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RESUMO 
No Brasil, a única rota aplicada na concentração de minério de ferro por ftotação é a inversa, usando o tradicional sistema ami
dolamina. Com a exaustão das jazidas de minério de ferro com ''ma iores" teores e a crescente demanda por concentrados de 
minério de ferro , torna-se necessá ria :. busca por novas rotas de concentração por flotação dircta , usando reagentes aniônicos, 
que é prática comum na China . Nesse traba lho fi.lfam realizados ensaios de flotação cm escala de bancada com uma amostra 
de min érios de ferro (teores de Fc c Si0

2 
de 35,4 c 4R ,02'Y.,, respectivamente), fornecida pela Vale, de modo a comparar o de

sempenho das mesmas para concentração desse minério. Nos ensaios de ftotação inversa foi aplicada a condição padrão: polpa 
com 45% sólidos, pH I 0,5, amido de mi lh o como depressor dos minerais de ferro c acetato de eteramina a 50% de grau de neu
tralização como colctor da ganga silicosa. A flotação dircta foi realizada, usando ácido oléico saponificado com NaOH, silicato 
de sódio como dispcrsantcldcprcssor dos minerais de ganga cm pH 7. Para a flotação inversa desse minério, o melhor resultado 
foi aquele no qual foram usados 200 glt de amido de milho, 150 g/t de amina, f(Jrnccendo um concentrado com 66,4% de Fc c 
recuperação metalúrgica de Fc de 75,X%. Na ftotaçilo dircta , o melhor resultado foi obtido com 1200 g/t de si licato de sódio 
e de oleato de sódio o que forneceu um concentrado com teor de Fc de 5X, I 'Yo c recuperação metalúrgica de Fe de R8%. Ou 
seja, o desempenho da flotação inversa toi melhor do que o desempenho da ftotação direta na concentração desse minério. 

PALAVRAS-CHAVE: Flotaçilo de minério de tCrro, flotaçilo dircta, flotaçào inversa. 

ABSTRACT 
ln Brazi l, thc on ly rottte uscd in the conccntration of iron ore by froth ftotation is the inverse ftotation by using the traditio
nal rcagent systcm starch I aminc. llowevcr, with the dcplction ofthc richest iron ore deposits and with the increase ofmarkct 
demand by iron ore conccntrates it is mandatory to scarch lor new routcs to conccntrate thc poorest iron ore by direct troth flo
tation which is a com mon practice in Chinc. ln this routc, anionic collcctor of iron minerais is used. ln thi s work, tests were 
performcd in bench-scale tlotation in ordcr to compare thc pcrformancc ofthe direct with the inverse ftotation of one iron ore 
samplc with low iron contcnt ( Fc and Si0

2 
contcnts of 35.4 and 4X.02%, respectivel y) provided by the Vale Company. The 

inverse flotation tcsts wcre pertormcd in thc standard condition: pulp with 45% solids wlw, pH I 0.5, starch as depressant of 
iron minera is and cthcramine acctatc with 50% neutrali zation degrce as collcctor for silica gangue. The direct froth flotation 
was pcrfo rmcd by using soap of oleie acid, sodium silicatc as dispersant I depressant of gangue mineral at pH 7. For the inver
se ftotation ofthc ore, thc bcst rcsult was that in which thcy wcre uscd 200 g I ton of starch, 150 g I ton of aminc what pro
vidcd a concentra te with 66.4% of Fe and metallurgical rccovcry of Fe of75.X%. ln the direct flotat ion, thc best result was ob
tained using 1200 g I ton of sodium silicatc and sodium olcatc which gave a concentra te with Fe content of 58.1% and 88% of 
Fc metallurgical recovcry. So, thc perf()fmancc of invcrse flotation of iron ore studied was bettcr than direct tlotation perfor
mance to conccntratc this ore. 

KEY WORDS: lron ore ftotation, dircct tlotation of iron ore, invcrsc flotation of iron ore. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a exaustão dos ricos depósitos brasileiros de minério de terro, como era o caso de Águas Claras no Qua

drilátero Ferrífero/MG em que o fluxograma de beneficiamento dos mesmos era constituído por fragmentação e 

classificação granulométrica, c a crescente demanda por produtos, que atendam as especificações da indústria si

derúrgica tez-se necessário a aplicação de etapas de concentração (concentração gravítica, magnética c flotaçào) 

de minérios de baixos teores como é o caso dos itabiritos. A Samarco Mineração S./A. , nos anos 70. foi a pioneira 

na aplicação de tlotação inversa de itabiritos, usando amido como depressor dos minerais de ferro c amina como 

colctor da ganga silicosa cm pH alcalino (cm torno de 10 a 10,5), que é a única rota de ftotaçào amplamente uti

lizada pelas di versas mincradoras de ferro no Brasil. 

Lima (1997) cm estudos fundamentais de tlotação inversa de minério de ferro, usando acetato de ctcra

mina a 50% de grau de neutralização e amido de milho, que englobaram ensaios de microllotação cm célula 

EMD EE c estudos de adsorção desses reagentes sobre a supcrf1cic dos minerais hcmatita c quar tzo por espec

troscopia infravcrmclha c posteriormente ensaios de !lotação cm escala de bancada com uma amostra artifi

cial de minério de ferro, constituída por 50% de hcmatita compacta c 50'% de quartzo, polpa com 45°/.l 

de sólidos em peso c rotação da célula de 1200RPM,vcriticou que o pH de maior sclctividadc para se

paração da hcmatita do quartzo era o pH I 0,5 c que embora o mccan is mo de adsorção da amina sobre a 

superfície dos doi s minerai s ocorra por atraçào c lctrostática específica c adsorçào química do amido, a sepa

ração seletiva entre os mesmos é possível pelo fato do amido ter alta afinidade com a superfície da hemat i

ta, diminuindo drasticamente a adsorção posterior dos cátions ctcramônios presentes na polpa sobre esse mi

neral , ocorrendo o inverso para o quartzo. 

Houot ( 1982) descreve as possíveis rotas de flotação di reta dos minérios de ferro c cita o uso de olcato como 

colctor dos minerais de ferro. O olcato de sódio adsorve-sc quimicamente na supcrlkic dos oximincrais que são 

coletados na espuma de ftot ação. Como depressor da ganga silicatada, Rao (2004) cita o silicato de sódio. Ases

pécies altamente hidrotllicas formadas pela dissolução do si licato de sódio cm cigua são responscivcis pela depres

são da ganga silicatada. 

Vieira ( 1994) estudou a viabi !idade técnica de concentração de um itabi ri to com 46%, de Fe, usando flotação di

reta cm escala de bancada com oleato de sódio como coletor dos óxidos de ferro e silicato de sódio como depres

sor da ganga silicatada. As variáveis estudadas foram : pH de ftotaçilo, dosagem de coletor c dosagem de depres

sor. O pH de maior recuperação de Fe foi 7 c a dosagem de olcato de sódio de JO g/t na ausência de silicato 

de sódio, o concentrado obtido nessas condições apresentou os seguintes teores : 65,5'Y., de Fe, 4,7% de Si02 c 

recuperação metalúrgi ca de Fc de 78,46%. 

Lopes (2009) cm ensaios de microftotação, usando tubo de Hallimond modificado, usando amostras minerais 

puras de hematita e quartzo determinou o pH de maior tlotabilidadc dos dois minerais, que foi de 7 c 9, respect i

vamente com o olcato de sódio como colctor. Nesses estudos verificou-se também que o mctassilicato de sódio de

prime os dois minerais. 

Nesse trabalho são apresentados os resultados de ensaios de !lotação inversa c dircta cm escala de bancada 

com uma amostra de minério de ferro, visando à comparação da pcrformancc das duas rotas para concentração 

de minério de ferro brasileiro. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A composição química da amostra de minéri o de ferro utilizada nos ensaios de tlotação cm banca

da era: Fc - 35,34, Si0
2

- 48,02, Al
2
0 1 - 0,95; P - 0,02 e PPC - 0,61 % , respectivamente. Os minerais 

identificados por difratomctria de rai os X (método do pó total) foram: hcmatita, gocthita, qu artzo, ca u

linita c moscovita. 

Os reagentes utilizados nos ensaios de tl otação em bancada fóram: acetato de ctcramina a 50% de grau de neu

tralização (amina EDA - Clariant), amido de milho da marca Milhena, ácido oléico c mctassilicato de sódio de 

grau analítico (Cromolinc-Química Fina), NaOH c HC I. As metodologias para preparo dos reagentes c ensaios de 

ftotação em escala de bancada toram descritas por Lopes (2009). 

Para os ensaios de flotação cm escala de bancada f()i utili zada a lerramcnta estatística de plancjamcnto c aná

li se de experimentos. Na tabela I estão apresentadas as varicivcis e seus respectivos níveis testados tanto para 

a tlotação inversa quanto para a ftotaçào direta com a amostra de minério de ICrro. As va riáve is respostas anali sa

das toram: recuperação metalúrgica de Fc (X), teores de Fc (Y) c Si0
2 

(Z) no concentrado. 
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Tabela I ~- Plancjamcnto làtorial dos ensaios de flotação em bancada com a amostra de minério de ferro. 

Flotação inversa - plancjamcnto 22 Flotação direta -- planejamento 23 

Variáveis/Codificação Nível Variáveis/Codificação Nível 
(~) (+ ) (-) (+) 

Amido (g/t) - (A) 200 400 Mctassilicato de sódio (g/t) - (A) 600 1200 

Amina (g/t)- (8) 75 150 0\eato de sódio (g/t) - (8) 600 1200 

- Porcentagem de sólidos - (C) 30 60 

Todos os ensaios de flotação inversa foram efctuados cm pH I 0,5; polpa com 45% de sólidos em peso, 1200 
RPM. tempo de condicionamento com amido c com amina de 5 e 3 min. , respectivamente (Lima, 1997). Para os 
ensaios de flotação dircta, fixou-se o pH cm 7, rotação da célula em 1200 RPM, tempo de condicionamento com 
metassilicato de sódio c oleato de sódio de 6 e 4 min. , respectivamente (Lopes, 2009). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas tabelas 2 e 3 estão apresentados os algoritmos de Yates com as respectivas análises de significância 
das variáveis estudadas sobre as variáveis respostas: Recuperação metalúrgica de Fe (X), teor de Fe (Y) c 
teor de Si02 (Z) nos concentrados dos ensaios de notação inversa e notação direta com a amostra de miné
rio de ferro estudada. 

As equações que descrevem a influência das variáveis estudadas sobre a flotação da amostra de minério de fer
ro (recuperação metalúrgica de Fe, teor de Fe e de Si02 no concentrado) após a análise de significância estão apre
sentadas abaixo: 

i - Flotação inversa 

X = R2,04- 5,798 

Y = 63,54 + 5,0X8 

Z = X,02- 7,158 

ii - Flotação dircta 

X = X5,47- 6,46A + 3, 16C + 5,X6AC + 4,49A8C 

Y = 49,79 + 3,XA + 2,28 + 5,27C + 2,20AC + I ,X I 8C 

Z = 26,43 - 5,0XA 3,058- X,OIC - 3,34AC - 2,X38C 

(I) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Conforme pode ser observado pelas equações (I), (2) c (3), somente a dosagem de amina teve influência 
sobre as variáveis respostas estudadas. Logo, para o segundo planejamento de experimentos fixou-se a dosagem 
de amido em 200 g/t e variou a dosagem de amina, cujos resultados estão apresentados na figura I. 
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Tabela 2- Influência das dosagens de amido e amina sobre flotaçào inversa de minério de ferro estudado. 

Matriz Ensaios Algoritmo de Yates- Recuperação metalúrgica de Fe (X) 
do 

planej. I II Si l M I 2 Di v. Est. Ident. Avaliação da 
significância 

(-) (-) 84,7 85,86 0,68 85,28 170,59 329,61 4 82,40 Média Sig. 
(+) (-) 84,03 86,60 3,30 85,32 159.02 1,87 2 0,93 A N. Sig . 
(-) (+) 79,31 77,88 1,02 78,60 0,04 -11.57 2 -5 ,79 8 Sig. 
(+) (+) 80,59 80,26 0,05 80,43 1,83 1,79 2 0,90 A8 N. Sig. 

Total 5,05 
Erro experimental 
Nível de significância- 5%; Graus de liberdade - 4; t- Student- 2,776 
s da média global - 0,397 Significância da média - Est. +/- I ,588 
s do efeito- 0,794 Significância dos efei tos- Est. +/- 2,20 
Matriz Ensaios Algoritmo de Yates - Teor de Feno concentrado (Y) 
do 
planej. I II Si- M I 2 Di v. Est. Ident. Avaliação da 

significância 
(-) (-) 59,52 62,48 4,38 61,00 122,01 254,18 4 63,54 Média Sig. 
(+) (-) 61,50 60,51 0,49 61 ,01 132, 17 -0,65 2 -0,325 A N. Sig. 
( -) (+) 66,62 66,20 0,09 66,41 0,00 10,17 2 5,08 8 Sig. 
(+) (+) 65,64 65,88 0,03 65 ,76 -0,65 -0,66 2 -o, .:n A8 N. Sig. 

Total 4,99 
Erro experimental 
Nível de significância- 5%; Graus de liberdade - 4; t- Student - 2,776 
s da média global - 0,395 !C a média - Est. +/- I, I 
s do efeito- 0,79 IC dos efeitos Est. +/- 2, 19 
Matriz Ensaios Algoritmo de Yates- Teor de Si02 no concentrado (Z) 
do 
planej. I II Si L M I 2 Di v. Est. Iclent. Avaliação da 

significância 
(-) (-) 13,97 9,32 10,81 11 ,65 23,18 32,06 4 8.02 Média Sig. 
(+) (-) 10,87 12, 19 0,87 II ,53 8,89 1,01 2 0,50 A N. Sig. 
(-) (+) 3,38 4,38 0,50 3,88 -0,12 -14,29 2 -7,15 8 Sig. 
(+) (+) 5,23 4,78 0,10 5,01 1,12 1,24 2 0,62 A8 N. Sig. 

Total 12,28 
Erro experimental 
Nível de significância- 5% ; Graus de liberdade - 4; t- Student - 2,776 
s da média global - 0,619 IC a média- Est. +/- I ,72 
s do efeito- I ,24 IC dos efeitos- Est. +/- 3.44 

· ~ - -I e II- replicas dos ensaws; s.-- vanancw; M- med1a: s - desvio padrao; !C- mtervalo de contwnça 
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Tabela 3 - Influência das dosagens de metassilicato de sódio, olcato de sódio e porcentagem de sólidos sobre a flotação dire
ta do minério de ferro estudado. 

Matriz do En saios Algor itmo de Yates - Recuperação metalúrgica de Fe (X ) 
planej . 

I II Si- M I 2 3 D Est. ldent. A. 
Sig. 

(-) (-) (-) 88,86 84,98 7,53 86,92 167,37 335,55 683,75 8 85,47 Média Sig. 
(+) (-) (- ) 80,3 1 80,59 0,04 80,45 168, 18 348,20 -25,83 4 -6,46 A S. 
(-) (+) (-) 94,87 9 1,47 5,77 93, 17 170,55 -24,63 7,89 4 1,97 B N.S. 
(+) (+) (-) 73,08 76,93 7,40 75,01 177,65 -1 ,20 -5 4 -I ,25 AB N.S. 
(-) (-) (+) 84, 15 90,34 19, 17 87,24 -6,47 0,80 12,65 4 3, 16 c S. 
(+) (- ) (+) 85, 11 81,49 6.56 83,30 -I 8, I 6 7,1 I 23,43 4 5,86 AC S. 
(-) (+) (+) 87,9 1 87,00 0,41 87,45 -3,94 - I 1,69 6,31 4 1,58 BC N.S. 
(+) (+) (+) 90,05 90,34 0.04 90,20 2,75 6,69 18 ,38 4 4,59 ABC S. 

Total 46,92 
Erro experimental 
Nível de significância - 5% ; Graus de liberdade - 8; t- Student - 2,306 
s da média g lobal - 0,605 IC a média - Est. +1- I ,395 
s do efeito- 1,2 1 IC dos efeitos - Est. +1- 2,79 
Matriz do Ensaios Algoritmo de Yates - Teor de Feno concentrado (Y) 
planej. 

I II si- M I 2 3 D Est. ldent. Anal. 
Sig. 

(-) (-) (-) 45,06 46,42 0,92 45,74 93,91 188,6 1 398,30 8 49,79 Média Sig. 
(+) (-) (-) 48,94 47,40 1,19 48,17 94,70 209,69 15, 19 4 3,8 A Sig. 
(-) (+) (- ) 46,39 47,49 0,6 1 46,94 100,84 3,24 8,8 1 4 2,2 B Sig. 
(+) (+) (-) 48,83 46,68 2,31 47,76 108,86 II ,95 1,04 4 0,26 AB N.S. 
(-) (-) (+) 48,82 47,37 1,05 48,09 2,43 0,79 21,08 4 5,27 c Sig. 
(+) (-) (+) 53,63 5 1,85 1,58 52,74 0,82 8,02 8,8 1 4 2,20 AC Sig. 
(-) (+) (+) 49,92 5 1,64 1,48 50,78 4,65 -I ,6 I 7,23 4 1,81 BC Sig. 
(+) (+) (+) 57,96 58.20 0,03 58,08 7,30 2,65 4.26 4 1,07 ABC N.S. 

Total 9, 17 
Erro experimental 
Nível de significância- 5% ; Graus de li berdade - 8; t- Student - 2,306 
s da média global - 0,268 !C dos efeitos- Est. +1- 0,6 18 
s do efeito - 0,535 IC dos efeitos - Est. +1- I ,234 
Matriz do Ensaios Algoritmo de Yates - Teor de Si02 no concentrado (Z) 
planej. 

I II Si- M I 2 3 D Est. Ident. Anal 

Sig. 
(-) (-) (-) 32,30 3 1.44 0,37 3 1,87 61 ,09 12 1,74 2 11 ,45 8 26,43 Média Sig. 
(+) (-) (-) 27,93 30,51 3,33 29,22 60,65 89,71 -20,34 4 -5,08 A Sig. 
(-) (+) ( - ) 31 ,40 30, I I 0.83 30,76 50,74 -3,50 -I 2,2 1 4 -3,05 B Sig. 
(+) (+) (-) 28, 13 3 1,67 6, 27 29,90 38,97 -16,84 -1 ,60 4 -0,4 AB N. S. 
(-) (-) ( +) 27,44 30,02 3,33 28,73 -2,65 -0,44 -32,03 4 -8,01 c Sig. 
(+) (- ) (+) 20,8 1 23,2 1 2,88 22,01 -0,86 - 11 ,77 -1 3,34 4 -3,34 AC S(g. 
(-) (+) (+) 25,2 1 23,88 0,88 24,54 -6,72 1,79 -11,33 4 -2,83 BC Sig. 
(+) (+) (+) 14,70 14,16 0, 15 14,43 -lO, II -3 ,39 -5, 18 4 -1 ,29 ABC N. S. 

Total 18,04 
Erro experimental 
Nível de significância- 5% ; Graus de li berdade - 8; t- Student- 2,306 
s da média global - 0,375 I IC dos efei tos- Est. +/-' 0,86 
s do efeito - O, 751 I IC dos efeitos - Est. +1- I ,73 
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Figura 1- Influência da dosagem de amina sobre a rccupcraçiio mctalÍirgica de Fc, 

teor de Fc e Si0
2 

no concentrado da flotaçiio inversa. 
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Figura 2 - Apresentação dos resultados do primeiro planejamcnto de experimentos por gráficos de cubo. 

Como pode ser observado pela figura I, o teor de Fe no concentrado da flotação inversa aumentou com o au
mento da dosagem de coletor enquanto que a recuperação metalúrgica diminuiu ligeiramente. O teor de Si0

2 
dimi

nuiu à medida que a dosagem de coletor aumentou o que era de se esperar. 
Para esse minério, que apresenta um baixo teor de ferro (35,34'%) verifica-se que a flotação "roughcr" obteve 

os melhores resultados com dosagem de amina de 150 g/t c dosagem de amido de 200 g/t. Nestas condições, ob
tiveram- se os seguintes valores para as variáveis respostas: teor de Fc no concentrado de 66,41%, recuperação 
metalúrgica de Fc de 75,8% e teor de sílica de 3,88%. 
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Figura 3 - Influência da dosagem de olcalo de sódio sobre a recuperação metalúrgica de Fe, teores de Fe 

c de Si<\ nos concentrado do minério de ferro estudado. 

Na flotação di reta, como podem ser observados pela figura 3, para esse minério, os melhores resultados foram 

obtidos usando dosagem de 1200 g/t de olcato de sódio c de mctassilicato de sódio para polpa com 60% de sólidos 

cm peso. Nestas condiçücs, obtiveram-se os seguintes valores para as variáveis respostas : teor de Feno concentra

do de 58,08'Yo, recuperação metalúrgica de Fc de 88% c teor de sílica de 14,4%. Esses resultados obtidos são bem 

piores do que aqueles resultados obtidos por Vieira ( 1994 ). No entanto, há de salientar que o teor de Feda alimen

tação do minério testado (35,34'%) é 10,66'% menor do que o teor daquele minério (46%). 

Ao comparar os resultados obtidos pela !lotação inversa do minério de ferro estudado com os resultados da 

tlotaçào direta, fica claro a melhor pcrformancc obtida com o sistema tradicional amido/amina na concentração de 

minério de ferro, pois os concentrados obtidos na flotação inversa tiveram maiores teores de Fe c menores 

teores de Si02. compare as figuras I c 3. 

4. CONCLUSÕES 

O melhor resultado alcançado, 66,4% de Fc, 3,8'% de SiO, no concentrado c recuperação metalúrgica de Fede 

75,8%, na ftotação inversa de minério de terro da amostra estudada (teor de Fe de 35,34%) foi obtido para 

as seguintes condições de ensaios: pH de flotaçào I 0,5, porcentagem de sólidos da polpa 45% em peso, rotação 

da célula de 1200 RPM, dosagem de amido igual a 200 g/t c dosagem de amina igual a 150 g/t. 

O melhor resultado alcançado, 58,08'1., de Fc, 14,4% de SiO, no concentrado e recuperação metalúrgica 

de Fe de 88%, na flotaçào dircta de minério de ferro da amostra estudada (teor de Fede 35,34%) foi obtido para 

as seguintes condições de ensaios: pH de flotação 7, porcentagem de sólidos da polpa 60% em peso, rotação da 

célula de 1200 RPM , silicato de sódio c de olcato de sódio iguai s a 1200 g/t. 

Observou-se melhor pcrti..mnancc da ftotação inversa, usando o sistema tradicional de reagentes (amido/ami

na) na flotação do minério de ferro testado cm relação à ftotaçào dircta, usando o sistema de reagentes (metassi

licato de sódio/olcato de sódio). 
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