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Estudou-se a possibilidade de atingir um teor comercial para os finos do mmeno de titânio de Floresta, 
município do estado de Pernambuco. O minério é formado basicamente por ilmenita, óxidos de ferro e quartzo. 
A ilmenita tem sido comercializada na forma de "lump" (granulometria acima de I O mm) para uso como agente 
protetor de revestimento em altos fornos. O minério abaixo dessa granulometria não atende às especificações de 
mercado. Cerca de 40% da reserva é constituída por minério fino do tipo disseminado. Além disso, durante·a 
britagem para a produção de "lump" é gerada uma considerável quantidade de finos que, atualmente, estão sendo 
acumulados em pátios de estocagem. A possibilidade de aproveitamento desse minério está associada à 
necessidade de um processo de beneficiamento que promova a elevação do teor de titânio. O trabalho apresenta 
os resultados preliminares obtidos com flotação, usando-se um succinamato comercial como coletor. A flotação 
foi realizada separadamente para as faixas granulométricas I 00 x 400 malhas e -400 malhas. Os testes com a 
fração mais fina foram antecedidos de uma agregação hidrofóbica. A flotação foi realizada em uma célula 
mecânica, sub-aerada, de bancada. O condicionamento para a agregação hidrofóbica foi feito em agitador 
mecânico dotado de um eficiente sistema computadorizado de controle de velocidade. Usou-se o Sistema ESA-
9800 para monitorar a adsorção do coletor na superfície da ilmenita. A distribuição granulométrica da fração fina 
da amostra foi detenninada em Aparelho Analisador de Tamanho de Partículas a laser. A partir de uma amostra 
com 22,2% Ti02 chegou-se a concentrados com até 47,6% Ti02 para a fração grossa e 38,5% Ti02 para a fração 
fina. Esses teores possibilitam o aproveitamento comercial do minério. No entanto, a recuperação ainda é 
bastante baixa. 

Palavras-chave: concentração de ilmenita, flotação, agregação hidrofóbica, aproveitamento de finos. 
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INTRODUÇÃO 

A ilmenita (FeTi03) pura apresenta um conteúdo teórico de 52,7% de Ti02 e 47,3% FeO (Lynd, 1985), 

sendo, portanto, uma importante fonte de titânio. 

O titânio é um metal, considerado de importância estratégica, que se caracteriza por ser leve (densidade 

de 4,5 g/cm\ apresentar ponto de fusão elevado ( 1670 °C), enorme resistência à corrosão, elevada resistência à 

fadiga e estabilidade térmica, (Lynd, 1985; Froes, 1987). Essas características fazem com que o metal seja 

indicado para usos em situações adversas como tubulações em água do mar e na indústria aero-espacial (Kane, 

1987). O titânio metálico é usado na fabricação de aço e ligas, na indústria química, elétrica, etc. (Lynd, 1985; 

Froes , 1987). Por sua vez, o dióxido de titânio (Ti02), devido às suas características de opacidade, alvura, 

resistência a ataque químico, poder de cobertura e ausência de toxidez é amplamente utilizado na fabricação de 

pigmentos empregados nas indústrias de tinta, papel, plástico, borracha, fibras, vernizes, entre outros (Ellis, 

1987). Nas últimas décadas, o titânio na forma de diferentes compostos (titanato de bário, nitreto de titânio, 

óxido de titânio, titanato de potássio, etc.) tem sido bastante utilizado na cerâmica avançada (Villas Bôas, 1987) 

para produção de circuitos eletrônicos, capacitores, ferramentas de precisão, e outros. 

O Estado de Pernambuco possui uma reserva medida de ilmenita de aproximadamente 2 milhões de 

toneladas de minério de titânio, com teor médio em tomo de 22% Ti02 (http://www.dnpm.gov.br). As reservas 

estão localizadas no município de Floresta, sertão do estado, região bastante pobre, freqüentemente castigada 

pelo fenômeno da seca, onde praticamente não existem outras opções de atividade econômica. O minério tem 

sido comercializado na forma de "lump" (granulometria acima de 1 Omm) para uso como material de proteção 

para revestimento em altos fomos. Toda a fração fina gerada durante a britagem do minério é estocada devido à 

falta de tecnologia para obtenção de um produto que possa atender às especificações de mercado. Além disso, os 

finos naturais, na forma de minério disseminado, representam cerca de 85% da reserva. 

O minério de Floresta é constituído basicamente por ilmenita, hematita e quartzo. A ilmcnita tem 

densidade de 4,5 g.cm-3
, em termos de susceptibilidade magnética é classificada como mineral magnético a 

fortemente magnético (faixa de campo de 5000 a I 0000 Gauss) e comporta-se como mineral condutor (Dana, 

1976; Sampaio, 1998). A ilmenita, juntamente com o rutilo e o anatásio, constituem o conjunto dos principais 

minerais de titânio. A hematita (Fe20 3) tem densidade em torno de 5,5 g.cm-3
; é um mineral fracamente 

magnético (faixa de campo de 13000 a 18000Gauss) e condutor. O quartzo apresenta um peso específico de 2,7 

g.cm-3 e é um mineral não-magnético e não-condutor. 

A concentração de ilmenita, portanto, pode ser obtida por métodos gravíticos, magnéticos, clctrostáticos 

ou flotação (Nair, 1980; Fan e Rowson, 2000). Roberts ( 1955) descreve uma planta industrial n!ls hLtdus 

Unidos que concentra ilmenita através de espirais de Humphreys, separadores L'ktrostútin• ' ,· !1Ltc:nc· ttL <'' 

Equipamentos como jigues e cones Reichert também podem ser utilizados (Lynd. I '~S) ). Scp. 11 :. :. de alta 

tensão são utilizados para concentrar a ilmenita contida cm areias de praia da Flónd.1 ,. tnstalaçiic·, 11.1 IIJ,IJa c da 

Autrália (Pryor, 1965). 

Em trabalho anterior, publicado em relatóno para o BNB (Banco do NmdL· , Jc· , J, • Brasil), usou-se uma 

combinação de método gravítico (para eliminação da sílica) e magnético (para rL'III < ,, .11• dus úxidos de ferro) . 
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Nesse processo, em que um pré-concentrado de mesa vi bratória, com 33,0% de Tt< l · .ilt iiiL'I1LI lllll "'parador de ) 
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rolo induzido, obteve-se concentrados com até 42,0% Ti02. A recuperação total do processo, no entanto, 

incluindo o aproveitamento do misto, ficou em torno de 40% do titânio contido na alimentação da mesa. 

A técnica de flotação também pode ser utilizada. Há poucos trabalhos publicados sobre flotação de 

minerais de titânio. Ao contrário, existe uma vasta relação de publicações relacionadas à flotação dos minerais 

oxidados de ferro e do quartzo. A flotação da ilmenita e dos minerais oxidados de ferro pode ser realizada com 

coletores carboxílicos (ácidos e sabões), sulfonatos e por aminas (em pH acima do pcz). O quartzo flota com 

aminas numa ampla faixa de pH (Crozier, 1992). A ilmenita caracteriza-se por apresentar pouca susceptibilidade 

à flotação, resultando em baixos valores de recuperação (Zhong e Cui, 1987; Fan e Rowson, 2000). Fan e 

Rowson (2000) observaram uma importante influência do estado de oxidação das espécies Ti4
+ e Fe2

+ nas 

propriedades superficiais da ilmenita e conseguiram elevar a recuperação da flotação, com oleato de sódio, de 

65% para 83% com o uso de um ativador. Zhong e Cui (1987) usaram um coletor derivado do ácido fosfônico e 

obtiveram um aumento da flotabilidade após a remoção do Fe2
+ da superfície. 

Este trabalho teve por objetivo verificar a possibilidade de se conseguir melhores resultados através de 

flotação . A amostra foi dividida em duas faixas granulométricas (100x400 malhas e- 400 malhas). Os testes de 

flotação, para a fração mais fina, foram antecedidos de uma agregação hidrofóbica. 

DESENVOL VIM EN TO 

Amostra: A amostragem foi realizada na pilha de depósito de finos da TIPER- Titânio de Pernambuco, 

na localidade denominada Lagoa dos Angicos, no município de Floresta. Usou-se um trado manual, com 8" de 

diâmetro, para a retirada de amostra nos 31 pontos escolhidos da pilha. 

Reagentes: Usou-se como coletor um alquilsulfosuccinamato, fornecido pela Clariant, com o nome 

comercial de HOE F2875. Esse reagente foi escolhido após a realização de várias séries de experimentos, nas 

quais também foram testados coletores carboxílicos, sulfato dodecil de sódio (SDS) e aminas. Os depressores 

testados foram o amido AMISOL 3408 da Com Products Brasil e o silicato de sódio, grau analítico, da Yertec. O 

pH foi regulado com HCl ou NaOH produzidos pela MERCK. 

Equipamentos: A análise granulométrica inicial foi feita em peneirador vibratório da DENVER com 

peneiras GRANUTEST. A distribuição granulométrica da fração fina (abaixo de 400 malhas) foi obtida em 

aparelho analisador de tamanho de partículas, a laser, modelo Mastersizer 2000, da MAL VERN, controlado por 

computador. Usou-se o módulo Hidra 2000MU. 

A agregação hidrofóbica foi obtida em agitador mecânico, IKA, modelo Eurostar, com sistema 

computadorizado para controle de velocidade de agitação e capacidade para 2000 rpm. Para os testes de flotação, 

usou-se uma célula mecânica sub-aerada da DENVER com cuba com capacidade para 2000 mL e controle de 

agitação. A determinação de potencial zeta foi feita através de técnica eletro-acústica, usando-se o Sistema ESA 

9800, da MA TEC INSTRUMENTS, inteiramente controlado por computador. 

Metodologia: A caracterização do minério foi feita através da determinação da composição química, 

mineralógica e granulométrica da amostra, além da determinação da granulometria de liberação. 
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As etapas de determinação da composição mineralógica da amostra e a análise da granulometria de , 

liberação foram realizadas, por análise de imagem, no Laboratório de Química de Interfaces e Sistemas 

Coloidais da COPPE (Universidade Federal do Rio de Janeiro) em um sistema composto por um microscópio 

eletrônico de varredura (MEV), Zeiss 940-A, com detector de elétrons secundários e retroespalhados 

("backscattered") e um sistema de microanálise por energia dispersiva (Oxford Link eXL-II). As análises 

químicas foram realizadas pela NOMOS (caracterização) e pelo CETEM (flotação). 

Para os testes de flotação, a amostra foi deslamada a 200 malhas, para descarte do material argiloso 

presente nas frações mais finas do minério, e, em seguida, a fração grossa foi reduzida a menos I 00 malhas. A 

fração granulométrica 100 x 400 malhas foi utilizada nos testes convencionais de flotação , enquanto a fração fina 

(abaixo de 400 malhas) foi submetida a um processo de agregação hidrofóbica antecedendo à flotação. 

O tempo de condicionamento nos testes de flotação convencional foi de 5 minutos para o depressor, 

seguido de mais 5 minutos para o coletor. A velocidade de agitação na célula foi mantida em 1200 rpm. Todos 

os testes foram realizados em pH 4. Esse valor de pH foi definido após uma série de testes na qual variou-se o 

pH na faixa de 4 a 1 O. Antes de cada "cleaner" adicionou-se metade da concentração do coletor. 

A agregação hidrofóbica foi realizada, em béquer de I 000 mL, com uma polpa a I 0% de sólidos 

submetida a uma velocidade constante de I 900 rpm por XX minutos. Os agregados formados foram separados 

por flotação. 

A composição mineralógica da amostra é apresentada na Tabela 01. O resultado foi obtido a partir de 

análise em microscópio eletrônico de varredura (MEV). 

Tabela I - Composição mineralógica estimada do minério de Floresta. 

ESPÉCIE MINERAL PESO,% 

1

1 
Quartzo e outros silicatos 41,4 

I Ilmenita 44,2 

Oxidos de ferro com Ti e V 9,2 

Outros óxidos de ferro 2,3 

Outros 2,9 

A composição químíca da amostra total é apresentada na Tabela 02. Nas frações mais finas do minério 

observou-se, em lupa binocular, a predominância de argilas. Esse fato foi comprovado com os resultados da 

análise química por faixas granulométrica. Na fração granulométrica acima de 20 malhas, por exemplo, o teor 

em Ti02 é de 33,8%. Esse teor cai para 4,0% em Ti02 nos finos abaixo de 400 malhas. A Tabela 03 mostra a 

composição química para a fração granulométrica abaixo de 200 malhas. Comparando-se com os valores 

mostrados na Tabela 02, observa-se que há um significativo aumento nos teores de Si02 e Al20 3, enquanto os 

teores em Ti02 e Fe20 3 diminuem de 22,2% para 6,5% e de 42,7% para 33,8%, respectivamente. As variações 

mais moderadas observadas nos teores de Si02 e Fe20 3 eram esperadas já que o Fe e o Si estão presentes tanto no 

material argiloso quanto no grosseiro (ilmenita e quartzo) . 

A deslamagem a 200 malhas resulta em um aumento no teor de Ti02 de 22,2% para 27,5%. A operação 

proporciona um descarte 26,7% da massa e implica em uma perda de apenas 7,8 do Ti02 contido na amostra 

original. 
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Tabela 02 - Composição química da amostra representativa do minério de titânio de Floresta. 

COMPOSTO Ti02 Fe203 Si02 Al203 MgO OUTROS 

% 22,2 42,7 21,7 3,3 5,7 4,4 

Tabela 03 -Composição química da fração granulométrica abaixo de 200 malhas do minério. 

COMPOSTO Ti02 Fe203 Si02 Al203 OUTROS 

% 6,5 33,8 32,6 7,5 19,6 

Após a deslamagem, a fração grossa foi reduzida a I 00 malhas. O produto resultante da britagem foi 

separado em duas frações granulométricas: a fração 100 x 400 malhas foi utilizada nos testes de flotação 

convencional, enquanto a outra, com granulometria abaixo de 400 malhas, foi usada nos testes antecedidos de 

agregação hidrofóbica. As características granulométricas da fração fina são apresentadas na Tabela 04. 

Tabela 04 - Características granulométricas da fração fina utilizada nos testes com agregação hidrofóbica. 

D(O,l), 11m D(0,5), 11m UNIFORMIDADE ÁREA SUPERFICIAL 

ESPECÍFICA, m2/g 

3,1 18,8 0,708 0,866 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A obtenção de um processo seletivo para o minério de Floresta é uma tarefa dificil devido à 

complexidade do sistema, composto, basicamente, por ilmenita, óxidos de ferro e quartzo. As maiores 

dificuldades estão relacionadas à separação ilmenita-óxidos de ferro devido ao fato de que o ferro está presente 

em ambos minerais e de que os óxidos de ferro aparecem impregnando a superficie da ilmenita. Inicialmente, 

foram testados, sem sucesso, um sulfato dodecil de sódio (SDS) e um coletor carboxílico comercial (ácido graxo 

saponificado). Estudou-se as influências da concentração do coletor, intensidade e tempo de agitação durante o 

processo de agregação hidrofóbica e da adição de um hidrocarboneto. No melhor resultado conseguiu-se um 

concentrado com 32, I% Ti02, mas com recuperação de apenas 20,9%. A seguir, tentou-se realizar a flotação em 

dois estágios, usando-se inicialmente uma amina para eliminar o quartzo, por flotação reversa. Os resultados 

continuaram ruins. Finalmente, a seletividade foi alcançada com um coletor comercial do tipo sulfosuccinamato 

de sódio. 

Flotação com Agregação Hidrofóbica: 

Os testes com a fração fina do minério foram antecedidos de um estágio de agregação hidrofóbica. Por 

se tratar de uma amostra com granulometria bastante fina, inicialmente, procurou-se verificar a necessidade do 

uso de um dispersante antes da adição do coletor. Variou-se a concentração de um dispersante comercial de O a 

1000 g/t e determinou-se, em cada teste, a distribuição granulométrica do material em suspensão. Como não 

foram detectadas alterações, considerou-se desnecessário o uso do dispersante. Na série inicial de testes variou

se o pH entre 4 e 10. Não há qualquer flotação em pH acima de 4. 

55 



Esses resultados estão de acordo com aqueles obtidos por Khangaonkar e Kamarudin ( 1994) que 

estudaram a flotação de cassiterita com um sulfosuccinamato e obtiveram os melhores resultados em pH 3. Os 

autores observaram uma drástica redução na adsorção do coletor em pH acima desse valor. 

20,--------------------------------, 
(").____ ~ 

> 10 l 
~ 0 +' ---,~-,---+--~--~--,-~---,--~ 
.z i 2 6 7 8 9 110 N -10 -

~ -20 J I 
~ -30 ~ -<:r antes I 

-40 ~ [ ___._.._ depois I 
-50 ..L_ ______________________________ _ 

pH 

Figura 01 -Variação do potencial zeta da ilmenita, em função do pH, antes e depois do contato com o 

sulfosuccinamato. 

A Figura O I mostra a curva potenciométrica da ilmenita de Floresta, antes e depois do condicionamento 

de 5 minutos com o sulfosuccinamato. Observa-se que a adsorção do coletor praticamente só ocorre na faixa de 

pH entre 3 e 4. Isso explica a razão pela qual não houve flotação em pH acima de 4. 

Os resultados são atribuídos à precipitação do sulfosuccinamato na presença dos íons férricos e ferrosos , 

presentes na polpa do minério de titânio. Esses precipitados dissolvem-se em meio ácido (Gutierrez e Pommier, 

1969) permitindo a adsorção do coletor na ilmenita. 

A Tabela 05 mostra os melhores resultados obtidos na flotação, da fração fina, após a agregação 

hidr'ilfóbica. Partindo-se de uma alimentação com cerca de 24% Ti02, chegou-se a concentrados com até 38,5% 

Ti02 e 64,6% de recuperação, após um estágio de limpeza. A recuperação pode subir para 67,6% duplicando-se 

a concentração do coletor. 

Tabela 05 - Resultados obtidos na flotação da fração fina (abaixo de 400 malhas) em pH 4. 

COLETOR lo ESTÁGIO LIMPEZA 

g/t TEOR RECUPERAÇÃO TEOR RECUPERAÇÃO 

%Ti02 % % Ti02 % 

500 33 ,4 87,6 38,5 64,6 

1000 31,5 88,9 35,6 67,6 

Flotação Convencional: 

Os melhores resultados foram obtidos na flotação da fração 100 x 400 malhas. O processo envolveu o 

uso do alquilsulfosuccinamato em meio ác ido e a adição de amido (depressor dos minerais oxidados de ferro) e 

de silicato de sódio (depressor para o quartzo). Os resultados obtidos, após dois estágios de limpeza, são 

apresentados nas Tabelas 06 e 07 . 
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I Tabela 06 - Influencia da concentração de amido na flotação da fração grossa do minério de titânio. Testes 

realizados em pH 4, com I 000 g/t de succinamato. 

• 

• 

• 

• 

AMIDO, g/t TEOR,% Ti02 RECUPERAÇÃO,% 

250 46,5 38,4 

500 46,8 29,9 

1000 47,6 28,6 

Tabela 07 - Influencia da concentração de silicato de sódio na flotação da fração grossa do minério de titânio. 

Testes realizados em pH 4, com 1000 g/t de succinamato e I 000 g/t de amido. 

SILICATO DE SODlO, g/t TEOR,% Ti02 RECUPERAÇÃO, % 

250 46,4 23,1 

500 46,9 29,3 

1000 47,6 28,6 

O uso de um amido possibilitou um aumento considerável do teor do concentrado. No entanto, o 

aumento da concentração de 250 g/t para valores de ata 1000 g/t não teve influencia no teor e reduziu a 

recuperação de 38,4% para 28,6% do Ti02 contido na alimentação. A adição de silicato de sódio, na faixa de 

concentração entre 250 g/t e 1000 g/t, não teve influencia no resultado da flotação. Isso se deve ao c ará ter 

seletivo do coletor em relação aos si licatos, tornando-se desnecessário o uso de depressor para esse tipo de 

ganga. 

Os teores obtidos são bastante elevados. No melhor resultado, chegou-se a 47,6% Ti02. Esse teor é mais 

alto do que aquele obtido por Fan e Rowson (2000), que chegaram a 36,6% Ti02 usando oleato de sódio, e está 

próximo ao valor máximo teórico para uma ilmenita pura (52,7% de Ti02). No entanto, a recuperação caiu 

bastante após os dois estágios de limpeza. A recirculação do misto obtido nos estágios de limpeza poderia 

amenizar o problema da perda excessiva. 

CONCLUSÕES 

A concentração do minério de Floresta é complicada devido à presença de íons de ferro nas superficies 

da ilmenita e de minerais de ganga. A amostra apresenta um teor médio de 22,2% em Ti02 e 42,9% em Fe20 3• 

Os teores em Ti02 e Fe20 3 diminuem a medida a granulometria vai se tornando mais fina. A deslagem a 200 

malhas proporciona uma pré-concentração do minério elevando o teor em Ti02 para 27,5%. 

O trabalho mostra resultados obtidos na flotação da ilmenita com um sulfosuccinamato de sódio 

comercial. Anteriormente, outros tipos de coletores haviam sido testados sem sucesso. 

A flotação com o sulfosuccinamato não ocorre em pH acima de 4. Isso, provavelmente, se deve à 

precipitação do coletor na presença de íons férricos e ferrosos em meio com maiores valores de pH. 

A adição do amido proporciona um aumento no teor do concentrado às custas de uma queda 

significativa na recuperação. A influencia do silicato de sódio é desprezível. 
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Com a fração granulométrica 100 x 400 malhas foi possível obter um concentrado com até 47,6% Ti02, 

após dois estágios de limpeza. A recuperação do concentrado final, no entanto, foi de apenas 38,4% do Ti02 

contido na alimentação. 

Com relação à fração fina (abaixo de 400 malhas) só foi possível atingir teores elevados em testes 

antecedidos de uma agregação hidrofóbica. Foram obtidos concentrados com até 38,5% Ti02 e 64,6% de 

recuperação do Ti02 contido na alimentação. Esses resultados foram obtidos sem a adição de reagentes 

depressores. A adição de amido provocou uma forte queda nos valores de recuperação . 
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Os minerais oxidados Je ferro. cm geral, ap rl·~~·ntarn ponto de carga 1:ero entre o pi! 4 .<' l' <l pi! (J)\ (Fuerstenau. 

1982: Fucrstenau c Palmer, 1976), o quartw tem pez entre o pi I 2,0 c pi I 2,5 ( Fuersten;Ju c Fuerstcnau, 1982), 

possib ili tando a notação s.:ktiva . 
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