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Este trabalho apresenta os resultados de ensaios de flotação mecânica realizados com quatro diferentes frações
granulométricas de quartzo puro: (-297).1m +149).1m; -149).1m +74).1m, -74).1m + 37).1m e -297).1m + 37).1m). Foi
estudado o efeito de variações da granulomctria, da dosagem de coletor, do tipo de coletor, da porcentagem de
sílica fina presente na alimentação da flotação e do pH na recuperação global de sílica e na recuperação de sílica
fina, média c grossa presentes nas diferentes frações granulométricas utilizadas. Os resultados observados
relatam, principalmente, que: (i) ocorre um efeito diferenciado dessas variáveis na recuperação de sílica fina,
média e grossa; (ii) alta recuperação de sílica grossa (em tomo de 99%) pode ser obtida quando as condições de
flotação forem favoráveis; (iii) a presença de sílica fina, desde que em uma concentração ótima, pode favorecer a
flotação de sílica grossa.
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INTRODUÇÃO

Por muitos anos, o beneficiamento de óxidos metálicos contendo sílica tem sido realizado por flotação
do componente sílica. Embora a sílica ocorra em várias estruturas cristalinas, ela está presente na natureza
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principalmente como quartzo. Muitos minérios, dentre eles os minérios de ferro, contêm o quartzo como um dos
minerais de ganga. Reagentes catiônicos (aminas) são cfetivos na flotação do quartzo .
A baixa flotação do quartzo grosso tem sido responsável por sérios problemas que ocorrem cm diversos
circuitos de flotação de minérios de ferro . Nesses circuitos, observa-se que partículas de quartzo com diâmetro
superior a 150Jlm apresentam baixa resposta à flotação , contaminando o concentrado de hematita.
A literatura fornece resultados experimentais obtidos por vários pesquisadores (Ahmed e Jameson,
1989; Ahmed e Stechemesser, 2000; Anthony ct ai. , 1981; Collins e Jameson, 1976; Dcrjaguin c Dukhin, 1999;
Drzymala, 1994; Schulzc, 1989; Trahar, 1981) que estudaram o efeito do tamanho de partícula na flotação . A
maioria dos resultados observados relatam que: a menor recuperação de partículas finas é atribuída a uma menor
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probabilidade de colisão dessas partículas com as bolhas de ar, enquanto que, para as partículas grossas, o
decréscimo na recuperação é explicado pela baixa estabilidade do agregado partícula-bolha formado, devido ao
tamanho, ao peso c à insuficiente cobertura hidrofóbica das suas supcrficies. Uma forma de aumentar essa
estabilidade seria através do aumento das forças atrativas ou através da diminuição das forças de ruptura. O
primeiro efeito pode ser alcançado pelo aumento do grau de hidrofobicidade através da utilização de um colctor
scletivo e de uma dosagem ótima do mesmo. Além disso, é imprescindível definir as demais condições de
flotação mais favoráveis à manutenção do agregado partícula-bolha formado.
Dentro deste contexto, o presente trabalho teve por objctivo o estudo da flotabilidadc de quatro
diferentes fraçõcs granulométricas de quartzo puro (%Si0 2=99,7), buscando estender a faixa de tamanho de
partículas que poderá ser eficientemente tratada por flotação mecânica.

DESENVOLVIMENTO

Um lote de aproximadamente 400kg de quartzo bruto (granulometria original cm tomo de 12,7mm a
25 ,4mm) foi submetido a sucessivos estágios de cominuição (britagem e moagem) intercalados com estágios de
controle de tamanho (peneiramcnto), obtendo assim quatro diferentes fraçõcs granulométricas de quartzo: fração
grossa (-297J.!m +l49Jlm); fração média (-149Jlm +74Jlm); fração fina (-74Jlm + 37J.!m) c fração natural
(-297J.!m

+

37J.!m).

Essas

frações

foram

então

submetidas

a

sucessivos

estágios

de

quarteamcntos/homogencizações com o intuito de se obter as alíquotas para os ensaios de flotação mecânica.
Os ensaios de flotação foram realizados cm uma célula de flotação Denvcr utilizando uma cuba de dois
litros de capacidade, com raspagem manual da espuma. Os reagentes utilizados foram : étcr-momoamina e éterdiamina como colctores e hidróxido de sódio como regulador de pH. As soluções de reagente utilizadas foram
preparadas com água destilada. As variáveis estudadas foram: dosagem de colctor; tipo de colctor; pH; c
porcentagem de sílica fina presente na alimentação.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A primeira série de ensaios foi realizada com as fraçõcs de quartzo grossa, média c fina . O colctor
utilizado nesses ensaios foi étcr-monoamina. As recuperações de sílica obtidas com cada uma dessas frações em
função do pH c dosagem de coletor estão mostradas nas Figuras 01, 02 e 03.
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Figura O1- Recuperação de sílica fina em função do pH e da dosagem de colctor (étcr-monoamina).

A Figura Ol mostra que recuperações de sílica fina cm tomo de 99% podem ser obtidas em pH 9,0, 10,0
e 10,5; sendo que a dosagem de éter-monoamina necessária para se obter esse nível de recuperação é função do
pH, ou seja, para pH 9,0 a dosagem necessária foi de 60g/t e cm pH 10,0 c 10,5 foi de 80g/t.
A Figura 02 mostra novamente que em pH 9,0 e dosagem de co\etor de 60g/t foi possível obter uma
recuperação de sílica média cm tomo de 99%. Entretanto nota-se que cm pH l 0,0 e l 0,5 as recuperações obtidas
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foram pouco significativas, principalmente, cm pH 10,5. Nesses valores de pH, nota-se que o aumento na
dosagem de colctor de 60 para 80g/t provocou um acréscimo significativo na recuperação de sílica média, mas
mesmo assim não foi obtido o mesmo nível de recuperação conseguido cm pH 9,0 c dosagem de coletor de
60g/t.
A Figura 03 mostra que cm pH 10,5 não foi possível flotar a sílica grossa para qualquer dosagem de
colctor empregada. Em pH I 0,0 obteve-se uma recuperação cm tomo de 90% para uma dosagem de 80g/t de
coletor. Já em pH 9,0 c com uma dosagem de colctor de 40g/t foi obtida uma recuperação de sílica grossa em
tomo de 97%. Nota-se que, nesse pH, o aumento na dosagem de colctor de 40 para 80g/t não gerou acréscimos
significativos na recuperação de sílica grossa.
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A segunda série de ensaios foi realizada com as fraçõcs de quartzo grossa, média c fina . O coletor
utilizado nesses ensaios foi étcr-diamina. As recuperações de sílica obtidas com essas fraçõcs em função do pH c
dosagem de coletor estão mostradas nas Figuras 04, 05 c 06.
Um fato interessante mostrado na Figura 04 é que para as dosagens de coletor de 40 c 60g/t as
recuperações de sílica fina obtidas foram muito próximas para qualquer valor de pH estudado. Os resultados
mostram ainda que, cm pH 9,0 c I 0,0, as maiores recuperações foram obtidas para a menor (20g/t) e para maior
(80g/t) dosagens de étcr-diamina. Esse fato não aconteceu cm pH 10,5. Pode-se verificar também que cm pH 9,0
foram obtidas as maiores recuperações de sílica fina. Entretanto comparando as recuperações obtidas com a étcrmonoamina com aquelas obtidas com a étcr-diamina verifica-se que a étcr-monoamina foi mais eficiente na
flotação de sílica fina , uma vez que uma recuperação cm tomo de 99% foi obtida com uma dosagem de éter-
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monoamina de 60g/t cm pH 9,0.
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Figura 02- Recuperação de sílica média cm função do pH c da dosagem de colctor (étcr-monoamina).
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Figura 03- Recuperação de sílica grossa cm função do pH c dosagem de colctor (étcr-monoamina).

Observa-se, através da Figura 05, um crescimento bastante significativo da recuperação de sílica média
à medida que a dosagem de étcr-diamina foi aumentada, para qualquer valor de pH estudado. Comparando as
recuperações de sílica média obtidas com a étcr-monoamina c com a étcr-diamina pode-se dizer que: (i) cm pH
9,0 a éter-monoamina proporcionou maiores recuperações. Para a menor dosagem de étcr-monoamina (20g/t) foi
obtida uma recuperação de 67,42% contra 0,63% obtida com a étcr-diamina. Essa só se mostrou mais eficiente
em pH 9,0 quando se utilizou uma dosagem de 80g/t; (ii) já cm pH 10,0 c 10,5, aconteceu o contrário, a étcrdiarriina foi mais eficiente que a éter-monoamina para qualquer dosagem; (iii) com a étcr-diamina não foi
possível obter uma recuperação de sílica média igual àquela obtida com a étcr-monoamina (99,43%) cm pH 9,0 c
dosagem de 80g/t.
A Figura 06 mostra que cm pH 9,0 foram obtidas as maiores recuperações de sílica grossa com étcrdiamina, principalmente para as dosagens de 60 c 80g/t. Em pH 10,0 c 10,5 c para qualquer dosagem estudada, a
éter-diamina foi mais eficiente que a étcr-monoamina,.
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A terceira série de ensaios foi realizada com as fraçõcs de quartzo natural (-297J.lm + 37f.lm). O colctor
utilizado nesses ensaios foi a éter-monoamina. O pH 9,0 c porcentagem de sólido 20% foram mantidos
constantes. As recuperações globais de sílica obtidas com essa fração cm função da dosagem de colctor estão
apresentadas na Figura 07.
Através da Figura 07, observa-se um aumento na recuperação glogal de sílica com o aumento na
dosagem de coletor, entretanto verifica-se que a variação na dosagem de colctor de 20 para 40g/t, proporcionou
um aumento bastante expressivo na recuperação global de sílica, mas quando foi variada a dosagem de colctor
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de 40 para 60g/t, não foi observado um acréscimo significativo nessa recuperação, ou seja, as recuperações
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Figura 04- Recuperação de sílica fina cm função do pH e da dosagem de coletor (éter-diamina).
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Figura 06- Recuperação de sílica grossa em função do pH c da dosagem de coletor (éter-diamina).

globais de sílica obtidas com 40 e 60g/t foram muito mais próximas entre si quando comparadas com a obtida
com 20g/t.
O aumento 27,99% na recuperação global de sílica quando foi variada a dosagem de coletor de 20 para
40g/t foi devido, principalmente, ao aumento da flotação da sílica grossa presente na fração natural, conforme
pode ser observado na Figura 08. Essa Figura mostra ainda que as recuperações de sílica média não sofreram
grandes mudanças cm seus valores quando foi variada a dosagem de coletor. A maior variação na recuperação de
sílica média aconteceu quando a dosagem de colctor passou de 20 para 40g/t, entretanto, essa variação não foi
tão grande como aquela observada para a sílica grossa. Já para a sílica fina presente na fração natural não houve
diferenças significativas nas suas recuperações. Com dosagens de coletor de 20, 40 ou 60g/t foi obtida a flotação
de quase toda a sílica fina presente.
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Figura 08 - Recuperações de sílica grossa, média c fina presentes na fração natural de quartzo.

Esses resultados sugerem que a influência da dosagem de colctor na recuperação dos três tamanhos de
sílica (grossa, média c fina) presentes na alimentação foi mais marcante na flotação de sílica grossa e mínima na
flotação de sílica fina.
A Figura 9 mostra as recuperações globais de sílica em função da dosagem de coletor para as fraçõcs de
quartzo grossa, média, fina e natural. Verifica-se que com uma dosagem de 20g/t de colctor, a recuperação de
sílica obtida com a fração natural foi praticamente igual àquela obtida com a fração média, aproximadamente
10% maior que àquela obtida com a fração fina c, aproximadamente 27% maior que àquela obtida com a fração
grossa.
Como mostrado anteriormente, com uma dosagem de colctor de 20g/t, a recuperação de sílica grossa
presente na fração natural foi de 55,43%, ou seja, 12,80% maior que a recuperação obtida com a fração grossa,
que era constituída praticamente de sílica grossa. Esses resultados podem estar indicando que a presença de sílica
fina e/ou média poderia estar favorecendo a flotação de sílica grossa. É importante observar que as recuperações
de sílica média e fina presentes na fração natural, também, foram mais significativas que àquelas obtidas com as
frações média c fina, respectivamente, indicando, possivelmente, que a presença de diferentes tamanhos de
partículas de sílica no sistema de flotação mecânica estaria favorecendo a recuperação individual de cada fração
e, consequentemente, a recuperação global de sílica.
Na tentativa de se confirmar essas hipóteses, foram realizados ensaios de flotação com três amostras
constituídas de diferentes porcentagens de sílica grosseira, média c fina .
A amostra I era constituída por: sílica grossa= 66,39%; sílica média = 33,08%; sílica fina = 0,53%
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Figura 9 - Recuperações globais de sílica em função da dosagem de colctor.
A amostra 2 era constituída por: sílica grossa = 64,34%; sílica média= 29,67%; sílica fina = 5,99%
A amostra 3 era constituída por: sílica grossa= 59,78%; sílica média= 25,0%; sílica fina= 15,23%
A Figura LO apresenta os resultados de recuperações globais de sílica cm função da porcentagem de
sílica fina presente na alimentação da flotação. Esses ensaios foram realizados utilizando uma dosagem de 20g/t
de étcr-monoamina c pH 9,0. Analisando os resultados mostrados na Figura LO, verifica-se que a ausência de
sílica fina no sistema de flotação provocou um decréscimo na recuperação global de sílica cm tomo de 33%, em
relação à maior recuperação obtida (69,28%).
Observa-se ainda que a recuperação global de sílica para uma alimentação contendo 15,23% de sílica
fina foi de 54,11 % e foi de 56,65% quando a alimentação era constituída com 5,99% de sílica fina, ou seja, as
recuperações obtidas foram muito próximas e menores que aquela obtida quando a alimentação continha 11 ,62%
de sílica fina, indicando, provavelmente, que quando se trabalhou com 15,23% de sílica fina houve um excesso
da mesma no sistema de flotação c, quando se trabalhou com 5,99%, houve uma falta de sílica fina . Esse excesso
e essa falta de sílica fina poderiam estar influindo na recuperação global de sílica.
A Figura ll mostra os resultados de recuperações de sílica grossa, média e fina presentes nas amostras
l, 2, 3 e na fração natural. Esses ensaios foram realizados utilizando uma dosagem de 20g/t de éter-monoamina,
e pH 9,0. Pela Figura LI, verifica-se que na ausência de sílica fina obteve-se menores recuperações de sílica
grossa c de sílica média. Novamente observa-se que, tanto para alimentação contendo 15,23% de sílica fina
quanto para alimentação contendo 5,99%, as recuperações de sílica grossa, média e fina obtidas foram próximas
e menores em relação à recuperação obtida com ll ,62%. Assim, esses resultados poderiam estar sugerindo que
uma porcentagem ótima de sílica fina (em tomo de 11,62% da alimentação) deve constituir a polpa de
alimentação da flotação mecânica para promover maiores recuperações de sílica fina , média e, principalmente,
de sílica grossa.
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Figura 1O - Recuperações globais de sílica em função da porcentagem de sílica fina presente na
alimentação da flotação.
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CONCLUSÕES

Os estudos mostraram que altas recuperações de sílica grossa (em tomo de 99%) por tlotação mecânica podem
ser obtidas quando as condições de tlotação forem favoráveis . A presença de sílica fina, desde que cm uma
concentração ótima, pode favorecer a flotação de sílica grossa.
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