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RESUMO 

A !lotação é um importante processo de conccntraçJo de minérios de ferro . Um dos grandes problemas encontrados nas 
instalaçôcs que o ut ilizam é a baixa recuperação metalúrg ica associada princ ipa lmente à fração de menor granulomctria. 
Neste trabalho, investigou-se a utili zaçJo de tloculantes sintéticos na !lotação catiônica reversa de minérios de ferro. Os 
tlocu lantcs utilizados foram poliacrilamidas de alto peso molecular c diferentes graus iónicos. Foram feitos testes de 
!lotação em bancada com o intuito de comparar o desempenho da tlotação com c sem adição de poliacrilamidas. 
Constatou-se que poliacri lamidas catiôn icas c não-iónicas causam um aumento signiticativo na recuperação metalúrgica 
do processo. As aniônicas não ocasionaram melhora na pcrfonnancc da flntaçào. Esse aumento na recuperação 
metalúrgica foi acompanhado de uma p..:qucna pior~ na qualidade do concentrado. A !lotação na prcscn~a de 
poliacrilamidas f(Ji muito influenciada pelas condições hidrodinâmicas da polpa, como agitação c porcentagem de 
só lidos em peso no condicionamento c na !lotação. 

PALAVRAS-CHAVE: flotação , minério d..: fi:rro. poliacrilamida 
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I. INTRODUÇÃO 

O desempenho do agente depressor dos minerais de ferro é o principal regulador da recupcra~Jo mcta/llrgica na tlotação 
reversa de minérios de ferro. A recuperação é a porcentagem di! metal contidl> na alimcntaç~o qui! é recuperada no 
concentrado (Wil/s, 1997). 

A menor recuperação do d emento lltil cstú normalmente associada 'i presença de partículas de menor granuiomctria no 
sistema de tlotaçào. Pode ter várias causas como a lta energia de supnficie cspedlica das partkulas tinas, que causa um 
aumento da tcndcnc ia de ocorrcncia de adsorç<lo não específica do colctor ( Ful!rstcnau , I '!XO). haixa massa e moml!nto 
das partículas tinas, que causam arraste cm líquidos ou apri sionamento cm partículas tlotadas ( Fuerstcnau, /9XO: 
Mathur 1'1 a/, 2000) c tend0ncia por parte das partículas finas de se adsorvcrem na interf,lce líquido-ar (HI!mmings, 
1974). 

A utili zação de um tloculante seletivo juntamente com o amido pode mdhorar o desempenho da llota.,:üo pela forma~ào 
de flocos maiores, nos quais os li:nômenos citados anteriormente seriam minimizados. Além disso, Shimhayashi et ui 
( 1992) e Somasundaran e Yu ( 1994) afirmaram 4ue em alguns s istemas o uso de: uma mistura de: dois lloculantes é mais 
eletivo do que o uso de cada um individualmente. A ordem de: adiç~o dos cmnponcntes da mistura tem efeito no 
resultado tina/ (Pcarse e/ a!, 200 I; Yan et ai, 2004). 

O uso de poliacrilamidas como agente depressor cm alguns sistemas de llotaç;lo .iú se: mostrou como uma interessante 
alternativa. Yuehue et a/ (2004) estudaram o uso de poliacrilamida na llotaçào direta de t:<1olinita. Eles concluíram 4uc a 
poliacrilamida aniônica aumentou a recuperaçüo do processo através da adson;ào por ligações de hidrogcnio desse 
reagente em planos da supcrlicic mineral que l!x ibiam baixa interaç ,)o com o coktor. Desse modo, llocos eram 
formados onde somente os planos de maior intcraçüo com o coktor ficavam expostos para adsorçào do mesmo. f3oulton 
e/ a/ (200 I ) pesquisaram a utilização de: poliacrilamidas de haixns pesos moleculares c di ll:n:ntcs grupos funcionais na 
separação por tlotaçào da esll1ierita c pirita com isobutil xantato. Concluíram que poliacrilamidas melhoram a depressão 
da pirita sem alterar signiticativamcntc a recuperação no tlotado da cs!;dcrita. Uma maior depressão da pirita l(l i obtida 
quando o coletor era adicionado à polpa após condícionam.:nto da poliacrilamida c para partículas de maior 
granulometria. A sektividadc ohtida dcvcu-s<: à int.:rações especificas desses polímcrus com os íons c hidróxidos de 
!erro da superfície mineral. 

2. OBJETIVOS 

Investigar o aumento da recuperação metalúrgica na llotação n:vcrsa de: minérios de ll:rro, sc:m perda da qualidade do 
eonccntradn, através do uso de 11oculantcs sintéticos nestes sistemas de 11ota~üo . 

3. METODOLOGIA 

A amostra utili zada foi colctada na mina do Pico, localizada no município de ltahirito-MCi. Ela l(li classificada, 
visualmente, em itabirito pohrc, constituído has icamentc de hcmatita c 4Uartzo. A amostragem tllí realizada através de 
canaletas feitas nas !"rentes de lavra com o au xí lio de uma retro-cscavadcira. l ·: m seguida a amostra roi peneirada cm 

150pm c a fraçào passante fói dcslamada cm ciclone de 2". O undcrfl<m foi secado cm cstuli1 a I OO"C homogeneizado 
c quarteado cm alíquotas menores. 

Foi feita a análise granulométrica da amostra cm p<:nciras com aberturas de 150pm, I 05~un, 75~un, 5Jpm, 44pm e 
37pm. Aliquotas das fnH;ôes menores que 44~un l(lram analisadas no granulômctro Sympatcc Hclos V cetra. 

Os teores cm ferro li.nam determinados por dicromatomctria c os da 
espectrometria de plasma, cm c4uipamcnto Spcctro CI ROSn" M SOl'. 
ohtidns por calcinação cm mutla, a I I OO"C 

s ílic ~l . ahnnina. lúsforo. c llli.tng::mCs por 
Os va lores de perda ao fogo ( PPC) I(Ha m 

As dcteminaçôcs da mineralogia l(mlm por dilra~ào de rains-X, realizadas em difrati\mctro marca Phil/ips, modelo PW-
1400. Utilizou-se radia~ào K., do cobre, monocromati zada entre fmgulos 20 de O" c XO". As amostras anali sadas por 
difraçào de raios-X f(mun pulverizadas até granulomctria menor que O,OJ7mm. l'ssas análises foram conduzidas para 
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verificar a poss ível presença de outros óxidos de li:rro, que não da hematita . além daqueles minerais comumentc 
encontrudos nos minérios de terro da n:giào. 

Os testes de tlota~ào l(>mm feitos cm célula de laboratório lknver, modelo 5202, com cubas de 2,5 litros. A colcta do 
!lotado se deu ate' cxaustào da espuma. Utilizaram-se. respectivamente. como depressor, colctor c lloculantc soluções de 
amido a I');,, gelatinizado na proporção amido/soda de 5: I, amina a I •:;., c poliacrilamídas catiônica, aniônica e não 
iônica a 0.0 I%. Os tempos de condicionamento lúram de I minuto para a coletor (amina). 5 minutos para o depressor 
(amido) c 3 minutos para a polim:rilamida. A ordem de adição dos reagentes l(>i poliacrilamida, amido c amina. Em 
todos os testes, inclusive aq ueles com poliacrilamidas, adicionou-se o amido Itaflot, prowniente da Moinhos Cauê 
Indústria & Comércio Ltda . A amina lúi a Flotigam EDA-H. Os lloculanws f(mun as poliacr ilamidas Magnifloc 79f>C 
(catiônico), Superfloc A-130 HMW (mediamcnlc aniúnico) c Supcrlloc N-300 (nüo-iônico) da Cytcc do Brasil Ltda. 
Todas as poliacrilamidas eram de alto peso mol ecular. Para modular o pi I utilizaram-se soluções de NaOII a 3% e HCI 
a I "o. Todas preparadas com úgua destilada. 

A compkxidadc dos processos de llotaçào, custos de laboratório c tempo conduzem à necessidade de reduzir o número 
de variüve is a ser investigadas. Para minimizar o número de testes, assegurar e validar numericamente os resultados, o 
procedimento experimental utilizado l(>i através do projeto de experimentos i:Jtoriais screening (2'). O criterio proposto 
para a rcalizaçüo dos testes exploratórios de !lotação l(>i o li11orial de Plackdt-Burman. Os fatores estudados nesses 
experimentos i(mun dosagem de coktor, dosagem de depressor, dosagem de tloculantc, pH de condicionamento do 
lloculante, pH de llotação, ag itação do condicionamento, agitaç;lo na llotaçào. porcentagem de sólidos cm peso no 
condicionamento c pon:cntagcm de só lidos cm peso na !lotação. Para efeito de comparação, um outro experimento foi 
realizado, cm que lloculantcs sintc'licos nào foram utili zados. Para isso utilizou-se um fillorial completo screening (2'). 
Os f~1tores estudados !(Jram dosagem de colctor, dosagem de depressor c pi I de !lotação. Esse experimento não foi com 
o mesmo número de l"<lton~s dos experimentos com poliacrilamida, pois, por se tratar de uma técnica amplamente 
estudada. possui a maioria dos li1tores já otimizados. As variáwis dependentes analisadas foram o teor de sílica no 
concentrado c a recuperação metalúrgica. O grau de conlian<;a adotado !(>i de 95%. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados da análise granulométrica mostram que a amostra é constuída por uma alta fraçilo de materia l fino, cerca 
de 60";, passante na peneira com abertura de 0,044mm possui haixa porcentagem de lamas, ou seja, material abaixo de 
I Oj.im, que representa cerca de 2.5'!', da amostra. 

As análises químicas, apresentadas na tahcla I, mostram que ferro c sílica são os teores predominantes nas amostras. Os 
demais constituintes possuem teores muito menores. 

O estudo da mineralogia da amostra i(>i feito na amostra cabeça c na !ração menor que 0,037mm. Foi ohservada uma 
alta concentração de quartzo c hernatita cm ambas amostras c traços de goethita na fração menor que 0,037mm. Isso 
aliado aos baixos valores de PPC encontrados na amostra levam a concluir que a amostra é quase isenta de outros 
óxidos de ferro. além da hcmatita. 

Como mencionado anteriormente, a metodologia adotada permitiu a avaliação de um grande número de variáveis com a 
execução de um número relativamente pequeno de testes. Os ní ve is dos l~llorcs foram dosagem de colctor (f>O c 120g/t), 
dosagem de depressor (250 c 500g/t), dosagem de lloculanlc (2 c I Og/1). pH de condicionamento do tloculantc (6,0 c 
I OJl), pH de !lotação (9.0 c I 0,5 ), agitaçüo do condicionamento (I 000 c 1300rpm). agitação na !lotação ( 1300 e 
1500rpm), porcentagem de só lidos cm peso no condicionamento (50 c 70%), porcentagem de só lidos em peso na 
!lotação (30 c 50'Yo ). No caso dos experimentos sem uso de poliacrilamidas, os l~1tores pH de condicionamento, agitação 
do condicionamento c na !lotação, porcentagem de súlidos em peso no condicionamento c na llotaçào foram lixados 
em. respectivamente, h,O (pll natural da polpa). 1500rpm, 60% c 40%,. Os resultados dos experimentos estão 
apresentados nas tabelas 11 c III. 

Os resultados mostram que , nas C<'ndiçiies praticadas nos ensaios. o quarl/.o i(>i facilmente !lotado, pois todos os testes 
apresentaram reduzido teor de· sílica no concentrado quando comparados ao teor da alimentação. Isso deve ser atribuído 
~1s altas dosagens de colctor, haixas dosagens de dcpressnr, características do mineral portador de sílica na amostra e da 
polpa. A recuperação metalúrgica, por sua vez. variou mais amplamente. 
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h • •• • . ""~~~ I I liacrilamid 1."' ~ ' '-' 1111\o,. I"V•> • '"'" '" ···- ..•....• • • u,> 

Fatores Respostas 

Coletor Depressor pH de Rceupcraç~o SiO~ no con-
(g/t ) (g/t) !lotação meta lúrgica('%) centrado ('Y,,) 

90 375 9,75 26.XO 1.76 

60 250 9,00 22,02 2,27 

120 250 9,00 20,64 4,44 

60 500 9,00 :nJ5 1.66 

120 500 9,00 24.1 1 1.4X 

60 250 10,50 21,J9 I ,76 

120 250 10.50 15.94 1.61 

60 500 10.50 43 .5 1 0,97 

120 500 10,50 32,63 I.X4 

90 375 9.75 29.21 1.6 1 
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x.oo I 9,75 I 11 50 11400 I 60 140 135,69 I 2.7'2 I 31,66 I 1.62 I 2X.47I 1.41 

10.00 I 9,00 I 1000 IJJOO I 70 I 50 I :13 .39 1 ~. lo I 26.74I2.X II22 .53I1,20 

I 0.00 I I 0,50 I I 000 I 1500 I 50 I 30 149,05 12.551 51.:\3 11,09 140,41 I I ,74 

6,00 I 9,00 I I ooo I 1500 I 70 I 50 I 6.59 14.04 I X.96 I4 .X I I 4.30 14.56 

IO,oo I 9.oo I 1300 li SOo I so I 50 127.70 I 2.24I20.26I4.0ll25.29l1.76 

6,00 I 9,00 I 1300 I 1500 I 70 I 30 I 2X.97 I 2,95 I 35.1 x I 2.60 I 34 .07 I 2,06 

I o.oo I I 0,50 I 1300 I 1.100 I 70 I 50 I I X.44 I 1.'!3 I 30.03 I I. 74 I 22.06 I 1.56 

6.oo 110.50 I 1000 I Uno I so I 50 144. 1211.16141.01 1 1.56 133.7210,96 

6.00 I 9,00 I 1000 11.100 I s o I 30 I43. 1X 12.3 1 I37 .1 5 I2 .9X I 37.X3 1 1.50 

60 250 I O I 0,00 I 0,50 1000 1500 70 30 34,64 1.61 46.4 7 3.52 29,32 I ,51 

120 250 I O I 0,00 9,00 1300 1300 50 30 27.42 1,61 29.41 5,26 27 ,3g 1)16 

120 250 2 6,00 10,50 1300 1500 50 50 17.90 1.94 21.19 2,47 21.14 2,83 

120 500 I O 6,00 I 0,50 1300 1300 70 30 20,51 .1,45 3 UI 4,3X 17,63 I ,23 

90 375 6 8,00 9,75 11 50 1400 60 40 32,92 2.49 35,69 1,94 26,9X 1,06 

Os resultados foram analisados utilizando-se o sollwarc cstati stico Statgraphics Plus for Windows 3.0. Nesse estudo 
foram determinadas as magnitudes das influências dos fatores nas respostas , assim co mo os nívei s dos fatores 
(codificados cm -I , nível inferior do f~llor, c 1 1, nível superior do tillor) que apres <.: ntar:un os melhores resultados . O 
resumo dos resultados c apresentado na whcla IV. 

Os experimentos rea lizados com as poliacrilamidas catiôni ca c nüo-iônica apresentaram melhores result ados de 
recuperações metalúrgicas. Em todos os expcrim<.:ntos. J(>i possivcl observar concentrados de hoa qualidade . Os 
menores valort:s foram obtidos nos experimentos sem utilizaçüo de poliacrilamidas c com a poliacrilamida aniúnica. A 
dosagem de floculantc não figurou cntr.:: os quatro fàtores mais influentes nos experimentos com po liacrilamida 
eatiôn ica, porém, nos demais. ela mostrou grande influência. Nesses casos. os melhores resultados foram ohtidos para 
baixas dosagens de floculantcs. Isso porque altas dosagens prejudicam o desempenho da 11otaçüo pela formação de 
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fl ocos maiun:s. Eles apresentam maior 1;1<.: ilidadc de arraste e/ou por recobrimento excess ivo da supcrtlcie mineral que 
resul ta cm inibiç<lo da aç~o dos outros reagentes, No experimento com poliacril amida não-iónica, a maior recuperação c 
melhor qua lidade do concentrado li> i obtida para os mesmos nivc is dos là torcs. 

Tabela IV i\ nólisc dos cxpenmen tos 

Fxrcrimentos com po li ac rilamidas Experimentos sem 

catiônica nào-i ônica aniônica poliacrilamida 

Si O: RFe Si O: RFe Si O, R h : Si O: RFe 

r 
c1;,sol. 

ag. comi. lloculantc %sol.llot . ag. tlot. 'Yt,so l. tlot. interação depressor 
I " comi. 

co letor/ 
(-I ) ( -I ) (-I) (-I) (-1 ) (- I ) pH tlot. ( + I l 

colctor 
'X.sol. 

pH llot. pH llo t. depressor 
'Yoso l. 

interaçilo co letor 
2~' cond. cond . 

colctor/ 
(-1) (-I) ( l i) ( f i ) ( l i) (-1 ) depressor (-1) 

pH llo t. · ~/;, sol. llot. colctor ag . cond. co letor co lctor depressor intcraçào 
3" pH llot./ 

(l i) (-I) (- 1) (- I) (-I) (-I ) (- I) depressor 

pH cond. depressor depressor co lctor pH cond. lloculante pH tlot. pll llot. 
v. 4" 
" c (+ I) ( +I) (+ I) (- 1) (+ I) (-I ) (- 1) (+I) 
" "' c 
.:: depressor colctor ag. cond. (lcprcssor pll llot. depressor co letor intcração v. 5" 
~ coletor/ 

(-I) ( - 1) ( - I) ( ' I ) (+ I) ( i i ) (- 1) depressor v. 

" o 
ag. llot. lloculante 

'X. so l. 
pi I cond . '~(,sol. fl ot. ag. cond. interaçào intcraçào 

~ cond. '"- 611 pH llot./ coletor/ 
(- I) (- 1) (- I ) ( l i) (-1 ) (- 1) depressor pH tl ot. 

llocul ante pi! comi. 0 1Í1sul. ll ot. ll oculantc 
%)sol. 

pi I cond. 
7" comi. . -

(+ I) (li) (+ I) (- 1) (-I) ( t I) 
-··-·--·- ----· 

ag. cond. ag. llot. pH cond . 
'Y;,sol. 

tloculante pH flot. 
8" cond. - -

(-+ I l ( -I ) ( l i } (- 1) (-I ) (+ I ) 

%sol. tlo t. pll llo t. ag. tlo t. ag. llo t. ag. cond. ag. llo t. 
9" . -

(+ I ) ( l i) ( • I) (- I ) ( + I l (- I) 

V> 
~ o 
~" o <': 

1,1 6 49,05 1,09 5U3 0,96 40.41 0,97 43,51 ~"§ 
~ "' ~ 

Ao agrupar os 1;1to rcs quanto ú qui mica do processo (dosagem de colctor, de de pressor c de tl oculan te, pH de 
condic ionamento c de !lotação}, c quanto ús cond içôcs hidrod inâmicas da po lpa (agitação do condicionamento e na 
llotaçào, porcentage m de súlidos cm peso no wndic ionamcnto c na !lotação), observa-se que as respostas dos 
ex p.:rimcntos com as po liacrilamidas iônicas l(m nn mais intluenciadas pdos fato res relati vos às condições 
hid rodinâmicas da po lpa , sendo o ca tiúnico mais sens ivd ús condio;ües no cond ic ionamento c o aniô nicn ãs condições 
na !lotação. 

5. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos permitem concluir que a utili zação de poliacrilarnidas catiôn icas c não-iónicas de alto peso 
molecul ar. na tlotaçào catiúnica n:vcrsa da amostra de minério de ferro. causam um aumento significativo na 
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recuperação metalúrgica do processo. de 43 .5% para 49, I 'V.. c 5 1.D"!.,, respectivamente. Em cnmpensaç:io. há um efeito 
negativo de pequeno porte, ilustrado na figura I, que é a perda na qualidade li na! do concentrado. aumentando o teor de 
sí li ca cm tomo de 1.5X'V., c 0.12%. respectivamente. Esses aumentos estão expressos cm lermos abso lutos. 

3,0 

~ o 
';:;' 2,5 + 
'O 

~ 2,0 
c 
Q) 
u 1,5 c 
o 
u 
o 1,0 • o 
c 
N 

º 0,5 
(f) 

0,0 

40 42 44 46 48 50 52 

Recuperação metalúrgica (%) 

e sem poliacrilamida + poliacrilamida catiônica 

o poliacrilamida não-iônica - poliacrilamida aniônica 

Figura I - Testes que apresentaram melhores rccupcraçôcs metalúrgicas c seus respecti vos teores de sílica no 
concentrado 

Poliacrilamidas aniônicas foram inócuas para o desempenho da llotaçào. 

Comparativamente à tlolaçào convencionaL a !lotação na presença de poliacrilamida niio-iônica se mostrou como a 
a lternativa mais promissora. 

A tlotaçào revcrsa de minério de ferro deve ser conduzida com baixas dosagens de poliacrilamidas. por volta de 2git. 

A ordem de influência dos fato res estudados (dosagem de colctor. dosagem de depressor, dosagem de tloculante. pH de 
condicionamento do tloculante, pH de tlotaçào , agitação do condicionamento. agitação na !lotação, porcentagem de 
sólidos em peso no condicionamento c porcentagem de sólidos cm peso na !lotação) alterou significativamente com a 
mudança do caráter iónico da poliacrilamida. 

A !lotação na presença de poliacrilamiuas ex ibiu melhores pcriÜmlanccs para baixa porcentagem de sólidos cm peso no 
condicionamento (50'/t,), alta dosagem de amido (500g/t) c alto pH de condicionamento (I 0,0) c !lotação (I 0.5) . 

Em todos os experimentos com poliacrilam idas, porcentagem de só lidos cm peso no condicionamento c dosagem de 
coletor se mostraram fatores de grande importância na recuperação metalúrgica c no teor de sílica no concentrado. 
rcspcdivamente. 

As condições hidrodinâmicas do condicionamento c da llotaçào têm forte inlluência no desempenho da tlotaçào na 
presença de llocos formados por poliacrilamidas. con forme evidenciado pela melhora na pcri(mnan.:c ocasionada pela 
manipulação desses parâmetros, principalmente na recuperação metalúrgica. 
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