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CONTRIBHIÇÃO Ã CARACTF.P"!ZAÇÃO TECNOL~GICA nos HIN~"DJOS DF 

ZPlCO DF. VAZANTE, nc. 

1~aldemar Constantino* 

ABSTRACT: 

Any effort must be done t ~ i mprove th e metallic recovery on 

the Vazante_ ?Jn~ _ _9xid~ ?__t;_~_:;, t'!-)roughout technical caracteri-

zation studies. Preli~inar~ there are two types of natural 

ore: one hematitic and another brecciated shale. They differ 

on its physic, mineral and chemical characteristics. To the 

former must be applied magnetic separation and to the last 

jigging. Both types can he concentrated by floth flotation 

using amine collectores, upgradi~Zn and downgradin~ ~g con-

tents. Desliming would be necessary to both ones. Limes as -

say sarne Zn grade of run of mine ore, to which could be ap -

plied some pyrometallurgical process. 

CONSIDERAÇÕE S GERAIS 

Os estudos e observaç~es do presente trabalho se referem a a

mostras de minérios dos depÓsitos da Com~anhia mercantil e ln 

dustrial Inga na regiio de Vazante no Estado de Minas ~erais. 

! prâticamente impossível o aproveitamento correto de qualquer 

dep~sito mineral, sem que se faça a caracterizaçio Tecnol~gica 

de seus minérios. lTm depósito poderá ter um ou mais "tipos de 

naturais" de minério, para os quais sao criados e desenvolvi 

dos processos de metalurgia extrativa. Quanto melhor forem 

conhecidos esses tipos naturais, ~i ais eficiente será o ~roces

ao extrativo. Ao contrir i o, se poucos estudos sio dedicados 

aos minérios, o processo da metalurgia extrativa, apresentara 
-baixas recuperaçoes, pro v ocando inclusive tentativas ?arale -
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las de ot: t.c-o s pr. c. ce ssos , c om grande prejuízo, pela ? ·' rda de 

tempo e recursos monetários. 

A exat a caracterizaç ã o d os minérios do depÕstto é trabalhosa 

e demandari muito tempo , pois que sign i f icará o conhecimento 

tota l de dep ~sitos, o a ue nem sempre ~ p os s fve l. ~ e vi d o aos 

1 .. d •· 1- . p .li . l a tos cu s ~ o a e ums pes qu ) r ~ geo og1c s. ort an to, a mea1 t a 

que o de p "5 s i to v a i s endo 1 a v r ado , as o b se r v a ç Õ e s e e s t ü <' ,~ de 

vem continua r e mbora teÕ r icamente tenha terminado a fase de 

pesqu i sa . 

A compos i çio mineral dos dep~sitos de zinco de Vazante, i mui 

to variivel, dificultando sobre maneira, a determinaçio da1 

reservaa de metal. Diversas campanha s de pesquisa fo r am reali 

zadas fornecendo devido aquele fato, resultados muito diver -

sentes, os quais variaram desde 890.000 t com 21% de Zinco ~ 

tê 35 milhÕes de tpneladas com 13,91. Zn. Desde que seja poa-

sível o estabelecimento de pelo menos dois tipos de minério 

naturais ê evidente que para cada um delea dever-sa-i pesqui

sar suas reservas (medidas, indicadas e infPridaa) .Nio teria 

sentido falar-se- em tipo natural se não houvesse um volume 

de minirio que justifique um estudo especifico, vizando seu 

beneficiamento em particular. 

A estoria do desenvolvimento dos minerios de ferro do Cauê,da 

C.V.R.D. ê um exemplo altamente significativo. O estudo e apli 

caçio de qualquer processo novo, deveri portanto aproveitar a 

experiência jâ adquirida pelos processos em uso, não sô por 

queatio do aproveitamento de conhecimento, como também por 

economia. ~ frequente a constatação de que um processo nao pode 

1er tecnicamente o melhor, embora o seja econ3mi c Rmente, isso 

tendo sempre em vista as mai Yres recup s r açies met i licas pos

a{veia. Consideran d o esta u l til'la a f1 rmaçã o pe ran te a presen

ça de mais de um tipo natural de miné r io ~ c> vera a possibili

dade da aplicação de v ãrios processos co ncentrativos, desde 

a mais grosseira concentraç ã o gra v imêtrica até uma refinada 

pirometalurgia. 



-3-

1. Caracteríz ;:u~no mineralóríca. Tiros de P _i nério s . 

Virios estudo ~ foram feitos para se estabelecer a nineralogía 

dos dep 6s itos d e V a~ante. be~ como os tiros de minirio natu

rais. Amaral (1968) procurou estabelecer 0o is tiros de mine -

rio assim den0ninados· 

a . " B r e c ''· a d e F o 1 h e 1 h o " '") r< c e o c o r r e r:1 s Ó me n t e h e rrd mo r f ; t a . 

Smith s onita, hidrozincita e piromorf i ta. 

h. "Hinê:r i o hematÍtico", ocorrem todos os minerais, com 

exceçao de hemimorfita e de smithsonita. 

A Willemita e Cerussita sio produtos da alteraçio 

d i reta dos sulfetos primários . 

Assim, portanto, os minérios de zinco se apresentam principa! 

mente na forma de silicato calamina em grande nuantid&de e 

Willemita uma menor parte. 

Os carbonatos: Smithosonita e Hidrozincita estao presentes.H.!_ 

nerais secundários de chumbo (Piromorfita e Cerus~ita) também 

presentes, principalmente no minirio carbonatado, onde a pe! 

centagem de chumbo pode chegar ati quase 5~. Este fato como 

adiante veremos, provocara a necessidade de cuidad~e 

no enriquecimento do minério. 

especiais 

Estudos executados por Ries (1~73) na regiio dos depósitos dio 

tambim ou melhor subdividem a jazida em trP.s depósitos. Dois 

com a presença de chapeu de ferro, caracterizado oor fi no s in 

tercrescimentos entre minerais de zinco e de ferro. Um tercei 

ro (zona 1) onde não oc~rre o chapeu de ferro, e caract e rfst~ 

camente brech~ide onde pedaços de folhelhos estao soldados 

pelos minérios de zinco. Este minéri o é r cla tivanente duro,e

xigindo para o seu desmonte furos de minas. Ao c ontririo dos 

minérios hernatfticos que são desmontados a ri e picareta, bas 

tante "frouxos"- salvo os blocos Muito cor1pactos dP. minerais 

de ferro intercrescidos, os quais são descartados para um fu-

turo tratame n to. Assim, portanto, de acôrdo com Ries 

con~iderar tris tipog de rninirios naturais, a saber: 

podemos 
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1. Minério de cnnsistincia frouxa , lavrado manualmente; gera! 

ment 2 recoberto por uma cara ~ a~a heFatitica , c om espEssura v~ 

r i é>v e 1 de 2 a 5 me t r o s . ?-!i n é r i o s i 1 i c a t i c o c o n s t i t u Í do de um a 

mistura de calamina, (2 Zn O. Si0 2 .H 20), de smithsonita,hidr~ 

xidos de ferro e minerais de alteraçio das rochas e sobretudo 

dol o mita. Nas frentes de des~onte o minério exibe estratifi-

caç ~ o e possfvelmente se situ& no local da mineralizaçio pri7 

miria, agora totalmente o xidada. 

2. 'MinP.rio ainda recoherto T'O!' !, ,_~ ín at~ta, mas cuja mineraliza

çao parece ser u ma s u b stituiçio hrec h oirle de holsas verticais 

na série carbonatada. ~~. inerio com silicatos de zinco corn tex

tura ar~nosa, onde se observa algum jaspe e hematita, co~ pi~ 

--tAs de hemimorfita, argila e caulim. Estas holsah são vizi

v e l me n t e de o r i g e m K ár s t .i c~ .. 

3 . t' i n é r i o se m p r <' s c n ç a de chape u de ferro . A di r e ç ã o da e s -

trutura e muito var i ~vel. o min~rio de aparincia brechada,on

de os minerais de zinco envolvem pedaços de folhelho. 

O minério de tipo l, denota. alteração "in situ". Os tipos 2 e 

3, são resultantes da substituição per descensum do metal,sob 

for~a de sais sol~ve i s depo sitados como silicato e carbonato 

nos vazios deix.<J.dos pela kars t i f icação das rochas <fB-rbonata -

d ~ s e ncaixantes. Normalmente , as jazidas sulfetadas de zinco 

cont~~ parcelas ponder~vei s de chumbo. Ap~s a inte~perizaçio 

esse chu~bo permanece na zona de alteração sob a forma de car 

bonato (cerussita) e/ou sulfato. Os depósitos de Vazantes 

exibem u~ teor re lativamente haixo em chumbo, conforme pode -

mos verificar nas an~lises oufmicas da Tabela I. 

ti. Caracterizaçao qu{mica 

De ac~rdo co~ os tipos de min~rios anteriormente descritos so 

mente nao i ainda lavrado o tipo 3, devido a caracterfsticas 

f! s icas. ros t i p o s naturais, preparam-se, na pr~pria mina 

três tipos com granulometrias diferentes, produtos do engenho 

àe lavagem . :.Jormalmente. o teor ~ zinco do "tout " venant v a 

·~ 
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ria de 17 a 18% Zn, e o lavado contém de 27 a 30% Zn.Os três 

tipos produzidos são denominados de grosso, médio, fino e uma 

fração regeitada (lama-), cujos teores exibem em média o se

guinte: 

FRAÇÃO 

Grossa 

Nê dia 

Fina 

Regei to 

TEOR 

% Zn 

(maior ou igual) 

varia de 2 a 6% 

% 

30 

27 

10 

A presença nas frentes de desmonte de minério carhonatado(côr 

amarelada) tende a baixar o rendimento de lavagem, embora co

mo veremos na Tabela I, esse minério exibe um maior teôr de 

Zinco. Todas as análises quÍmicas, aqui representadas foram 

feitas por Espectrofotnmetria de Absorção AtÔmica, apôs o de

senvolvimento de padrÕes adequados. Na Tal>ela II, do mesmo m~ 

do, podemos observar os valores de análises obtidos com amos-

tras de minério silicatado. o exame comparativo das medias 

das Tabelas I e II, permitem as seguintes considerações a sa-

ber: 

PF Si0
2 

Zn Fe Hg C a Ph Cd 

Carbo 
nato 23,00 10,35 2fi,73 6,53 3,98 3,45 2, 7 7 0,49 

Cala-
mina 8,73 31,80 23,25 9,70 1,15 0,53 1,02 0,063 

o minério carbonatado contém maiores teores de zinco com me-

nor teor de ferro. Obviamente os teores de Magnésio e Calcio, 

são maiores. 



TABELA I 

Análise quÍmica de amostras de minério de Zinco Carbonato de Vazante 

N9 PF 

% 

1 24,07 

2 22,5 

3 22,68 

4 23,72 

5 20 '9 7 

6 23,24 

7 22,82 

8 21,40 

9 23,73 

10 26,41 

11 22,29 

12 22,15 

Mêdias 

2 3' 00 

Si02 

i. 

9,97 

13,98 

11,38 

10' 13 

12,94 

11 '06 

11,48 

11,81 

10,35 

Zn 

% 

2.6,38 

23,90 

27,18 

25,27 

27,88 

24,80 

26,90 

29,40 

27,06 

26,50 

28,60 

26,85 

26,73 

Fe 

% 

6,66 

6,16 

6,30 .. 

6,75 

6,76 

5' 88 

6,77 

7,58 

5,73 

5,98 

6,71 

7' 15 

6,53 

Mg 

% 

3,88 

4,00 

4,00 

3,66 

3, 6 8 

4, 53 

3,90 

3,39 

4,42 

4,05 

4,00 

4' 30 

3,98 

C a 

i. 

3,88 

3,41 

3,60 

2,98 

3,33 

4,01 

3,29 

2,80 

3,24 

4, o o.-, 

3,74 

3,90 

3,45 

Pb 

1. 

3, o 3 

2,60 

2,88 

4,38 

2,58 

3,15 

2,84 

2' 35 

2,68 

3,45 

1,59 

1,55 

2,77 

Cd 

i. 

o' 53 

0,51 

0,50 

0,54 

'),46 

0,54 

0,51 

0,44 

0,48 

a,43 

0,52 

0,53 

0,49 

I 
,J'I 

I 



TABELA II 

Análise química de amostras de minério de zinco silicatado de Vazante 

N9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

PF 

% 

8,47 

8,27 

6,90 

7,95 

6 t 6 7 

7,31 

8,68 

'Medias 
8,73 

Si0 2 
% 

31,30 

30,85 

31,12 

33,65 

32,06 

31,80 

Zn 

% 

23,95 

24 t 30 

21,83 

22,19 

22,78 

25,50 

22,24 

23,25 

Fe 

1. 

9, 45 

8,54 

10,40 

10,50 

10,20 

9,47 

9,36 

9,70 

Hg 

% 

1,33 

1,14 

1,21 

0,99 

0,95 

0,91 

1, 51 

1,15 

C a 

% 

0,60 

0,60 

0,52 

0,46 

o, 36 

0,37 

0,78 

0,53 

Pb 

~ 

1,22 

0,92 

1,04 

1,00 

0,95 

0,93 

1,07 

1,02 

Cd 

1. 

0,065 

0,070 

0,110 

0,040 

0,040 

0,040 

0,080 

0,063 

I ......, 
I 

- ----·--·--"'--" ~J_. . 
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O teor de Cádmio ê bem mais alto no minério carbonatado. Do 

ponto de vista geoquÍmico, e de acordo c/ navy, 1963, o raio 

iônico tetraedral covalente do cádmio ê sómente 137. maior 

que o do zinco, podendo então entrar fácilmente nas estrutu -

ras da esfalerita. Por outro lado o ion de cádmio sendo 31r 

maior que o ion de zinco, nos compostos oxidados ê improvável 

que o cádmio esteja associado ao zinco. Seria mais provável 

que ele fosse achado ligado aos minerais de enleio embora o 

grau de dispersão neste caso fosse muito alto.Pode-se ver que 

existe certa correlação entre cálcio e cádmio comparando-se 

os minérios carbonatados com a calamina. Por outro lado os 

teores de chumbo são maiores no carhqnato, evidenciando-se a 

evolução da galena para cerussita. Este fato terá implicaçÕes 

no processo de flutuação dos minerais de zinco como veremos.O 

teor de ferro na calamina ê bem mais alto que no carbonatado. 

Sabemos que a possibilidade de substituição do Zinco pelo fe! 

ro é grande, devido a proximidade de seus raios iônicos. Essa 

substituição aumenta com a temperatura, chegando mesmo algu -

mas esfarelitas a apresentar at~ 177. de Ferro) quando então 

ela se torna cinzenta e dura. Esse fenômeno ê utilizado como 

um termometro Geológico (Stanton, 1972) ,As nossas esfarelitas 

dos minérios de Chumbo do Vale do Rio Ribeira, são de modo g~ 

ral de alto ferro. 

III. O problema de liberação 

Prâticamente todo o minério de Vazante é constituÍdo de mine

rais secundários oxidados; sendo raras a presença de minerais 

hipogenos sulfetados. Os minerais secundários mais importan -

tes: willemita, hemimorfita, hidrozincita e smithsonita, po

dem apresentar-se sob diversas formas. A willemita ora ê pul

verulenta, ora maciça. A hemimorfita ocorre em massas crista

linas e sob a forma de uma argila. Segundo Amaral, op cit. o 

minério original não continha pirita, o que modificou a evolu 

ção do processo de oxidação dos minerais primários. Em todo o 

caso, boa parte dos depÓsitos estão recobertos por um "chapéu 
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de ferro" constituído de hematita e minerais derivados, bem 

co~ finíssimos intercrescimentos desses óxidos de ferro com 

willemita e outros minerais de zinco. Este minério "hematiti

co", e devido sua consistencia de mais fácil lavagem e class! 

ficação. Essas operaçÕes são feitas com relativa eficiência 

nas instalaçÕes existentes na mina. Todavia, a liberação ade

quada dos minerais de zinco exigirá moagens a finuras abaixo 

de 44 microns. Isso provocará a formação de uma grande parte 

de finos (lama) altamente prejudiciais tanto a flutuação corno 

a separações magnéticas. O minério brechÕide, embora ténda a 

pulverizar mais râpidamente; principalmente quando a encaixan 

te é folhelho, tem circa de 50% do total de zinco liberado a 

granulometrias inferiores a 2mm. Isto permite uma concentra -

çao prévia gravimétrica seja por jigagem ou meio denso. Ova 

lor deste minério "brecha de folhelho" é que não estando lig_! 

do a chapéu de ferro, tem uma liberação mais grosseira, tendo 

portanto, um custo de cominuição e concentração inferiores. 

4. Caracterização a jigagem 

Amostras da zona 1 (frente 1) da Yina Ingâ-Vazante, foram te~ 

tadoa a jigagem, Todos os testes foram executados em jig Den

ver de laboratório usando peneiras com 2mm de abertura e leito 

de esferas de aço. As amostras dos depósitos foram previamente 

cominuidas e classificadas. O intervalo granulométrico jigado, 

foi de menos de 2mm acima de 100 mesh, que corresponde aproxi

madamente a 70% do peso de alimentação. Os 30% restantes, mais 

os ~egeitos da jigagem deverão sofrer remoagem e então submeti 

doa a flutuação. Um ensaio tÍpico,pode ser observado na Tabela 

III. 
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TABELA III 

TESTE DE JIGAGEM NO HINfPIO BRECHA DO FOLHELHO 

Mate ria 1 

Cone. (Rougher) 

Cone. ("scavenger") 

Regei to 

menos 100 (lama) 

TOTAL 

peso (g) 

g 

438 

262 

1216 

5 30 

21~4 6 

Zn Cd 

1. ., 
,. ' 

"'·-' 
41,07 o:1rôo 

~ ' 
·~" 

34,32 O,G7e 
20,52 0~030 

17,26 o' 02'8 

Estes ensaios de concentração granulométrica meramente quali

tativos serviram para se estimar a possibilidade de aproveit~ 

mento desse tipo de minério, aumentando-se assim a prod~ção 

das minas. 

I. Caracterização a flutuabilidade 

Desde a desco berta e desenvolvimento das aminas na flutuação 

catiônica, abriu-se uma nova possibilidade, de melhor aprove! 

tamento dos minérios oxidados de zinco. Muitos estudos tim si 

do feitos, prin~~palmente pelos produtores mundiais das aml -

nas <Hoechst,Pie~refite-Auby, Armour-Hess, etc). A presença 

de lama é altamente prejudicial ao processo. Pode-se dizer 

que quanto mais claro o minério, maior serã a chance de alta 

recuperação e baixo consumo de reagentes. Todos os ensaioR fo 

ram realizados em laboratório, em célula Denver com capacida

de de 500 gramas de carga. A presença de óxidos de ferro e la 

ma, obriga um controle com adição de reagentes. Se assim mes-

1mO não se conseguiu bons resultados, então pode-se deslamar a 

polp-a . elll, hidrocfclones até mesmo em duas etapas. Geralmente , 
T'-i ' 

as lam·âs- analiza;m um teor de zinco igual ao minério, de modo 

para que não haja perda metálica, podemos pensar ria aplicação 

agora de um processo pirometal6rgico. Ensaio com segregação 

estao sendo tentados com resultados animadores.Nos . te~tes rea 
' I - \ lizados procurou-se numa primeira etapa a flutuaçao da cerus-
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rusita, baseado nos ponderáveis teores de chumho do min~rio.To 

doe os ensaios foram feitos com o material moÍdo abaixo de 

100 rnesh ( mm) e deslamado por lavagem em peneira de 325 mesh 

(44 microns). Oe esquema de tratamento, obed~ceu aproximadame~ 

te o proposto pelo Dr.Netza da lloechst de Frankfurt, Alemanha e 

se constituiu no seguinte: 

Condicionamento e flutuação da Cerussita 
TI.eag~nte6 

Sulfe t os de Sodio 

Amilxantato de Potássio 

lHe o de Pinho 

pH • 7,5 a 8,5 

g/t 
453 

14 

28 

Condicionamento e flutuação dos minerais de zinco 

Reagentes 

Carbonato de SÓdio 

Silicato de SÓdio 

Sulfato de SÓdio 

Õleo de Pinho 

Flotigan PA (Il<"'echst) 

pH • 10 

g/t 

880 

600 

1000 

46 

46 

Usou-se ainda como dispersante da lama o produto Tylose CKSO I 

Hoech~~: .Pode-se adicionar ainda um modificador de espuma, o 

qual poderá melhorar a extração da espuma. Entre a flutuação da 

cerrusita e dos minerais de zinco, executava-se cuidadosa desla 

magem por sifonagem. 

A Tabela V mostrada a seguir dâ una idéia parcial dos ensaios. 

E:cp.N9. zn% Hg% 

Recup. Extração 

3 

4 

6 

7 

8 

58 

56 

72,2 

64,5 

91,0 

84,5 

72,5 

69,5 

49,0 

45,0 

Hg 

?, 

o, 8 2 3. 

2,23 

1, 1 o 
3,38 

1,049 

Zn 

!+ 4' o 
32,5 

37,95 

34,42 

42,5 

Fe 

4,22 

7,08 

6,11 

5' lll 

1 '15 

-Por essa tabela observa-se que um aumento de recuperaçao do zin 

co diminue a extração do magnésio.Dever-se-i procurar um ?Onto 

de compromisso.Parece que o teor de ferro também varia na mesma 

proporção do de magnésio, sugerindo a presença de minerai~ co
muns. 
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Conclu s Ões e sugestoes 

Bate traba ~ ho i parte de um programa de pesquisa,portanto mui 

taa tentativas deverão ser feitas.Como orientação para o pro~ 

seguimento pode-se dizer o seguinte: 

l.Os minérios hematíticos e brecha de folhelho,deverão ser 

tra~ados separadamente.Nos primeiros a granulometria de libe

ração poderã ser inferior a 50 microns. 

2. A aplicação de métodos de separação mar,nética via Úmida 

aoa minérios hemat!ticos dependerá da finura de liberação en

tre os minerais de zinco e os Óxidos de ferro. 

3.Nos minérios do segundo tipo é possível e aoonselhãvel a a

plicação de métodos gravjmetricos prévios)jigagem ou meio den 

ao) e as frações finas então a flutuação. 

4. A flutuação dos minerais de zinco (mistura de carbonato • 

silicato) com ganga de carbonatos (calcita,dolomita e magnesi 

ta) é possível com sulfetação prévia com Na 2s e coletores amf 

nico a. 

5. Oa Óxidos de ferro principalmente a · limonita,dificultam 

fortemente a 

possivel com 

lhâvel até 

flutuaçio.A deslamagem deverã ser vigorosa ae 

dois estágios. Nos casos de Vazantes será acons~ 

uma deslamn~em antes da flutuação da Cerussita e 

outros minerais oxidados de chumbo. 
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