais lenta atingindo o máximo de 41,3 µS/cm 
no mesmo período de contato. Considerando-se que a condutividade original era de 
apenas 2 µS/cm, houve um aumento considerável da concentração de eletrólitos na 
polpa que, no entanto, não atingiu o patamar da água de torneira (467 µS/cm). 
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A influência das espécies iônicas dissolvidas na flotação da cromita foi observada 
nos testes de flotação realizados em Tubo de Hallimond. A Figura 2 mostra a 
recuperação de cromita em função da concentração do coletor. Observa-se que para 
concentrações de oleato de até 2,5 x 10-4M, a recuperação da cromita diminui, 
significativamente, com o uso da água contaminada, ou seja, na presença das 
espécies iônicas provenientes dos minerais. A queda na recuperação chegou a 42% 
no teste realizado com 5 x 10-5M de oleato. 
 
Esse fato pode ser explicado pela formação de sais carboxílicos, provavelmente, de 
Ca2+, Mg2+ e Fe2+ que consomem parte das moléculas do coletor, resultando em 
menor densidade de adsorção na superfície e, consequentemente, em menor 
recuperação. Para maiores concentrações de oleato, no entanto, a presença das 
espécies dissolvidas não interfere no resultado da flotação devido à maior 
disponibilidade de moléculas do coletor para o recobrimento superficial. 
 

 
Figura 2. Influência da concentração de oleato de sódio na recuperação de cromita em função 

da qualidade da água. 

 
O uso de concentrações elevadas de oleato, no entanto, deve ser evitado devido à 
intensa espumação provocada por esse tipo de reagente. Dessa forma, verificou-se 
a possibilidade de diminuir a perda, na recuperação, pela remoção dos eletrólitos por 
meio de “lavagem” da amostra e renovação da água.  
 
A Figura 3 mostra a redução da condutividade obtida após cada uma das seis 
“lavagens” realizadas na amostra. Os resultados indicam uma redução de 318 
µS/cm para 106,5 µS/cm, após a primeira “lavagem”. A condutividade seguiu 
diminuindo até atingir um valor de 80,4 µS/cm depois da quinta “lavagem”.  

 

 
Figura 3. Redução da condutividade obtida após cada “lavagem” da amostra. 
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A influência da condutividade da polpa na flotação da cromita com oleato é mostrada 
na Figura 4. Observa-se que a recuperação da cromita aumenta com a remoção dos 
eletrólitos. Com a água original, enriquecida de eletrólitos devido ao contato com os 
minerais, a recuperação foi de apenas 34,3%, subindo sucessivamente após cada 
etapa de “lavagem” para 48,3%, 53,4% e 56,2%. Com a água destilada obteve-se a 
recuperação máxima (para as condições testadas) de 77,5%. 

 

 
Figura 4. Influência da quantidade de eletrólitos na polpa na flotação da cromita. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Estudou-se a flotação de cromita com oleato de sódio e a influência das espécies 
iônicas dissolvidas na seletividade cromita-ganga. 
 
A liberação de íons pela cromita e, especialmente, pelos minerais de ganga é 
intensa no início do período de contato com a água. A velocidade de dissolução 
diminui à medida que o contato prossegue. 
 
As espécies catiônicas, provenientes das superfícies minerais, formam sais com o 
coletor carboxílico. Isso implica na diminuição da disponibilidade de íons oleato na 
polpa e, consequentemente, na diminuição da densidade de adsorção na superfície. 
 
A ação depressora das espécies dissolvidas é evidente para pequenas 
concentrações do coletor (até 10-4M) provocando uma redução de até 42% de 
redução na recuperação da cromita. 
 
O aumento da concentração do oleato anula o efeito depressor dos eletrólitos, mas 
esse tipo de coletor provoca grande espumação em concentrações elevadas. 
 
A concentração de eletrólitos pode ser reduzida a um nível aceitável por meio de 
“lavagens”, do minério, para a remoção das espécies dissolvidas. A recuperação da 
cromita aumenta à medida que ocorre a remoção dos eletrólitos. 
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