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RESUMO 

Com base em estudos anteriormente realizados en 
volvendo flotação de scheelita com coletores do tipo su! 
fosuccinamato, foi abordado no presente trabalho o efe~ 
to de algumas variáveis adicionais importantes para a se 
paração seletiva da scheelita a partir de minérios com 
9anga carbonãtica. 

Verificou-se no curso dos trabalhos que o ele 
vado consumo de carbonato de sódio poderia ser rninimizã 
do pela re9ula9em do pR oom NaOH e adiião suplementar de 
Na2co1 • Além disso, observou-se tarnbem que a seletivi~ 
de poderia ser aumentada significativamente pela adiçao 
de silicato de sódio previamente misturado ao sulfato de 
ferro. 

Os resultados obtidos n.a aplicação do processo 
ao minério de Bodominas (0, 34\ WO ) apresentaram, com 
uma flotação primária e duas etapls de limpeza, valoreS> 
elevados para q teor (36\ ~03 ) e recuperação (84\), sem 
considerar- se a recirculaçao dos mistos. 
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Influence of some chemical variables in tbe froth flotation of 
scheelite 

ABSTRACT 

Based on previous testwork involving scheelite flotation 
with auccinamate co~ectora, the influence of sodium silicate and 
sodium carbonate additions was studied in the treatment of a Brazilian 
calcareous ore from Bodominas (RN) containing 0.34\ WO . With two 
cleaning stages, a concentrate assaying 36' wo3 was ob~ained with a 
recovery of 84\. 

It was found in the present work that, with the use of 
NaOH for pH control, Na2CO consumption could be minimized without 
loss of selectivity if mai~tained at a level of 2kg/t. The addition 
of sodium silicate as a hydrosol with Peso4.7u2o has also increased 
the selectivity of scheelite flotation. 
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1. INTRODUÇ~ 

A acheelita (CaWO l é o mineral do tungsténio de ocorrên 
cia mais frequente no Brasil. ~ principais jadd.as de scheeli ta e i 
tão situadas no Nordeste, locali~adas em •~a maior parte (90\) no RiÕ 
Grande do Norte e o restante na Paralba. Estas jazidas são tlpicas de 
metamorfismo de contato com fo~ção de tactitos, e os teores dos miné 
rios lavrados nas principais minas variam entre 0,3 a 0,6\ wo1 . Em 
1980, as reservas medidas das minas em atividade no Rio Grande do Nor 
te totalizavam 1.299 mil toneladas com um teor médio de 0,37 wo3 (1) . -

0 beneficiamento da scheelita é normalmente efetuado a 
través de con'centração gravimétrica. Como a acheelita é muito friã 
vel, tende a se distribuir nas fraçõea finas durante as operações de 
britagem e moagem. Devido a ineficiência dos processos gravimétricos 
para o aproveitamento de finos, as recuperações obtidas são geralmente 
baixas: as usinas de benefici~nto de scheelita do Rio Grande do Nor 
te recuperam apenas cerca de 70\ do wo3 contido no minério (2). -

Os tactitos do Nordeste apresentam norma1mente, associa 
dos à scheelita, minerais tais como a calcita, fluorita e apatita, õ 
que dificulta o beneficiamento da scheelita per flotação. A existén 
cia de um cãtion comum na rede cristalina destes minerais torna difi 
cil o desenvolvimento de um sistema de reagentes suficientemente sele 
ti vo para a flotaçio de scheeli ta. Vários trabalhos anteriores têm 
abordado o problema da flotação seletiva da scheelita (3, 4, 5). 

Em trabalhos realizados no CETEM (6, 7), foi desenvolvi 
do um sistema de reagentes para a flotação de rejeitos de scheelita~ 
no qual a depressão da calcita foi conseguida com sucesso. No entan 
to, foi observado que a apatita e fluorita acompanham a scheelita nos 
concentrados. 

Considerando-se a predominância da calcita como mineral 
de ganga no minério de Bodominas (Cerro Corá, RN), foram reali~ados en 
saios visando a aplicação do processo de flotação, iniciados com um eã 
tudo expedito de caracterização do minério. -

2. CARACTERIZAÇXO DO MINSRIO 

Através de estudos microscópicos auxiliados por ensaios 
densimétricos com iodeto de metileno, seporaçio magnética em separodor 
Frantz Isodynamio e difraçio de raios X, foi determ.inada a composição 
mineralógica do minério apresentoda na Tabela 1. 

MINERAIS PESO (i) 

Carbono toa 31,0 

Anfibólios (tremolita + actinolita) 24,0 

Quartzo 16,0 

Epidoto 10,0 

Biotita 4,0 
Peldspotos 4,0 

Scheelita 1,0 

Tabela 1. - Composição mineralógica do minério de scheelita da mina 
Bodó. 

Para a determinação do grau de liberação da scheelita, 
cada fração granulométrica de interesse foi submetida a ensaios de 
afunda-flutua em iodeto de metileno com o objetivo de concentrar a 
sheelita. O produto afundado (d > 3,3) foi passado em separador Fran~ 
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a 0,6A. Cada produto foi observado em lupa binocular e com o aux!liQ 
de luz ultravioleta, verificando~se a presença de scheelita apenas na 
fração não-magnética de densidade maior que 3,3, indicando a alta efi 
ciéncia nos métodos de separação empregados. A determinação do grau 
de liberação foi realidada nessa fração, por estimativa ao microacó 
pio, com o auxílio da luz ultravioleta. Os resultados estão aprese~ 
tados na Tabela 2. 

FAIXA GRANULOM2TRICA GRAU OE LIBERACJ,O (\) 

14 X 20 81 
20 X 28 86 
28 X 35 92 
35 X 48 100 

Tabela 2. - Grau de liberação por fração granuÍométrica 

3. ENSAIOS OE BENEFICIAMENTO - METODOLOGIA 

Para os ensaios de beneficiamento a amostra de minério 
foi inicialmente britada a -10 malhas, quarteada, homogeneizada e esto 
cada em amosttas de lkg. Não obstante a liberação da scheelita em gr~ 
nulometria relativamente grosseira, considerou-se conveniente a comi 
nuição do minério a uma granulometria mais fina, 95\ -100 malhas, parã 
fins dos estudos de flotação. Os ensaios de moagem foram efetuados em 
moinho de barrasr (30cm x 15,5cml, de aço inoxidável, utilizando-se bar 
ras de 2,5cm de diâmetro. O tempo de moagem necessário, determinadÕ 
por moagens sucessivas de duração variada, foi de 28,5 minutos. 

Os ensaios de flotação foram realizados em célula Denver 
D-12 com cubas de 5 li troa na !lotaÇão primária ( "rougher") e cubas de 
2 litros nas etapas de enriqueci'mento ( "cleaner•). 

4. RESULTADOS OBTIDOS 

a) Ensaios Preliminares 

Com base emt estudos anteriores de flotação de rejeito de 
scheelita, foram realizados com o minério em questão alguns ensaios 
preliminares com um primeiro condicionamento nas seguintes condições: 

pH = 10,0 regulado com Na2co3 (8kg/t) 
Acido tânico: 150g/t 
Silicato de sódio: ~OOg/t 
Percentagem de sólidos: 38% 

Após condicion~ento por 4 minutos, foi estudado o efe! 
to da concentração do coletor Aero-promoter 8~5, um ~eagente do tipo 
sulfosuccinamato, fabricado pela Cyanamid Ltd. O te~po d~ condiciona 
mento foi de 3 minutos. A flotação primária ( •rougher") e as duas etã 
pas de limpeza for MI efetuadaa também num tempo de 3 minutos cada. os 
resultados estão apresentados na Figura 1. Observa-se que, com 300g/t, 
obtém-se uma recuperação em torno de 60' e um ~eor de 8\ 'wo3 na sequ~ 
da etapa de limpeza. Um aumento da conoentraçao do coletor tende a 
diminuir a seletividade da flotação. 

b) Influência do Carb~nato de Sódio 

Numa segunda série de ensaios efetuados em condições se 
melhantes, com 300g/t de Aaro-845 e pH • 1.0,0 regulado com NaCH (140g/t'f, 
foi estudado o efeit~ da adição suplementar de Na2co3 . Os resultados 
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apresentados na Figura 2 reveLam que, embora a recuperação se tenha 
mantido na faixa de 40 a 50\, a influência da adição de Na co é mar 
cante no que se refere à seletividade da flotação. A curvi dds teores 
passa por um máximo para concentração de carbonato de sódio na faixa 
de 2,0 a 2,5kg/t, atingindo valores superiores a · wo3 • 

c) Influência do silicato de sódio adicionad 
sol com o Feso4 .7u2o. 

•b a !orma de hidr2_ 

Tendo em vista um eÍeito de tamP' ento da polpa·, obser 
vedo em pH • 9,8, nos ensaios seguintes o pH f ~gulado para este vã 
lor com NaOH, adicionando-se em seguida carbo• de sódio na·ra2ão de 
2kg/t. O valor do pH manteve-se inalterado. .cido tânico foi manti 
do em lSOg/t e a concentração do coletor aum, ~da para SOOg/t. Nes 
tas condições, foi estudado o efeito do aume ~ da concentração de, si 
licato de sódio isoladamente, bem como sob t forma de hidrosol com Õ 
Feso4 • 7H20. Os resultados estão apresentad•Js na Figura 3, onde se ob 
serva que embora o silicato de sódio em si seja responsável por um cer 
to aumento do teor e da recuperação (T e R), a influência da adiçãõ 
do sulfato de ferro previamente mistur~do ab silicato de sódio é real 
mente si~nificativa (Figura 3, T2 e R2l. -

O silicato de sódio comercial utili2ado normalmente na 
flotação consiste de uma mistura de metassilicato (Na SiO ), dimetassi 
licato (Na~i2o5 ), ortosilicato (Na4sio4> e part!culai hiaratadas de 
Si02. 

Uma análise qu!mica do silicato de sódio utili2ado no 
presente trabalho apresentou um módulo (Si02/Na20l de 2,31, se~do poE 
tanto bem mais concentrado em 'silica do que o m4tassilicato {modulo 1). 

Ensaios realizados com FeSO .7H O e silicato de sódio em 
iguais dosagens na faixa de SOO a 800g/t Aão icarretaram aumento de se 
letividade, sendo de 8,70% wo3 o teor máximo obtido com 700g/t. Com ã 
elevação da concentração de silicato de 'sódio por um fator de S {Fig~ 
ra 3), os teores foram significativamente aumentados, atingindo 36% 
wo3 . 

5 . OISCUSSJ:O DOS RESULTADOS 

A imeortância da a~ustagem do pH especificamente com 
Na2co3 em comparaçao com CaO e NaOH, observada em estudo anterior (7), 
acArrêta um elevado consumo de Na2cao3 (8ltg/tl. No presente trabalho 
observou-se que devido a um efeito de tamponamento na ajustagem do pB 
com Na2co3, o consumo de reagente poderia ser sensivelmente reduzido 
com a Utilização de NaOH para ajuste de pH e a adiçã9 de Na2co.3 à pol 
pa em quantidade apenas ~ecessária para dar seletividade ao processÕ 
{2 a 3kg/t). Por outro ládo, um valor de pH menos elevado mostrou-se 
também efetivo. De fato, num estudo recente sobre a flotação de schee 
lita com Aero-845, através de ensaios reali2ados ~m tubo Ballimond~ 
TEIXEIRA et al. (13) observaram uma queda brusca na flotação da ache~ 
lita em pH • 10 . 

A infll.ênc:l.a do carbonato de sódio está, provavelmente, 
relacionada com a presença na polpa dos !ons BCO - e co2- em valores 
elevadcs de p8 e sua influência no mecanismo de !esenvolvimento da caE 
ga superficial da ca.lci ta, cujo potencial ozeta assume valores nega!! 
vos para valores de pH acima de 10,0 (8). Um aumento da concentraçao 
desses ions na polpa tenderia a diminuir a carga superficial positiva 
de calcita acarretando uma queda na flotabilidade. 

Quanto ao efeito do silicato de sódio, os resultados ob 
tidos confirmaram a importância e a vantagem de adição do mesmo, pre 
viamente misturado ao sulfato àe ferro. A ação depressora do silicato 
de sódio conjugado com sais de ca.tions poli valentes foi estudada ln i 
cialmente por BELASH e PUGINA {14) qu& ressaltaram a sua importânciã 
na flotação seletiva de fluorita, calcite, scheelita e apatita. Mais 
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recentemente, CARTA et al. (lO) estudaram também o efeito da adição de 
silicato de sódio preparado previamente com sulfatos de cromo, zinco e 
alum!nio na seletividade da fluorita e ca~cita , constataram a forte 
depressão da calcita provocada pela adição de si ... icato de sódio com 
cr2 (so4 l 3,sem afetar a flotabilidade da fluorita. 

Na flotação de um minério de scheelita contendo 0,9, 
wo 3 , MERCAOE (11) estudou o efeito de várias misturas metal-silicato e 
coooluiu que o sulfato de ferro e o sulfato de alum!nio aumentavam sig 
nificativamente a eficiência da !lotação da scheelita, sendo obtidos 
concentrados com teor de 64% wo3 e recuperação de 92,5,. 

BELASH e PUGINA (14) estudando a flotação da calcita na 
presença de 1500g/t de silicato de sódio, observaram que a adição de 
sulfato de ferro em baixa concentração (100 a 300g/t provocava uma- for 
te depressão na flotação da calcita. No entanto, um aumento da concen 
tração de sulfato de ferro acarretava uma nova ativação desse mine 
ral. Verifica-se, assim, que a proporção entre os dois reagentes, si 
licato de sódio e sulfato de ferro, é um fator importante a ser inveã 
ti~ado em cada situação. -

O mecanismo de depressão do silicato de sódio, apesar de 
ser este um doa reguladores.mais comuns na flotação de não-metálicos, 
é ainda discutido. Em geral, admite-se que a s!lica coloidal, resul 
tante da hidrólise do silicato de sódio, adaorvendo-se na superf!cie 
dos minerais, seja o fenómeno responsável pela depressão causada pelo 
silicato de sódio. BELASH e PUGINA (14) observaram também que a adsor 
ção de SiO na calcita era aumentada quando da adição do silicato de 
sódio mistdrado previamente ao sulfato de ferro. Tendo-se em vista a 
presença, na faixa a~calina, de hidróxidos tais como Si(OB) 4 , SiO(OH) 3-e Si02 (OH) 22-, verifica-se que a formação de complexos entre o Fe2+ e 
estes lona mereceria um estudo aprofundado. No entanto, a razão da 
maior seletividade acarretada por determinados cátions é ainda obscu 
ra. Embora MERCADE (ll) tenha tentado estabelecer uma correlação en 
tre o efeito depressor e o volume atómico doa cátions, alguns (cu2+";" 
por exemplo) fogem completamente a esta hipót~se. 

6. CONCLUS0ES 

Os estudos de !lotação do minério de Bodominas contendo 
0,34' wo 3 revelaram ser poss!vel obterem-se teores da ordem de 36' wo 3 e recuperação de 84,, com apenas duas etapas de limpeza, sem conaidê 
rar-se a recirculação dos mistos. -

A ajustagem do pH em 9,8 com 120g/t de NaOH e urna adição 
suplementar de 2kg/t de Na2co1 , permitiu uma diminuição significativa 
do consumo de Na2co3, sem perda de eficiência do processo. 

Ensaios realizados com uma mistura de silicato de sódio 
e FeS04 .7H 20 revelaram resultadas marcadamente superiores aos obtidos 
com siLicafo de sódio apenas. 
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