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No presente trabalho são apresentados os resul 

tados de estudos de flotação em escala piloto com rejeitas fi 

nos de scheelita da Mina Brejuí. A amostra foi classificada 

a 200 malhas, descartando-se a fração grosseira mais pobre , 

com uma recuperação em torno de 80% e consequente elevação do 

teor a 0,19% wo3. 

Na flotação foram obtidos concentrados com 

12,5% wo 3 e 61,5% de recuperação. O fluxograma da planta Pi 
loto constou de duas etapas de condicionamento seguidas das 

operações de flotação rougher, scavenger e duas etapas de ｬｩｾ＠

peza. No sistema de reagente de flotação foram utilizados; 

carbonato de sódio, silicato de sódio, quebracho, AER0-830 , 

Óleo mineral e MIBC. 

A granulometria fina, o baixo teor do minério 

e a presença de calcita, fluorita e apatita foram as princi 

pais dificuldades enfrentadas no estudo do processo em ques 

tão. Os ensaios em planta piloto apresentaram resultados su 

periores aos obtidos nos ensaios de bancada. 

* Engenheiros do Centro de Tccnolog1a Mineral-CEIEM. 
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Flotation of fine scheelite tailings at pilot plant scale. 

ABSTRACT 

Results are presented of flotation studies at pilot 

plant scale of fine scheelite tailings from Mina Breju!. The 

sample was classified to 200 mesh and the coarser fraction was 

discarded with a 80% recovery increasing the feed grade to 0,19% 

wo
3

• 

Concentrates obtained by flotation analyzed 12,5 % 

wo3 with a 61.5% recovery. The flowsheet of the pilot plãnt in

volved two conditioning stages followed by a rougher, scavenger 

and two cleaner flotation operations. The flotation reagents u

sed were sodium carbonate, sodium silicate, quebracho, AERO 830, 

mineral oil and MIBC. 

The main problems encountered in these studies were 

the fine size distribution, the low grade and the presence of ca! 

cite, fluorite and apatite in the ore. The tests at pilot plant 

scale showed better results than those carried out at bench scale. 
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INTRODUÇÃO 

Sendo a scheeli ta um mineral pesado , o seu be 

neficiamento ê normalmente efetuado atravês de operações uni 

tárias de concentração gravimêtrica, principalmente jigagem e 

mesagem. A alterna ti v a da flotação enfrenta as dificuldades 

inerentes à mineralização da scheelita, de vez que a consti 

tuição dos tactitos do Nordeste apresenta normalmente associa 

das a calcita, fluorita e apatita. Estes minerais apresentam 

propriedades fÍsico-químicas bastante semelhantes á scheeli ta, 

motivo pelo qual o desenvolvimento de um sistema de reagentes 

de flotação suficientemente seletivo ê uma tarefa a que se 

vêm dedicando diversas instituições e empresas em diversaspa! 

tes do mundo 1 • 2•3 . Este interesse reside principalmente na 

ineficiência, que tem se manifestado intransponível, da concen 

tração gravimêtrica das frações finas de scheelita. 

O CETEM vem trabalhando há três anos nesta á 

rea através de apoio financeiro direto do Departamento NaciQ 

nal da Produção Mineral. Em 1979 foram concluídos os estudos 

em escala de bancada, sendo os trabalhos apresentados em ｲ･ｾ＠

nião realizada em Currais Novos, no início daquele ano, para en 

genheiros de minas, geÓlogos e empresários da região. O tra 

balho foi divulgado, em seguida, na forma de Contribuição Têc 

nica ao VI Encontro Nacional de Tra tamento de Minérios e Hi 

drometalÚrgia, realizado no Rio de Janeiro, a 13/14 de setem
bro de 1979. 

O presente relatório diz respeito aos traba 
lhos subsequentes de desenvolvimento do processo em planta Pi 
loto . Para tanto foi necessária preliminarmente a realização 

de um programa de ensaios complementares que durou quatro me 

ses (17 de julho a 20 de novembro de 1979). Neste período fQ 

ram detalhados os efeitos de algumas variáveis do processo , 

tais corno percentagem de sÓlidos, pH e controle de espuma. FQ 

ram tamb ém efetuadas modificações que levaram a uma sensível 

ｲ･､ｷ ｾ ￣ ｯ＠ do co l e tor principal (AC - 830), através de emulsifi 
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caçao com mistura com Óleo combustível. Os trabalhos desta ｦｾ＠

se fazem parte de um relatório de processo, cujos resultados 

foram em grande parte utilizados na planta piloto4 

Finalmente, após a aprovação da segunda etapa 

(planta piloto) pelo DNPM, foi efetuada uma nova amostragem , 

desta vez apenas na Mina Brejuí. Esta empresa já dispõe de 

uma instalação industrial de flot a ção e lixíviação a pressão , 

montada através de associação com a NITTETSU MINING CO., LTD., 

do Japão. A usina foi montada, porém, por dificuldades encon

tradas no processo de flotação, encontra-se paralisada. 

Em viagem recente de um dos autores 

(agôsto de 1980), o assunto foi discutido com o 

FUKASAWA, da NITTETSU, que esteve no Rio Grand e do 

ao Japão 

Dr. KOJI 

Norte, na 

operação da BREMETAL. De fato, um boletim de controle de ｯｰｾ＠

ração da usina mostrava que a média dos teores dos concentra

dos obtidos no período de 12 a 17 março de 1978 foi de apenas 

3 ,4 % wo
3

. 

Na planta piloto desenvolvida no CETEM com a 

fr ação fina (-200 malhas) do rejeito da Mina Brejuí, com teor 

de 0.19 % wo 3 , foram obtidos concentrados com teores de 12.5% 

wo3 (r ecuperação de 61.5%) a 14.6 % wo3 (recuperação de 47.5). 

396 



1. OPfHAÇOI:::·; El1 ES CALA PILOTO 

1.1 - Características da Amostra Utilizada na Flotação 

No engenho da Mina Brejuí o rej ei to grosso, pr! 

ticarnente estéril , é transportado por caminhões, ao passo que o 

rejeito fino, apôs espessamento, ê enviado à barragem do rejel 

to por bombeamento. A amostragem foi realizada no "underflow" 

do espessador e a amostra ainda Úmida foi transportada para o 

CETEM em tambores. Apôs secagem ao sol, a amostra foi peneira

da à 200 malhas, tendo em vista o menor teor das frações ｧｲｯｾ＠

seiras. 

Com o procedimento acima descrito, foi obtida 

urna amostra de 1200 kg, com um teor de 0,19% wo 3 . Esta foi a 

amostra utilizada nos ensaios de flotação em planta piloto e 

todos os resultados dos ensaios referem-se a esta amostra. No 

entanto, é importante ressaltar que a scheelita contida nas 

frações 100 e 150 malhas apresenta boas condições para flot! 

ção. A sua inclusão na alimentação é, portanto, recomendável 

para aumentar a recuperação global. 

O minério em questão caracteriza-se pela preseE 

ça significativa de calcita, fluorita e apatita, minerais com 

propriedades muito semelhantes à scheelita no que se refere à 
flotaçãc. A distribuição de schee li ta na s frações de ｧｲ｡ｮｵｬｾ＠

metria muito fina, ou seja, acima de 30% de scheelita em ｧｲｾ＠

nulornetria inferior a 10 ｾｲｮ＠ é um outro dado importante sobre 

a amostra estudada. 

1.2 - Fluxograma da Planta 

O fluxograma da planta piloto está apresentado 

na Figura 1. Atr1fvés de um alimentador vibratório o minério 

era conduzido ao primeiro tanque de condicionamento, onde era 

adicionada a água para formação da polpa e Na 2co3 para eleva 

ção do pH. Num segundo condicionador marca CIMAQ, 77 litros, 
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eram adicionados silicato de sódio e quebracho, e subsequente

mente, num terceiro condicionador, era adicionado o coletor 

AER0-830. A polpa, apôs condicionamento, alimentava o circuito 

de flotação, composto de duas células de desbaste (CIMAQ N9 5) 

e duas células (CIMAQ N9 5) para, respectivamente, limpeza e 

relimpeza dos concentrados. Nos ensaios de 1 a 6 a planta Pi 
loto foi rodada com apenas 1 etapa de flotação "scavenger" a

través de uma célula DENVER de 27 litros (N9 7). Nos ensaios 

7 e 8 duas células Galigher foram introduzidas, como tentati

va de aumentai a recuperação (ver fluxograma, Figura 1). 

1.3 - Sistema de Reagentes 

Foram utilizados na flotação os seguintes rea

gentes: carbonato de sódio, silicato de sódio, quebracho, AÊ 
RO-Promotor-830, Óleo mineral e MIBC ( metil isobutil carbi 

nol). As quantidades e os pontos de adição são apresentados 

na Tabela 1. 

1.4 - Controle de pH 

As medidas de pH foram efetuadas com potenciôme

tro portátil marca BECKMAN. A Tabela 2 apresenta para cada 

estágio os valores médios de pH tomados nos diferentes pontos 

do circuito. O decréscimo do pH observado na Tabela menciona

da decorre apenas das diluições pela entrada d'água nova no 

circuito, necessária à recirculação das espumas, não haven 

do, portanto, adição de ácido. 

1.5 -Vazão d'água e Percentagem de SÓlidos 

O controle da vazão d'água era efetuado através 

de um medidor de vazão OMEL, e a percentagem de sólidos nos di 

versos estágios, controlada com 

MARCY para densidade de polpa. 

a utilização de uma balança 

Os valores referentes aos di-

versos pontos do circuito estão apresentados na Tabela 3. 
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1.6 - Amostragem 

Os ensaios realizados tiveram uma duração vari-

ando de 3 a 4 horas. As amostragens eram feitas 

metade do período com espaçamentos de meia hora. 

na segunda 

Os concentra 

dos finais (recleaner) eram coletados durante todo o período 

de meia hora. Os rejeitas "scavenger" eram amostrados ､ｵｾ｡ｮﾭ

te 5 segundos de cinco em cinco minutos. Nos ensaios em que 

foi !eita amostragem dos produtos intermediários, esta era re 

alizada apenas no final do ensaio, numa sequência inversa ao 

fluxo, visando minimizar a influência de cada amostragem na i 

mediatamente anterior, num tempo que variou de 1 a 5 minutos , 

conforme o fluxo de massa em cada ponto amostrado. 

1.7- Balanço Metalúrgico 

O balanço metalúrgico global de todos os testes 

foi calculado com base nos teores da alimentação (1) , do con 

centrado final (2) e do rejeito ''scavenger" (3). Os resulta

dos estão apresentados na Tabela S. Para quatro dos ensaios 

realizados, foi feita uma amostragem completa dos pontos iQ 

termediários, e um balanço metalúrgico completo destes ensaios 

está apresentado na Tabela 4. A Figura 3 apresenta a evolu

çao dos teores dos concentrados nas etapas cleaner e reclea 

ner dos ensaios, 2, 3 e 9. 

Obs.: - A numeração (1), (2) e (3) refere-se aos 

fluxos assinalados na Figura 1. 
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2. DISCUSSÃO 

Os ensaios de 1 a 5 foram ef etuados com adição 

do coletor (AER0-830) no 39 condicionador , sob a 

lução 0,2%. O Óleo mineral era adicionado pura 

forma de so 

nas células 

rougher e scavenger (Tabela 1). Estes ensaios, apesar de ｡ｰｲｾ＠

sentarem teores elevados (até 25% wo3) nos concentrados Ｈｆｩｧｾ＠

ra 2), apresentaram em contrapartida recuperações muito baixas, 

inferiores a 30%. 

Os resultados dos ensaios 6 , 7 , 8 e 9 foram ｳ･ｾ＠

sivelmente melhores (Figura 2), tendo sido obtidas recupera

ções de até 61,5%, com teor de 12,5% wo3 . Esses ensaios foram 

efetuados com adição de coletor e Óleo mineral alimentados sob 

a forma de uma emulsão Única. No ensaio 6, a emulsão contou 

ainda com a adição de querosene na mesma proporção do coletor. 

O ensaio 7 foi realizado com a imcorporação de 

duas células Galigher de 28 litros ao circuito scavenger. Este 

ensaio foi realizado com uma emulsão coletor/Óleo mineral 1/1. 

Pelos resultados obtidos (Tabela 5), observa-se que a ｡ｭｰｬｩｾ＠

ção do circuito scavenger acarretou um aumento sensível na re 

cuperação. 

Para o ensaio 8, a emulsão coletor/Óleo mineral 

foi preparada numa relação 2/1. Durante o teste foi feita ｡ｩｾ＠

da uma adição de 20 % de AC-830 nas células scavenger. ｆｩｮ｡ｬｭ･ｾ＠

te, para o ensaio 9 mais duas células Galigher de 28 litros ｦｾ＠

ram incorporadas ao circuito numa tentativa de aumentar-se a 
recuperação. A emulsão coletor/Óleo mineral 1/1 foi distribui 

da, sendo 80% adicionada no 39 condicionador e 20% nas células 

scavenger. Não houve vantagem apreciável nas modificações in 

traduzidas nestes dois Últimos ensaios. 

Quanto as percentagens de sólidos, na etapa de 
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condicionamento dos reagentes, procurou-se ma ntê-la em torno 

de 10% (Tabela 3). Na flotação rougher esta situou-se em ｴｯｾ＠

no de 6% e no circuito scavenger em torno de 8%. E necessá 

rio trabalhar-se com baixa percentagem de sÓlidos devido ã fi 

na granulometria do material. No entanto, nas etapas cleaner 

e recleaner a percentagem de sÓlidos ainda menor (1 a 2%) 

foi ditada apenas por limitações operacionais de capacidade 

da planta. 

As curvas de evolução dos teores (Figura 3) ｾ＠

presentam a forma convexa normal. Os ensaios 2 e 3 indicam a 

possibilidade de enriquecimento dos concentrados com mais uma 

etapa de limpeza. No entanto, nestes ensaios a recuperação 

foi ainda muito baixa (26,4%). Quanto ao ensaio 9, ｲ･ｰｲ･ｳ･ｾ＠

tante de uma série (6, 7, 8 e 9) onde foram obtidas ｲ･｣ｵｰ･ｲｾ＠

ções mais altas, a elevação do teor com mais uma etapa clea 

ner nao parece ser significante . 

3. CONCLUSOES 

1) O desenvolvimento de estudos em planta piloto (30 kg/ 

hora) confirmou a vi a bilidade técnica de se produzir por 

f lotação concentrados de scheelita com teores de 12,5% 

e 61,5 % de recuperação a partir de rejeito finodaMina 

Brejui após peneiramento a 200 malhas (0,1 9% wo 3 ). 

2) O processo desenvolvido apresentou na planta piloto ｲｾ＠

sultados superiores aos obtidos nos ensaios de banca da 

previamente desenvolvidos. O consumo de carbonato de 

sódio foi, no entanto, excessivo. A diminuição do seu 

consumo e sem dúvida um fator primordial na ･｣ｯｮｯｭｩ｣ ｩ ､ｾ＠

de do processo em questão. 

3) Em se trata ndo de material de baixo teor, é recomendá

vel o desenvolvimento d e estudos numa plant a de maior 

porte para avaliar-s e corret amente a viabilidade econo 
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mica do processo, através da diminuição do consumo ,: e 
reagentes, aumento de percentagem de sólidos, nas ･ ｴｾ＠

pas cleaner e reclearner e recirculação d'água de trata 

mento. 

402 
J 



BIBLIOGRAFIA 

1. KOH, P.T.L. and WARREN, L.J. - Flotation of Ultrafine Schee 

li te ore and the Effect of Shear- Folucculation. XIII Inter 

national Mineral Processing Congress. Vars6via - 1979 

2. DETIENNE, J.T.; HOUOT, R. et al. - Beneficiation of Low-

grade Scheelite. XII International Mineral Processing Con

gress. Vars6via - 1979 

3. GRASBER, M. and MATTSON, K. - Novel Process at YXSJOBERG , 

a Pointer Towards Future Mores Sophisticated Flotation Me

thod? - XII Internat1onal Mineral Processing Congress. Var 

s6via - 1979 

4. OLIVEIRA, J.F.; SAMPAIO, J.A. - Flotação de Rejeites Finos 

de Scheelita Estudos Complementares de Parâmetros do Preces 

so. Rio de Janeiro. Centro de Tecnologia Mineral. Relat6rio 

Interno, 1980. 

403 



CONDICIONADORES ROUGHER SCAVENGER 

ENSAIO 1• 29 39 --- Oleo ｾｬ･ｯ＠ MIBC Oleo 
Na 2co

3 
Na

2
Si0 3 Quebracho AER0-830 Mineral Querosene M1neral Mineral AER0-830 

10,55 o' 3 50 o' 14 o 0,319 - - 0,319 0,024 

2 13,22 o' 4 50 0,180 0,410 - - 0,050 0,031 0,050 
ｾ＠ 3 14. 59 0,480 0,190 o' 258 - - 0,055 0,034 0,055 0,172 o 
ｾ＠ 4 12,40 0,420 o' 170 0,380 - - 0,046 0,029 o' 046 

5 10,35 0,370 o' 150 0,330 - - o' 042 o' 025 o' 04 2 0,037 

6 10,52 o' 3 50 0,140 0,319 0,319 0,319 - 0,059 

7 12,32 0,410 0,210 0,392 0,392 - - 0,091 

8 10 '8 2 0,349 0,157 0,330 0,165 - - 0,042 - 0,078 

9 12 '04 0,402 0,160 0,407 0,407 - - 0,067 0,102 0,102 

TABELA 1 - Consumo médio (kg/t) de reagentes em 9 ensaios em Planta Piloto. 



ENSAIOS CONDICIONADOR (1) ROUGHER SCAVENGER CLEANER RECLEANER 

1 10,5 10,3 10,3 9,6 8. 5 
2 10,6 10,2 10,2 9,4 8,0 

3 10,5 10,2 10,1 9,8 7,8 

4 10,5 10,3 10,3 9,6 8' 5 
ｾ＠ 5 10,4 o 
(J'I 6 10 , 4 

7 10,4 10,0 10,0 9. 5 8,3 

8 10,5 10,0 10,0 9,8 8. 5 
9 10,3 10,0 10,0 9,6 8,3 

TABELA 2 - Valores midios de pH tomados nos diversos ensaios em Planta Pilo 
to. 



ALIMENTAÇÃO ..(GUA PERCENTAGEM DE SOLIDOS 
ENSAIOS 

Kg/Hora gpm Homogeneizador Rougher Scavenger C1eaner Rec1eaner 

1 35.3 1,2 11,5 6,0 9' o 1 'o 1 'o 
2 28,1 1,2 9,7 5,0 6,0 2.,0 2,0 

3 25,5 1' 2 8' 7 7,0 8,0 1 'o 1, o 

.:. 4 30,6 1,2 10,0 6' o 9. o 1,0 1' o 
o 

5 20,4 1 '2 11,0 O') 

6 35,3 1, 2 11 'o 
7 30,2 1 , 2 10,0 

8 34' 2 1' 2 11, o 

9 30,8 1. 2 10,0 6,0 8,0 2,0 1, o 

TABELA 3 - Taxas de alimentação, adição d'água e % de sólidos nos 9 ensaios em Planta Piloto. 



TABELA 4 - Balanço MetalÚrgico dos Esnaios de Flotação dos Re 

jeitos de Scheelita. 

POR ETAPA GLOBAL 

ENSAIO ETAPAS FLUXOS* D1str. Distr. Peso(%) W0 3 (%) W0 3 (%) Peso(%) W03 (%) 

c 2 o' 2 18,8 26,4 o' 2 26,4 
2 Global R 3 99,8 o, 13 73,6 99,8 73,6 

A 1 100,0 0,18 100,0 100,0 100,0 

c 5 2,8 3' 36 40,5 2,9 54,4 
Rougher R 9 97' 2 o' 14 59,5 101,1 7 9' 9 

A(l+7+6) 100,0 0,23 100,0 104,0 134,3 

c 7 1,3 o' 8 5 7,8 2' 9 6,3 
Scavenger R 3 98 '7 0,13 92' 2 99,8 73,6 

A 9 100,0 0,14 100,0 102,7 7 9' 9 
c 8 13,9 13,43 53,4 0,4 3 2' 2 

Cleaner R 4 8 6' 1 1,89 46,6 2' 7 28' o 
A(5+4) 100,0 3,49 100,0 3 '1 60 ' 2 
c 2 56,8 18,8 81' 9 o' 2 26,4 

Recleaner R 4 43' 2 5,61 19 ,1 o' 2 5,8 
A 8 100,0 13,43 100,0 o' 4 32' 2 

c 0,06 24' 6 10,2 0,06 10,2 
3 Global R 99,4 o' 12 8 9, 8 99,4 89,8 

A 100' o 0,14 100,0 100,0 100 , 0 

c 1' 2 2,56 14,0 1,2 23' 2 
Rougher R 98,8 0,19 86,0 102,9 141,7 

A(l+7+6) 100,0 o' 22 100,0 104,1 164,9 

c 2 '8 2,45 4 '4 2,9 6,3 
Scavenger R 97' 2 0,12 95,6 99,4 89,8 

A 100,0 0,19 1oo,o 102,3 96,1 

c 7,9 16,95 49,2 0,1 12 '8 
Cleaner R 9 2' 1 1' 50 50,8 o' 2 12,9 

A(5+4) 100,0 2' 7 2 100,0 1,3 25' 7 
c 56' 2 24,60 81,5 0,06 10,2 

Recleaner R 43,8 7,15 8,5 0,04 2,3 
A 100,0 16, 95 100,0 o' 1 12' 5 

* Ver fluxograma (Figura 1) . 
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TABELA 4 - (Continuação) 

POR ETAPA GLOBAL 
ENSAIO ETAPA FLUXOS* Peso(%) wo3 (%) D1str. p (•) Distr. 

wo3 (%) eso ｾ＠ wo3 (%) 

c o, 2 21, 7 22, 2 0,2 22,2 
4 Global R 99,8 0,10 77, 8 99,8 77,8 

A 100,0 0,16 too,o 100,0 100,0 

c 0,8 8,45 33,0 0,8 43,3 
Rougher R 99,2 0,14 67,0 100,1 8 7' 3 

A(l+7+6) 100,0 0,21 100,0 100,9 130 , 6 

c 0,2 6,42 11' o 0,2 9,6 
Scavenger R 99,8 0,10 89,0 99,8 6 2' 2 

A 100,0 0,14 100,0 100,0 71,8 

c 20, o 21' 7 51,3 o, 2 22,2 
Cleaner R 8 o' o 5,13 48' 7 o, 6 21, 1 

A 100,0 8,45 100,0 0,8 43,3 

c 
Recleaner R 

A 

c o' 6 12 , 42 47,0 0,6 47,0 
9 Global R 99,4 0,08 53, o 99,4 53, o 

A 100,0 0,15 100, 0 100,0 100,0 

c 3,6 2,38 47,3 4,4 70,1 
Rougher R 96,4 o, 10 52,7 116,9 7 7, 9 

A(l+7+6) 100,0 0,18 100,0 '121,3 148,0 

c 14,97 o' 21 32,0 17' 5 24,9 
Scavenger R 8 5' 13 0,08 68' o 99,4 53, o 

A 100,06 o' 1 o 100,0 116,9 77,9 

c 2 2' 5 9,20 7 4' 8 1, 1 68,4 
Cleaner R 77,5 0,90 25,2 3,8 23, 1 

A(5+4) 100,0 2' 7 6 100,0 4' 9 91' 5 
c 50,9 12,42 68,7 0,6 47,0 

Reclea ner R 49,1 5,87 31,3 o' 5 21,4 
A 100,0 9,20 100,0 1, 1 68,4 
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TABELA 5 - Recuperações e t eores dos concentrados obtidos nos 
diver s os ensaio s em planta piloto. 

AMOSTR.I'G EM TEORES (%) RECUPERAÇÃO 
ENSAIO (%) CO NCENTRADO REJEITO 

la 17 , 17 0,14 27 , 1 

1 2a 1 7 ,90 0,14 22,8 
3a 17,61 0,14 25,6 
4a 16,83 0,16 19,9 

la 19,50 0,16 18,8 
2 2a 21' 50 O, 15 21,6 

3a 18,80 O, 13 27' 2 

la 25,30 0,16 12,30 
3 2a 26,20 0,16 8,10 

3a 24 '06 0,16 8,90 

la 18,10 0,13 20,30 

4 2a 21,10 0,11 22,80 
3a 21,10 0,15 27,00 
4a 21' 70 0,10 29,30 

la 22,40 o' 13 30,00 

5 2a 23,40 0,14 21,50 
3a 20,00 O, 13 26,30 
4a 20,90 0,19 4,10 

6 la 14,60 o, 11 4 7' 5 

la 17,60 o, 13 36,0 
7 2a 17,40 0,09 50,0 

3a 12' 50 0,09 61' 5 

8 la 10 , 00 0,09 51,3 

9 la 12,40 0,08 47 ,0 
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FIGURA 2 - Recuperação e tear dos concentrados obtidos em 9 ensaias de 

flotaçõo em planta piloto. 
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