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RESUMO

Oa estudoa de flotação de caaaiterita
apr•••E
tadoa neate trabalho !oram realizado• a partir de
uma
amoatra do minério primário de Pela Eaa - Goiia,
sendo
efetuados, inicialmente, eatudos de caracterização tecno
lógica.
Oa ensaioa de !lotação forA~~~ efetuadoa aeJa dea
lamagem, apóa moagem do minério a -lOOum, para uma libi
ração da caaaiterita superior a 95\. Foram eatudados va
rios tipos de coletorea e depressorea, a influência
dã
concentração dessea reagentea e do pH na flotação da ca~
aiterita.
Os resultados obtidoa aão discutidos consideran
do-se a flotabi·lidade dos minerais, bem como a determinii
çio da mobilidade eletroforética da casaiterita, na
aü
sincia e na presença de alguna coletorea.
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Recovery of a Brazilian Primary

Cass~terite

Ore by Flotation

ABSTAACT

An investigation of flotation of cassiterite ore was
conducted utillzing samples of primacy ore from Pela Ema, Brazil,
following a thorough chemical and mineralogical analysis of the ore.
The samples were submitted to size rcduct~on up to
mi nus lO Oum in arde· r to obtain hberation of cassi teu te in excess
of 95 pct. The flotation tests were then carried out without
desliming. Wit h such as approach, a serias of collectors and
depressants were ~nvestigated, as well as the influence of the
concentration of these reactants and the pH factor upon flotation of
cassiterite.
The results were analysed considering the Uoatabi'lity
of the minerals, and the electrophoretic mobility of caasiterite
both in the presence and absence of se~ected collectors.
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l.

lNTROOUÇ~O

O presente trabalho foi desenvolvido com apoio financei
ro de ONPM, tendo como objetivo contribuir parA uma melhor recuperaçãõ
dos finos de cassiterita, qeralmente rejeitados ou ~ratados ineficien
temente, devido às Um! tações dos processos qrAvimétricoa usuais.
Quanto aos minérios aluvionares, a perda da cassiter i ta
fina tem sido preocupação de empresas e órqãoa governamentais. Embora
seja diftcil a sua quantificaçHo, é certo que,noe minérios onde o te or
das !rações inferiores a lSO malhaa (lOO ~m) i elevado, a perda é con
sideràvel. No entanto, noe minérios primàrios,o problema não
pode rã
deixar de ser equacionado. Isto porque a tendência é de que as perdas
se manifestem neste caao mais acentuadas, devido à necess idade de moa
qem e à consequente produção de ultrafi,nos.
Para efeito do presente trabalho, foi utilizada uma amos
tra do minério primário de Pela Ema, contendo 2,20\ Sn. Os ensaios de
flotaçio foram efetuados com toda A amostra molda a 150 malhas, tendo
em vista oa resultado& de determinação do qrau de liberaÍão, bem como
conaideraçõea aobre a ineficiência da flotaçio para part culas de caa
dterita de maior granulometria (1, 2).
Nos eatudos realizados, não si
viaou definir um fluxograma para o minério de Pela Ema, que
deveria
provavelmente incluir a concentração qravimétrica da casaiterita gros
seira. O objetivo principal do trabalho foi definir os
parâmetros
básicos mais importantes para a utilização da !lotação como etapa
a
ser inteqrada num circuito de beneficiamento, visando a diminuição da
perda nos finos, além de servir como subsidio para outros estudos
en
volvendo outros minério&. A flotação como coadjuvante no processo de
concentração .tem sido a t6nic4 em diversos pataea nos anoa recente& O,
4).

Alquns tr,balhoa pioneiro& sobre flotaçio de cassiter1ta
foram publicado& por CAUDIN et al. ( S, 6, 7) hi cerca de quarenta ano a,
seguidos do de ~CHUHMANN e PRAXASH (8). No entanto, a inexiatência de
coletores auficientemente seletivoa manteve o problema aem solução por
maia de vinte Anos. Somente no final doa anoa aeaaenta e inicio
dos
aetenta oa importante• trabalho& de COLLINS (9) e WOTTGEN (10) abriram
caminho para a flotAçio de caaaiterita cQm a utilização doa ácidos a!
a6nico e foa f6nico como coletorea, embora implicando em consumo elev!
do de ácido (pH • 2 a 3) .
ParalelA.ante, os traba ~hos de BLAZY et a!· ! 1 1) estuda~
do a influincia de parlmetroa flaico-qulmicoa na flotaçao da
caeait!
rita com coletorea do tipo alkil-aulfonato, bem como oa eetudoe
d!
GUTIERREZ e PO~~IER 112) eom Aeroaol-22 , um aulfosuccinamato de
ao
dio, conaolidara• oa fundamento& para a implantação d~a primeiras ua!
nae de beneficiamento, incluindo no circuito a flotaçao de caasiterita
fina (3, 13). Diveraoa trabalho& recentes têm abordado temaa correl!
toa como a flota,ção de caaaiterita tina por ar dilsolvido (14), o
d!
senvolvi•ento de coletorea maia aeletivoe (lS) e novoa processos
de
flotaçio (16), vieando aempre o aumento da recuperação daa fraçõea ·~
perfinae e maior eeletividade .
Sobr e a queatio doa custo& operacionaia e do valo r
doa
produto& obtidoa em relação ao aeu teor, o trabalho de HONCRIEFF
e
LEWIS 1•> i pArticularmente elucidativo. O estanho contido em conce~
tradoa co• 20\ Sn já apreaenta um preço equivalente a cerca de 75\ ~o
cotado para o eatanho refinado. No entanto, algumas impurezas
sao
proibitiva~ taia como o enxofre e o araênio, devido à perda do estanho
pela tormacio de co11postos vollteia.. .na etapa metAlÚrgica.
2.

CARACTZRlZAÇAO TECNOL0ciCA DO MIN!RlO

A partir da àmoatra de minério pesando aproximadamente
duaa tonelada& , forea aelecibnAdaa inicia}mente algumaa amoatras da ro
oha para eatudoa petrogrlficoa. A aeguir, a amoa tra foi britada
em
~1tador 4e . .ndlbulaa priairio, e poateriormente num britador de ma~
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dibulas secundário, até atingir granu1ometria abaixe de 6,3Smm (l/4").
Após homogeneização, foram retirados 400kg e passados em britador
de
rolos, para redução a lO malhas (1,6Smm) e estocaqem em amostras
de
lkg.
Para se ootenJm resultados coerentes nas amostragens, pr~
cedeu-se a vários estágios de redução de tamanho e homogeneização, se~
do retirada em cada etapa uma al!quota estatisticamente representativa
do mtnirio. Este procedimento permitiu obter boa reprodutividade quan
to ao teor de diferentes amostras, como pode ser verificado na Tabe1ã
l.

Tabela 1. - Análises de amostras médias do minério
AMOSTRA

Me'I'OOO OE ANALISE

\ Sn

Via úmida

1

2,27

2

Via

3

Fl uorescénci a de raios

X

2 ,20

4

Fluorescência de raios

X

2,28

~ida

2,14

A partir dos estudos microscópicos de difraçào de raios
X e análises quimicas,foi determinada a composição mineralógica dom!
nério apresentada na Tabela 2.
Tabela 2. - Composição mineralógica do mihério
MINERAIS

\

Cassiterita •...•... ......•.........•• , , • • . . • • • . . . •
Plagioclisio ....•.... , ......•.••.•• , .. , . • • • . . . • . . •
Bioti ta . , •....• , ••.....•..........•..........••. , .
Microcli na •.•..••.•.. , • • • . . • . • . . . . . • . . . • . . . . . • • . . .
Quartzo • . . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . •
Fluorita .........•.....••....•. , . , .• , ...• , . , .• , , . .
Hematite ....•...•.. , ...•.... , •..•.•.•... , , ...•.. , .
Magneti ta , .... , .• •....•• , .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Outros (pir1ta, calcopirita, covellita, etc.)
O 9rau de liberação da

casaite~ita

2 ,8
42,0
19, O
17, o
3,0
5,6
5,0
4, 6
1,0

foi determinado

vês de observaçõee em lupa binocular e microscópio polarizante,
~ando-se

o método de Caudin, sendo encontrados os seguintes
MALHAS

28 )( 3~
lS x 48
48 X 6S
6S X 100
100 X 150

11~eraçio

atra
utili

~ul~:-

GRAU OE LIBERAÇJ\0 (t)
70
80
90
95
100

Testes de estani%ação reali.:ados no curso dos estudos de
revelaram que alguns grãos de cassiterita, perfeitamente
!
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dentificadoa através de •icroscopia e difr~çio de raios X, não
reagi
ra. e nio apresentaram a pelicula c1n7a prat~ada brllhante, caracter!s
tica deste tipo de ensaio.
Análises aemiquantiLaLlvas, efetuadas por
espectrogra
fia de e.tssão nos doia tipos de amostra, apresentaram teores de tinti
lo • nióbio da •es . . orde• de grandeza. No entanto, as a.m oatras
qui
não apresentar. . e.tanização revelaram um teor de ferro bem mais el.!
vedo, coeo pode ser observado no quadro abaixo.
AMOSTRAS

Estanizadu ....••...•.......••.•..
Sem alteração .•••.••..••..••••...•

FERRO
l

C\)

0,3
- lO

e possível, portanto, que a presença de ferro em propor
ção elevada seja o elemento !nibidor da estanização. Este fenômeno r!
vest~-se de uma certa importancia, tendo em viata que os testes da
es
tanização são, inclusive, ut1lizado1 como avaliação de valor para
OÕ
mercialização da casslteTita "in loco•.
3.

ENSAIOS Ob OENEFlCIAMENTO - METODOLOGIA

Para os ensaios de beneficiamento foi feita uma pilha ho
ft109ene1zada com aproximadamente 400kg do minério britado a menos 1,6Sniii
(10 malhas). Desta pilha, foram retiradas e ensacadas amostras pesan
do lkg, que foram utilizadas nos ensaios de moagem e flotação.
Na determinação do tampo de moagem necessário para ati~
gir 150 malhas (lOO~e), executaram-se testes de moagem em
diferentes
tempos (20, 30, 40 e 50 minutos), segUldos de análises granulométricas
dos produtos obtidos. com base nestes resultados. foram levantadas as
curvas de moagem para o minério de Pela Ema, sendo determinado um tem
po de 40 minutos para a cominuição do
minério a lOO •. m.
Foi utilT
zado um moinho de barras de laboratório (30cm x lS,Scm), de aço inoxi
divel, com barras de 2,5cm de diâmetro. O minério moldo nestas condi
çõea apresentava•se com 85\ numa granulometria -74vm.
Os ensaios de flotação foram realizados com 2kg de miné
rio, numa célula de laboratório OENVER, modelo 0-12, utilizando-se umi
cuba com capacidade para 10 litros. A percentagem de sólidos na flota
çio de desbaste foi de 17,6\. Os coletores teatados foram o
Proco!
CA-540 da Allied Colloids Ltd, o Aero-845 da Cyanarnid e o Flotbel 148 da
Steetley Ltd. Outros reagentes testados foram: CMC e CD-30 da lloescht,
Procol DA-811 e silicato de sódio. Como espumante,foi utilizado
sem
pre o óleo de pinho em lOg/t.
As determinaçoes de mobilidade eletroforéticas foram efe
tuadas num medidor da Rank Brothar• Ltd, equipado com célula plana.
4.

RESULTADOS OBTIDOS

Numa série inicial de testes,objetivando estudar a
in
fluência do pH na !lotação da casaiterita,com um coletor do tipo aulfÕ
auccinaaato, Procol CA-540, com 300g/t, foram obtidas recuperações di
orde• de 9S\ na região de maior acidez (Pig.l). Por outro lado,
no
que se refere aos teores dos concentrados, valores mais elevados foram
obtidos em duas regiõea distintas, em torno de pH • 4 e pH • 6, respec
tivamente. Ho entanto, o efeito da variação da concentração do
col~
tor nas duas faixas de pH revelou reapostas diferentes. Em
pH • 4,
mea.a para
concentração
baixa de
coletor,
a
recuperação
. .ntém-s.e ainda elevada, supenor a 85\ com teor de 29, S\ Sn (Fig. 2.al.
Ji em pH • 6, para concentração do ooletor inferior a 200g / t, a
rec~
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Ensaioa real1z~dv~ nds metmas condições, em pH • 6, com
Aero-845, revelaram um comportan1ento semelhante deste reagente,
apre
sentando, no entanto, um~ queda acentuada do teor com o auaento da con
tentraçio Crig. 3l, ou seJa, uma diminuição da seletividade na
faixã
de concentra,ão necessár1a à otimizaçio da recuperação.
Os en1aios realizados com Flotbel 148, um coletor do ti
po fosfonato de sódio, apresentaram re1ultados pouco encorajadores tan
to no que se refere ao teor como à recupera1ao. Meamo para concentrã
ções na faixa de SOO a lOOOg/t, a recuperaçao manteve-se na faixa
de
22\ (Fig. 4). A adição do depreasor CD-30 pode, no entanto, ter tido
influencia na flotabilidade da cassitorita.
A adição de carboxil-metil celulose (CMC) como di1persan
te proporc1~nou um aumento do teor com correspondente queda da recupe
ração,ou se)a, baixa seletividaee (Fig. 5). Resultados semelhantes fÕ
ram obtidos com s1licato de sódio. A utilização do depressor
DA-81I
em associação com o Procol-540, recomendada pelo fabricante para flota
ção em pll na faixa levemente ácida, revelou-se totalmente sem efeito.Um estudo da cinética de flotação da cassiterita foi tam
bém realizad~ com o objetivo de acompanhar a evolução do teor e da ri
cuperaçio da cassiterita durante a flotação, visando definir um tempÕ
adequado para os estágios de flotação primária ("rougher") e
secundá
ria ("scavenger"), em pH • 4. A concentração do coletor Procol CA-54Õ
foi de lOOg/t.
Concentrados individualizados foram to~ados de 30 em
30 segundos. Os resultados estão apresentados na Figura 6. Qu4nto às
poss1bilidades de enriquecimento do conccnlr~do prim5rio ("rougher"),
foram realizados ensaios com quatro etapas de reflotaçào cm pH • 4
e
pH • 6, sendo todos os rej&itos dessa• etap4a agrupados num produto ú
nico. Em pH • 4,o concentrado da quarta reflota~ão apresentou um teor
de 33,4\ Sn, representando 83,9\ de recuperaJão, sem considerar-se a r!
circulação dos mistoa' ou reje1tos intermediarias. No entanto,
em
pH = 6, o teor máximo ating~do foi de apenas 19,10\ Sn.
5.

DISCUSSAO DOS RESO'LTADOS

Do ponto de vista de uma eventual utilização da flotação
na · concentração do minério de Pela Em~ é importante observar-se que a
seletividade em pH • 4 é consideravelmente mais elevada. Um exame co~
parativo dos resultados apresentados nas Figuras 2.a e 2.b revela que,
em pH • 6, uma diminuiçãq da concentração do coletor para valores inf~
riores a 200g/t provoca uma queda brusca na flotabilidade da cassite
cita. No entanto, em pH • 4,a diminuição da recuperação i menos acen
tuada e acomp~nhada por uma forte elevação do teor de Sn nos
concen
trados. Esta observação sugere que,em pH • 4, a adição estagiada
dÕ
coletor poder!~ acarretar uma diminuição do consu.o de reagentes. bem
COMO melhor deaempenho do proce110, no que se refere ao1 teores do co~
centrado final.
Do ponto de vista teórico, esta diferença de
flotabill
dade pode estar associada ao valor do potencial zeta da
cusiterita,
que assume valores positivos mais elevados na faixa ácida, sendo
por
tanto acentuada sua flotabilidade com coletores aniõnicos d•vido
l
maior atração eletrostática. No entanto, a presença de hematita, aai
netita e fluorita no minerio, minerais que apresentam também alta fl2
tabilidade com coletores do tipo &Ulfosuccinamato, deve,
provavelmen
te, contribuir para uma diminuição ~01 teores de estanho nos concentr!
dos. Um concentrado contendo 15\ Sn apresentou, por exeaplo, um teor
de 33,9\ caF 2 .
Um estudo comparativo (Figuras 2.b e 3) en tre 01 colet2
res Procol CA-540 e outro.sulfosuccinaaato, Aero-845, reali~ado
nas
mesmas condições, em pH • 6 apresentou resultados semelhantea.
No
entanto, a diminuição da seletividade coa o auaento da concentração do

151

é môlis <:~ccn lu;,u.:..
l!m estude tl<:~ varaç ão do potcncial zeto em função do pli
!Fi<;ur<l ; , o) . t· ·t\ l>l<.:nlc''J resultados concordantes cornos obt:.dos por Blu\ZY
et al (11), c medições efetuJdas nJ presença do Procol CA-540 ,lOmg/ll
rnostrarao que este coletor reverte o potencial zeta de positivo a nega
tivo n<:~ f<tixa :í..:hi.o rt.rur:IS 7.iJ c Eo, !'L'>' J . t ul' :..J::Íl<':~ ao observado
por
SOLt.Rl {14) pôlra o ,\ero-845. t-:o entanto, estudos r ea lizados com o co
letor FlotboJ 148, do t1po !osfonato, ápresentaram resultados diversos
em relação aos coloto res mencionado s. o po te nc ial zeta não chega ~ m~
dar do sinal na faixa âc1da \rl,c,;.m í .c. , e os re11ultados de flotaçào do
minério com este colecor, real1zados em pH a 5,5 (reco~cndado oelo Ea
br1cam:c), :·r •:· uonvncor:~j..ldot·,.s, co:- ~ rocu•>er.lo,·:io Jt:n ··.nck· u::. ~t5xr
::·oo Jc 22 ~ .
Quanto ãs d~as regiões de maior !lotabilidade observ~das
(Figura l) , o problema está lig~do ~s próprias íncera~Ões entr~ o col~
tor e a cassiterita para diferentes valores de pH e nao .:10 minen.o
c
à seletividade em rela9ão aos minerais que o compõem. De fato, um e!
tudo da flotabilidaàe da cassiter~ta de ~ela Ema pre viamente p ur1!ic~
da, realizado em tubo Hallimond com Procol CA-5~ 0 . apresentou u~
com
portamento semelhante !F1gura 9). O mecanis~o de adsorçãc é aparent~
mente diverso nos dois cases, sendo a carga positiva da cassiterita um
fator relevante na fa1xa 5cida e o maior grau de dissociação do
col!
tor, possivelmente, um !ater importante para valores de pfl ma1s elev!!_
dos.
r.ero-8<: 5

6.

C0!\CLUS0ES

Os estudos de flotação de cassiterita realizados com
o
minério de Pela E:ma, Goiâs, em granulometria fina, 85~ -74 ~m. em pH • 4,
per mi tiram obter um concentrado prim(irio ( "rougher" ) com teores de 20°
e recuperação da ordem de 94\ 1 com~ utilização de 300q/t do coletor
Procol CA-540. os resultados sugerem também que uma adi9ào cstaç1ada
do coletor poderia melhorar o desempenho do processo. Com quatro et!
pas de enriquecimento dos concentrados,o teor foi elevado para
33,4 ~
com recuperação de 83,9%, sem considerar-se a reoirculação dos mistos.
A Utilização de sep~r<tçào magnética de baixa e alta intensidade
pode
ria contribuir também para a elevação dos teores do concentrado, pelã
separação da magnetita e hematita que tendem a flotar com a oass~teri
ta. A flota9ão seletiva da fluorlta seria um estudo 1mporeante,
nÕ
sentido de melhorar o aproveitamento da jauda e a qualidade dos
con
centrados de cassiterita.
Embora para fins do presente estudo todo o mi nério
te
nha sido moido na granulometria ele libera9ão ( lOO;.m), uma
implantaçãõ
industrial dó ~recesso deveria, sem dúvida , considerar ta~é m a concen
tração gravimétrica da cassiterita já liberada, em g ranulometria
ma~~
grosseira .
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