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RESUMO 
 
Interações galvânicas entre minerais sulfetados e corpos moedores de aço podem 
influenciar sistemas de flotação subsequentes caracterizando perdas em 
recuperações, teor e seletividade mineral. Poucos trabalhos têm sido feitos com o 
objetivo de avaliar a influência eletroquímica de pares galvânicos formados a partir 
de meios de moagem ferrosos, uma vez que estes possuem empregabilidade 
difundida e com o alcance de eficiências de fragmentação almejadas. Mas 
comparando-se sistemas nos quais há presença ou não de corpos moedores de aço 
pode-se identificar desempenhos distintos na flotabilidade de poli sulfetos, por tal 
classe mineral ser mais suscetível às reações oxidantes e, portanto, aos efeitos de 
pares galvânicos. Neste estudo adotou-se tal mecanismo comparativo em que dados 
de Eh foram coletados e sugeriram uma correlação com o comportamento 
diversificado dos sistemas de flotação que usaram ou não o aço na cominuição. 
Verificou-se, entre outros resultados, queda de até 23% na recuperação metálica 
dos sulfetos tratados com corpos moedores de aço, indicando seu provável efeito 
deletério na concentração das espécies estudadas. Curvas de potencial 
eletroquímico dos sistemas contendo aço apresentaram um perfil semelhante, mas 
distinto daqueles nos quais se optou por não utilizar aço na fragmentação. Prováveis 
mecanismos das interações eletroquímicas estabelecidas foram apresentados nesse 
trabalho. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sulfetos; interações galvânicas; flotabilidade; eletroquímica. 
 
ABSTRACT 
 
Galvanic interactions between sulphide minerals and steel grinding medium can 
influence flotation systems resulting in losses of recoveries, content and selectivity. 
Few studies have been made with the objective of evaluating the electrochemistry of 
galvanic pairs formed from ferrous grinders medium, once these have widespread 
employability and with the achievement of desired fragmentation efficiencies but 
comparative studies in which the presence or absence of steel grinding medium can 
identify changes in floatability of sulfides, because this mineral class is more 
susceptible to oxidation reactions and therefore the reflections of galvanic 
interactions. In this study, we adopted a comparison method in which Eh values were 
preserved and suggested a correlation with the diverse behavior of the flotation 
system, that have used steel or not during the comminution. We found a reduction of 
up to 23% in the recovery of sulfides treated with grinding balls of steel, indicating 
their negative effect on the concentration of the minerals studied. Potential curves of 
grinding systems that have used steel showed a similar profile, but unlike those in 
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which steel was not employed. Probable electrochemical reaction mechanisms are 
discussed. 
 
KEYWORDS: sulfides; galvanic interactions; flotation; electrochemistry.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
No beneficiamento de minérios destacam-se as etapas de adequações 
granulométricas objetivando a elevação da área superficial de partículas minerais 
como pré-requisito fundamental a um determinado processo sequencial, como a 
concentração por flotação. A moagem, como uma adequação granulométrica 
mineral mais prolongada quando comparada à britagem, utiliza corpos moedores 
ferrosos, comumente realizada a úmido e pode afetar o estado eletroquímico das 
polpas com consequências diretas em etapas subsequentes de flotação. 
 
Se tratando de minérios sulfetados ou cuja base mineralógica é composta por 
considerável porção de sulfetos as mudanças no estado eletroquímico da polpa se 
relaciona e se intensifica devido ao maior caráter reativo que possuem estes 
minerais. Paralelamente, a flotação de minérios sulfetados depende das condições 
eletroquímicas envolvendo reações de oxidação de coletores específicos e redução 
do oxigênio dissolvido na polpa, possibilitando a quimissorção do coletor e, portanto 
o cumprimento de seu mecanismo de hidrofobização. Segundo Leja (1982) o 
potencial eletroquímico da polpa deve ser suficientemente anódico para que tais 
reações eletroquímicas possam ocorrer. 

De forma prática as condições eletroquímicas que se estabelecem entre meios de 
moagem ferrosos e minerais sulfetados são frutos de pares galvânicos nos quais o 
meio de moagem age como anôdo por possuir uma natureza eletroquímica mais 
ativa quando comparada aos minerais sulfetados que atuam como catôdos 
(Natarajan et al., 1990). 

Natarajan et al. (1990) avaliaram as recuperações de esfalerita e galena em 
microflotação após o contato destes minerais com um aço idêntico ao utilizado em 
corpos moedores e a calcopirita, um mineral considerado menos reativos dentre os 
estudados. Concentrações mínimas de coletor e ativador para pré-condicionamento 
foram determinadas em estudos preliminares e os gases oxigênio e nitrogênio foram 
utilizados para avaliar seus efeitos nas interações galvânicas estabelecidas. Cloreto 
de sódio (NaCl, 0,5mol/L) foi utilizado como eletrólito suporte para elevar a 
condutividade do meio. Notou-se, de acordo com a Figura 1a, que a calcopirita não 
interferiu tanto na flotabilidade da esfalerita, independente do gás utilizado. 
Enquanto que a presença do aço (Fe2+ e Fe3+) provocou significativa queda na 
recuperação da esfalerita, principalmente se o gás utilizado na flotação for oxidante, 
como oxigênio.  
 
Efeito semelhante foi observado na flotabilidade de galena (Figura 1b) tanto com o 
uso de gás inerte ou reativo.  
 
Rao (2004b) afirma que o aço afeta a química da polpa por sofrer corrosão, 
consumindo oxigênio dissolvido e, portanto, reduzindo o potencial da polpa com 
consequências na flotabilidade mineral.  
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Figura 1. (a) Efeito de interações galvânicas na recuperação de esfalerita, presença de 

isopropil xantato de potássio (10-5mol/L), ativador CuSO4 (10-6mol/L) e pH 10,5. (b) efeito das 
interações galvânicas sobre a flotabilidade da galena (adaptado de Natarajan et al., 1990). 

 
Portanto, avaliar os efeitos que uma moagem a úmido utilizando corpos moedores 
de aço sobre as recuperações metalúrgica e mássica além dos teores de zinco, 
chumbo prata de um minério de zinco predominantemente silicatado contendo 
sulfetos portadores destes metais foi o objetivo deste trabalho.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Amostras 
 
A amostra utilizada no estudo tratava-se de um minério de zinco predominantemente 
silicatado (willemita) tendo a si subordinados os minerais esfalerita e galena como 
portadores de zinco e chumbo respectivamente, além do metal nobre prata 
associada ao mineral galena. O minério teve como origem a mina de Vazante-MG, 
sobre controle a empresa Votorantim Metais Zinco. 

2.1.1. Caracterização mineralógica da amostra 
 
As amostras foram submetidas à análise semi-quantitativa por difratometria de raios 
X, realizadas em um difratômetro PANalytical EMPYREAN, utilizando radiação CuKα 
e cristal monocromador de grafita da Universidade Federal de Minas Gerais.  
 
2.1.2. Caracterização química da amostra 
 
Análise química foi realizada por meio de técnica utilizando absorção atômica (AA) 
nos laboratórios de análises químicas da Votorantim Metais Zinco, Vazante-MG. 
 
2.1.3. Preparação das amostras 
 
Porções representativas de 1kg foram separadas da amostra global por meio de 
técnicas adequadas de amostragem envolvendo lonas e divisor Jones.  
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2.2. Moagem do minério 
 
A Tabela 1 resume os parâmetros de moagem a úmido utilizando moinho e bolas de 
aço. A Tabela 2 faz referência aos mesmos parâmetros dos sistemas de moagem 
com moinho e bolas de porcelana. 

Um tempo de moagem de 30 minutos foi definido por como melhor por garantir o 
grau de liberação dos sulfetos do minério willemítico (São José, 2015). 
 
Após a moagem do minério este foi diretamente transferido para a cuba de flotação 
para minimizar a oxidação da polpa. 
 

Tabela 1. Principais parâmetros de moagem com moinho de aço. 

Dimensões do moinho de bolas 
Diâmetro: 0,203m 
Comprimento: 0,274m 

Diâmetro das bolas 23mm 100% 

Carga de bolas  10,00kg 
Volume de polpa  7,3 x 10-4m3 

Massa específica da polpa  1957,53kg/m3 
Grau de enchimento  35% 

Velocidade do moinho  70rpm 

 
Tabela 2. Principais parâmetros de moagem com moinho de porcelana. 

Dimensões do moinho de bolas 

Diâmetro: 0,285m 

Comprimento: 0,330m 

Diâmetro das bolas 19mm 100% 

Carga de bolas  10,00kg 
Volume de polpa  7,3 x 10-4m3 

Massa específica da polpa  1957,53kg/m3 
Grau de enchimento  33% 

Velocidade do moinho  70rpm 

 
2.3. Ensaio de flotação 
 
Os ensaios de flotação foram feitos em bancada, no modo desbaste e em duplicata 
envolvendo períodos de condicionamento entre pontos de adição de reagentes. 
Todos os reagentes foram fornecidos pela Votorantim Metais Zinco, com exceção do 
modulador NaOH, disponível no Laboratório de Flotação do Departamento de 
Engenharia de Minas/UFOP. Soluções com concentração de 1% (p/v) dos reagentes 
sulfato de cobre (CuSO4) amil xantato de potássio (AXK) puros foram preparadas 
para serem usadas nos ensaios de flotação. O dispersante silicato de sódio (SS) 
encontrava-se solubilizado e na concentração de 300g/L. 

A água de processo foi de torneira e seu pH mantido em 9 com adições de NaOH 
(1% p/v) e HCl (1% v/v). O pH de flotação também foi igual a 9. 
 
Célula CDC (GFB-1000 EEPN) dotada de dispositivo impelidor cuja velocidade foi 
ajustada em 1500rpm foi a máquina de flotação utilizada nos ensaios propostos, 
outros acessórios foram válvulas registro para controle da vazão de ar e cuba de 3 
litros com sistema de raspagem automática de espuma também foram utilizados no 
cumprimento dos procedimentos de flotação em bancada propostos. 
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As medidas de pH foram feitas usando o peagâmetro - DM22 do fabricante Digimed 
e as medidas do potencial Eh foram feitas utilizando eletrodo de platina, também da 
fabricante Digimed.  

As dosagens dos reagentes sulfato de cobre, amil xantato de potássio e silicato de 
sódio foram respectivamente, 50, 150 e 400 g/t. 

Com o término dos ensaios as massas de flotado e rejeito foram homogeneizadas, 
quarteadas e destinadas à análise química por absorção atômica na Votorantim 
Metais Zinco/Vazante-MG. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Difratometria de raios X 
 
O resultado da análise mineralógica por difratometria de raios X confirmou a 
presença de willemita, dolomita, esfalerita e galena além da presença de talco, 
quartzo, e hematita na amostra do minério trabalhada. Segundo Rao (2004a) os 
teores de zinco e chumbo nos minérios comercialmente tratados variam de 3% a 
20%. 
 
3.2. Análise química da amostra  
 
Análise química via absorção atômica, objetivando quantificar os elementos Zn, Pb e 
Ag nos minerais-minério da amostra revelou os valores em porcentagens indicados 
na Tabela 3.  
 

Tabela 3. Resultado de análise química da amostra global. 

 Análise química (%) 

Amostra global 
Pb Zn Ag 

0,51 12,84 0,031 

 
3.3. Efeito do tipo de moagem na recuperação de prata, chumbo e zinco 
 
Os gráficos das Figura 2, 3 e 4 exibem os resultados de recuperação metalúrgica de 
prata, chumbo e zinco respectivamente, após o minério ter sido cominuído em 
moinho de aço ou porcelana e durante períodos de moagem pré-definidos.  
 
Vale ressaltar que a discussão sugerida nesse trabalho envolve a análise das 
discrepâncias de resultados de flotação de polpa obtida a partir da moagem 
utilizando ou não moinho e corpos moedores de aço, a fim de considerar os 
possíveis efeitos que íons ferro podem ocasionar na flotação dos sulfetos 
componentes do minério, devido a supostas interações galvânicas que se 
estabelecem nos sistemas. 
 
Nota-se, a princípio, que as recuperações metalúrgicas dos tempos de moagem 
iguais a 20 minutos em todos os casos foram inferiores aos demais tempos 
propostos, sugerindo dessa forma uma liberação incompleta dos sulfetos de zinco-
chumbo (Figuras 2 a 4). Por outro lado, nota-se diferenças de 21,38%, 23,14% e 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

22,10% nas recuperações metalúrgicas de Ag, Pb e Zn respectivamente, como fruto 
de uma menor interferência de íons de ferro na flotação de esfalerita e galena 
(Figuras 2 a 4).  
 

 
Figura 2. Recuperação metalúrgica de prata utilizando na preparação da polpa para flotação 

moinho de aço (MP-Ag) e moinho de porcelana (MP-Ag). Coletor: AXK [150g/t], ativador: CuSO4 
[50g/t], dispersante: SS [400g/t], pHflotação = 9.  

 
Figura 3. Recuperação metalúrgica de chumbo utilizando na preparação da polpa para flotação 
moinho de aço (MP-Pb) e moinho de porcelana (MP-Pb). Coletor: AXK [150g/t], ativador: CuSO4 

[50g/t], dispersante: SS [400g/t], pHflotação = 9. 

 

 
Figura 4. Recuperação metalúrgica de zinco utilizando na preparação da polpa para flotação 

moinho de aço (MP-Zn) e moinho de porcelana (MP-Zn). Coletor: AXK [150g/t], ativador: CuSO4 
[50g/t], dispersante: SS [400g/t], pHflotação = 9. 

 
De acordo com pesquisas de Natarajan et al. (1990) os efeitos negativos de 
interações galvânicas entre um sulfeto e aço pode ser explicado a luz da química de 
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superfície do mineral, agindo como um eletrodo mais nobre no par formado. As 
dissoluções anódica dos sulfetos e do aço permitem inicialmente uma acumulação 
de íons ferro no sistema que interfere nas reações catódicas devido a reações com 
íons OH-, provenientes das reações de redução do oxigênio.  
 
Ainda segundo Natarajan et al. (1990) a combinação de Fe2+ e Fe3+ com OH- 
produzem espécies oxi-hidróxidos, com consumo de oxigênio dissolvido na polpa e 
recobrem a superfícies dos minerais sulfetados com consequente prejuízos a suas 
flotabilidades. O consumo de oxigênio também é preocupante uma vez que este 
possui papel fundamental na manutenção do potencial eletroquímico da polpa que 
deve ser suficientemente anódico para que as reações entre sulfetos e coletor 
ocorram com eficiência. A Figura 5 ilustra e resume os mecanismos de formação de 
pares galvânicos entre sulfetos e o aço. 
 

 
Figura 5. Interação galvânica entre mineral e aço (adaptado de Rao, 2004b). 

 
O tempo de moagem se mostrou também significante nas análises dos resultados, 
pois as recuperações de chumbo e zinco para as amostras moídas por 20 e 30 
minutos não apresentaram grandes diferenças em valores, mas por outro lado um 
tempo maior de contato (> 40 minutos) entre o aço e o minério levou a queda de 
desempenho da flotação. A Figura 6a e 6b apresenta a variação do potencial 
eletroquímico (Eh) com o tempo de flotação, um dado da cinética do Eh, medido 
com auxílio de um eletrodo padrão de platina.  
 

  
Figura 6. Curvas de potencial eletroquímico (Eh) em função do tempo de flotação, para polpas 

via moagens de (a) 30 e (b) 60 minutos. 

 
Observa-se que os ensaios de flotação com polpas provenientes de moagens de 60 
minutos apresentaram maiores diferenças nos valores de Eh no momento de 
abertura do ar (aos 9 minutos). Autores como Ralston (1991) e Natarajan et al. 
(1970) concordaram que valores mais positivos de Eh (+200 a +300mV) favorecem 
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os melhores resultados da flotação de sulfetos. Ou seja, se o sistema proposto, 
envolvendo preparo da polpa e flotação, deslocar os valores de Eh para aqueles 
mais baixos isso poderá acarretar em prejuízos na recuperação dos minerais 
sulfetados, como foi notado na moagem em que houve um maior tempo de contato 
mineral-aço, interferindo as condições eletroquímicas da polpa devido à formação de 
pares galvânicos.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Por meio da análise mineralógica confirmou-se a presença dos minerais 
supostamente componentes do minério willemítico utilizado nos ensaios, sendo os 
sulfetos presentes como minerais-minério a esfalerita (ZnS) e galena (PbS) com 
prata associada. 
 
Confirmou-se também que a utilização de corpos moedores de aço, como etapa de 
preparação de polpas para flotação, possui um caráter degenerativo das condições 
eletroquímicas necessárias as reações, de alta reatividade, envolvendo minerais 
sulfetados e coletores sulfidrílicos, destacando-se o consumo de oxigênio dissolvido 
na polpa por íons ferro com geração de oxi-hidróxidos, além da possível precipitação 
desses produtos na superfície dos sulfetos, que age como barreira para a ação do 
íon coletor. 
 
Notou-se que o tempo de contato entre sulfetos e corpos moedores de aço por 
períodos mais prolongados entre os ensaiados (60 minutos) agravaram os efeitos 
negativos do ferro na flotação dos sulfetos componentes do minério silicatado. 
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