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RESUMO 
 
A scheelita, mineral de densidade 19,6, é normalmente beneficiada através de 
concentração gravítica, jigagem e mesas vibratórias. Este trabalho visa aproveitar a 
scheelita oriunda da bacia de rejeito fino da Mina Brejuí, Currais Novos/PB, 
utilizando o processo de flotação como método de concentração mineral. Este rejeito 
foi gerado nas mesas vibratórias da sua usina de concentração desde a abertura da 
mina Brejuí em 1946. Uma análise granulométrica do rejeito atual revelou um 
material mais grosso que o esperado (P95 = 0,300 mm e 15% passante em 0,074 
mm), valores estes bem diferentes daqueles encontrados nos estudos do passado 
(P95 = 0,150 mm), provavelmente em função de anos de intemperismo e lixiviação 
natural de finos na barragem. A análise mineralógica, realizada por difratometria de 
raios-X, indicou a presença de diversos silicatos (principalmente quartzo, muscovita, 
tremolita, microclina, albita, etc.), picos expressivos referentes à calcita e picos de 
pequena intensidade de scheelita. No entanto, a partir da análise química da 
amostra, foi obtido um teor de 0,16% de WO3, mostrando a possibilidade de 
concentrar scheelita por flotação à teores que podem ser utilizados em processo de 
lixiviação (5 a 20%) para concentração final. Os resultados iniciais de flotação 
possibilitou a obtenção de teores de WO3 entre 2 - 2,5%, com recuperação 
metalúrgica em torno de 60%, o que pode ser considerado promissor em se tratando 
de um rejeito. Ensaios adicionais foram realizados com novos reagentes visando 
aumentar o teor, chegando a um teor de 3,2% de WO3, porém com redução na 
recuperação do processo. Espera-se teores no concentrado em torno de 10% nesta 
etapa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: scheelita; flotação; rejeito. 
 
ABSTRACT 
 
The Scheelite is a mineral with a density of 19.6. It is normally beneficiated by gravity 
concentration (jigging and shacker tables). The goal of this work is the Sheelite 
recovering from the fine tailings of the Brejuí Mine, Currais Novos/ PB, using the 
unconventional flotation process as a method of concentration for this mineral. This 
waste was generated from the shacker tables of its concentration plant since the 
opening of Brejuí mine in 1946. A sieve analysis of the current waste revealed a 
coarser material than expected (P80 = 0.300 mm and 15% passes in 0.074 mm). 
These values are very different from those found in past studies, probably because of 
years of weathering expose promoted a natural leaching and the fine at the dam was 
carried on. The mineralogical analysis by X-ray diffraction indicated the presence of 
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several silicates (mainly Quartz, Muscovite, Tremolite, Microcline, Albite, etc.), also 
significant peaks related to calcite and low intensity peaks of Scheelite was identified. 
A 0.16% WO3 was obtained from the chemical analysis of the tailing sample, showing 
the possibility to concentrated of Scheelite flotation to levels that can be used in the 
another concentration method like leaching process (5 to 20%) to obtain a final 
concentration . The initial results of flotation obtained WO3 content between 2 to 
2.5%, with metallurgical recovery of around 60%, which can be considered promising 
in the case of these tailings. Additional tests are being conducted with new reagents 
and the WO3 in the concentrate obtained was 3,2% with the decrease of metallurgical 
recovery process. 
 
KEYWORDS: scheelite; flotation; tailing.
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1. INTRODUÇÃO 
 
O mineral Scheelita ou Scheelite, cujo nome foi dado em homenagem ao 
descobridor do tunsgtênio Honors Karl Wilhelm Scheele, é um tungstato de cálcio 
(CaWO4 – CaO 19,4% e WO3 80,6%). A Scheelita, juntamente com a Wolframita, 
constitui uma importante fonte de Tungstênio (W) no Brasil, um mineral metálico não 
ferroso que apresenta alta densidade e o mais alto ponto de fusão, superior a 
4.500ºC e boa condutividade elétrica. Segundo encontrado na obra Guia Dos 
Elementos Químicos (Teixeira Júnior, 2013), o tungstênio é um metal com uma 
enorme gama de usos, largamente utilizado na forma de carbonetos (W2C, WC). Os 
carbonetos, devido à elevada dureza, são usados para revestir brocas de perfuração 
de solos utilizados em mineração, indústria petrolífera e indústrias de construção. O 
tungstênio é extensivamente usado em filamentos de lâmpadas incandescentes e 
válvulas eletrônicas e, ainda como eletrodos 
 
O processo de beneficiamento do minério de scheelita, empregado na Mina Brejuí 
em Currais Novos, região no Brasil de maior concentração de Scheelita, consiste em 
etapas de cominuição (britagem primária, secundária e moagem a martelo) e 
concentração gravimétrica (jigues e mesas vibratórias). O rejeito final, oriundo das 
mesas vibratórias, é classificado em um classificador espiral de 20 polegadas onde o 
underflow (rejeito grosso) é levado a um silo e posteriormente encaminhado por 
caminhões à uma pilha própria, e o overflow é levado por gravidade até um 
espessador de 10 m de diâmetro para recuperação da água. O underflow deste é 
bombeado até a bacia de decantação formando o depósito de rejeito fino. 
 
A usina de beneficiamento de scheelita da MTS na Mina Brejuí apresenta uma baixa 
eficiência na recuperação dos finos, acarretando uma grande quantidade de 
scheelita desperdiçada no rejeito (cerca de 2,5 milhões de toneladas até o 
momento). Fernandes et al. (2009) estudaram a viabilidade de recuperar os finos de 
scheelita contidos no rejeito da Mina Brejuí, através da utilização do concentrador 
centrífugo Falcon gerando pré-concentrados com teores próximos de 1,5 % de WO3. 
Nos estudos iniciais apresentados no VIII CONNEPI em salvador (Santandrea, 
2013) foram obtidos resultados demonstrando a viabilidade da concentração por 
flotação dos rejeitos de scheelita. O objetivo do presente trabalho é estudar a 
recuperação de scheelita da usina de concentração da Mina Brejuí, utilizando o 
processo de flotação como método de concentração mineral. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Preparo da amostra  
 
Foram retirados 2000 Kg de material da pilha de rejeito fino da Mina Brejuí em 
quatro pontos devidamente identificados em trincheiras já abertas para finalidade de 
estudos em outros testes (Figura 1).  
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Figura 1. Coleta de amostras na pilha de rejeito fino da Mina Brejuí. 

 
As amostras recebidas no IFPB e no CETEM tiveram tratamentos similares. No 
IFPB, câmpus Picuí e Campina Grande, elas foram homogeneizadas e quarteadas 
com a finalidade de gerar alíquotas representativas para os estudos (Figura 2).  
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Figura 2. Homogeneização do material no câmpus Picuí. 

 
Nos dois campi elas foram abertas sob uma lona para secagem visando redução de 
sua umidade. Posteriormente, elas foram homogeneizadas em pilha cônica, seguida 
de pilha prismática, e quarteadas em alíquotas de cerca de 20 kg de material, sendo 
armazenadas como arquivo, visando utilização futura em ensaios de flotação em 
coluna. A amostra recebida no CETEM, contendo cerca de 500 kg, seguiu um 
procedimento similar de homogeneização e quarteamento na qual foram geradas 
alíquotas de cerca de 30 kg de material, das quais foram armazenadas como 
arquivo, sendo algumas quarteadas em alíquotas menores de 1 kg para 
caracterização e ensaios iniciais de flotação em bancada, conforme o diagrama 
apresentado a seguir na Figura 3. A Figura 4 ilustra a amostra aberta em lona para 
secagem e as pilhas prismáticas e cônicas utilizadas no procedimento de 
quarteamento. A análise de distribuição granulométrica da amostra de estudo foi 
realizada no CETEM através do procedimento clássico de peneiramento a úmido 

utilizando uma série de peneiras Tyler, com aberturas variando de 37 a 600 m. 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

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

 

HOMOGENEIZAÇÃO
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Alíquotas de 30 kg Alíquotas de 30 kg Alíquotas de 1 kg

 
Figura 3. Diagrama esquemático da preparação da amostra de rejeito de scheelita. 
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Figura 4. Homogeneização, quarteamento e geração de alíquotas para o estudo no CETEM. 

 
No CETEM as análises químicas da amostra estudada e dos produtos gerados dos 
processos de concentração foram realizadas na coordenação de análises minerais 
(COAM) do Centro, sendo determinados, por fluorescência de raios-X (FRX).  
 
2.2. Sistema de reagentes 
 
Coletores: AERO-704 e 845 (Cytec), Flotinor FS-2 (Clariant), Lilaflot OS 130 TF/3 
(Akzo Nobel). Depressores: quebracho (Unitan Saica), hidrosol (Na2SiO3 com 
FeSO4.7H2O ou FeCl3), pirofosfato de sódio decahidratado (Na4P2O7.10H2O), 
hexametafosfato de sódio - (NaPO3)6 (Sigma-Aldrich). Espumante:  Metil-Isobutil-
Carbinol - MIBC. Reguladores: Na2CO3 e NaOH (Sigma-Aldrich). 
 
2.3. Ensaios de flotação de bancada 
 
Os ensaios iniciais de flotação em bancada do rejeito de scheelita da mina Brejuí 
foram realizados em condições e equipamentos distintos em cada laboratório 
envolvido para posterior comparação dos resultados. No CETEM o equipamento 
utilizado foi uma célula mecânica da marca DENVER, modelo D12, equipada com 
inversor de freqüência e raspador automático de espuma. A cuba utilizada possui 
um volume útil de 6 litros e foi construída em acrílico para melhor visualização da 
interface polpa-espuma. No IFPB câmpus Picuí foi utilizada uma célula da CDC 
equipada com inversor de freqüência e raspador automático de espuma dotada de 
rotâmetro e com um compressor acoplado e cuba de aço com 4,2 litros de volume 
útil. No câmpus Campina Grande foi utilizada uma célula mecânica da marca 
DENVER, modelo D12, equipada com inversor de frequência, porém sem 
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alimentação forçada de ar, ou seja, a aeração é natural sem controle de sua vazão. 
Para a seleção dos reagentes a serem utilizados nos ensaios de flotação de 
scheelita foi realizada uma revisão da literatura e utilizados os principais reagentes 
mais utilizados, assim como a faixa de dosagem a ser empregada. No IFPB os 
testes partiram do que estava sendo feito no CETEM, porém tendo como diferencial 
as condições locais. Para efeito de comparação as condições básicas utilizadas 
estão descritas a seguir: rotação de 1200 rpm (condicionamento) e 800 rpm 
(flotação); vazão de ar de 3 L/min (controlado por rotâmetro); porcentagem de 
sólidos de 15%; tempo de condicionamento do depressor e do coletor de 5 e 3 
minutos, respectivamente; e pH da flotação igual a 10 (regulado em cada estágio).  
 
Após cada ensaio, os produtos gerados de concentrado e rejeito, foram filtrados e 
levados à secagem em estufa, para posterior registro da massa de cada produto e 
preparo das alíquotas para análise química. Na Tabela 1 são apresentadas as 
condições experimentais dos melhores ensaios de flotação em bancada até o 
momento.  
 

Tabela 1. Condições experimentais dos ensaios de flotação em bancada do rejeito de 
scheelita. 

Ensaio Regulador Depressor Coletor Espumante 

1 Ca (5 kg/t) Si/Q (0,50/0,25) kg/t FS (250 g/t) 
MIBC (50 

g/t) 

2 
Hi,Ca (0,15,2,5 

kg/t) 
Si/Q (0,25/0,15) kg/t FS (100 g/t) 

MIBC (20 
g/t) 

3 
Hi,Ca (0,14,2,5 

kg/t) 
Si/Q (0,50/0,25) kg/t FS (100 g/t) 

MIBC (50 
g/t) 

4 
Hi,Ca (0,15,2,5 

kg/t) 
Si/Q (500/250) g/t LF (100 g/t) - 

5 Ca (2,4 kg/t) Si/FeSO4;Q (3,0/0,6;0,25) kg/t LF (150 g/t) - 

6 
Hi,Ca (0,15,2,5 

kg/t) 
Pi/Q (0,50/0,25) kg/t 

AP 704 (150 
g/t) 

MIBC (20 
g/t) 

7 
Hi, Ca (0,15,2,5 

kg/t) 
He/Q (0,50/0,25) kg/t 

AP 704 (300 
g/t) 

MIBC (20 
g/t) 

8 
Hi,Ca (0,15,2,5 

kg/t) 
He/Si/Q (0,25/0,25/0,25) kg/t 

AP 704 (150 
g/t) 

MIBC (50 
g/t) 

9 
Hi,Ca (0,15,2,5 

kg/t) 
Pi/Si/Q (0,25/0,25/0,25) kg/t 

AP 704 (150 
g/t) 

MIBC (50 
g/t) 

10 
Hi,Ca (0,15,2,5 

kg/t) 
Si/FeCl3;Q (3,0/0,3;0,25) kg/t 

AP 704 (150 
g/t) 

MIBC (50 
g/t) 

11 
Hi,Ca (0,15,2,5 

kg/t) 
Si/FeCl3;Q  

(2,0/0,4;0,25) kg/t 
AP 704 (150 

g/t) 
MIBC 

(20 g/t) 

12 Ca (2,5 kg/t) Si/Q (5/0,25) kg/t 
AP 845 (200 

g/t) 
MIBC (50 

g/t) 

13 Ca (2,5 kg/t) Si/FeSO4;Q (1,0/0,2;0,25) kg/t 
AP 845 (150 

g/t) 
MIBC (20 

g/t) 

14 Ca (2,5 kg/t) 
Pi;Si/FeSO4;Q 

(0,1;1,0/0,2;0,25) kg/t 
LF (100 g/t) 

MIBC 
(50 g/t) 

Notação: Ca, Hi, Si, He, Pi: Carbonato, Hidroxido, Silicato, Hexametafosfato e Pirofosfato de sódio, 
respectivamente; Q: Quebracho, FS: Flotinor FS-2; LF: LilaFlot OS130, AP 704/845: Aero Promoter 
704/845. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Análise granulométrica 
 
As curvas de distribuição granulométrica, em porcentagem de material passante 
acumulado, das amostras de rejeito de scheelita analisadas no CETEM e nos campi 
de Pícuí e Campina Grande (CG) do IFPB, são encontradas na Figura 5 (a). Na 
Figura 5 (b) são apresentados os resultados de distribuição acumulada dos 
principais elementos de interesse na amostra do CETEM. As curvas de distribuição 
granulométrica das três amostras analisadas ficaram muito parecidas e mais grosso 
que o esperado, apresentando uma média de P95 em 300 micrômetros e apenas 
15% de material passante em 74 micrômetros. Valores estes bem diferentes da 
amostra de rejeito de scheelita, oriunda da mina Brejuí, estudada no final da década 
de 70 por pesquisadores do CETEM (Oliveira et al., 1979), que apresentou 
granulometria mais fina (P95 = 0,150 mm). 
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Figura 5. (a) Distribuição granulométrica do rejeito de scheelita e (b) Distribuição acumulada 
dos principais elementos na amostra do CETEM em função da abertura de peneira. 

 
3.2. Caracterização mineralógica e química do rejeito de scheelita 

 
A análise mineralógica, realizada por difratometria de raios-X, revelou que os 
principais constituintes minerais da amostra são: silicatos (principalmente quartzo, 
muscovita, tremolita, microclina, albita, dentre outros). A difratometria apresentou 
também picos expressivos referentes a calcita, de pequena intensidade de fluorita e 
picos inexpressivos de scheelita e fluorapatita. Na Tabela 2 são apresentados os 
resultados de fluorescência de raios X - FRX da amostra. A partir de uma análise de 
WO3 por fração granulométrica foi possível observar uma concentração maior nas 
frações mais finas, principalmente abaixo de 0,150 mm (100 Mesh), faixa em que se 
encontra também a maior parte da scheelita da amostra conforme Figura 5 (b). Com 
base na granuloquímica realizada, foi estabelecido para os ensaios de flotação, uma 
classificação da amostra em 0,300 mm (48 Mesh), sendo excluída a fração grossa, 
obtendo uma distribuição de WO3 de 93% na fração fina, com teor de 0,18%. 
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Tabela 2. Análise química da amostra de rejeito de scheelita via FRX. 

Teores (%) 

MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 WO3 F Na2O PPC* 

5,5 8,3 30,6 0,29 0,24 0,81 33,1 0,29 0,29 4,2 0,16 1,6 0,45 14,09 

          *Perda por calcinação. 

 
3.3. Resultados dos ensaios de flotação de bancada  
 
Na Tabela 3 são apresentados os resultados obtidos até o momento no CETEM. As 
condições experimentais com melhores resultados de teor foram aquelas definidas 
nos ensaios 2, 5, 8, 9, 10 e 13, com vantagem para os ensaios 8 e 9 em relação a 
recuperação metalúrgica (RM) global alcançada de 51% e 57%, respectivamente. 
Chama-se a atenção para a grande recuperação de flúor (F) para alguns ensaios 
como E8 e E9, sendo possível alcançar teores de até 27% de F, a partir de teores 
menores que 2% de F na alimentação da flotação, mostrando a alta seletividade 
para este elemento. 
 

Tabela 3. Resultados dos testes de flotação em bancada no CETEM. 

    
Teor (%) RM (%) - Global 

Ensaio 
Etapa Produto Rmássica WO3 CaO SiO2 F P2O5 WO3 CaO SiO2 F P2O5 

Classificação  Alim.ROM 85.5 0.16 33.1 30.6 1.6 0.29 
     

1 
Flotação  
Rougher 

Alim.  100.0 0.28 42.40 21.00 1.80 0.57 96.2 86.5 79.9 98.9 94.3 

Conc.  48.9 0.47 58.69 4.20 2.43 0.98 78.8 58.6 7.8 65.2 78.4 

Rej. 51.1 0.10 26.80 37.10 1.20 0.19 17.4 27.9 72.1 33.7 15.9 

2 
Flotação  
Rougher 

Alim. 100.0 0.17 32.03 30.94 1.38 0.31 92.1 82.7 86.4 73.7 92.0 

Conc. 3.1 2.50 56.90 5.30 21.90 1.40 42.5 4.7 0.4 47.9 12.9 

Rej. 96.2 0.10 31.50 32.00 0.74 0.28 53.7 81.8 79.5 51.0 81.4 

3 
Flotação  
Rougher 

Alim. 100.0 0.18 28.84 30.73 1.76 0.29 97.3 74.5 85.9 93.9 84.7 

Conc. 3.4 1.90 51.00 9.60 17.10 0.97 33.6 5.1 0.8 32.2 10.7 

Rej. 91.0 0.13 29.80 33.40 1.30 0.28 62.5 81.4 79.1 66.6 83.7 

4 
Flotação  
Rougher 

Alim. 100.0 0.18 30.49 34.47 1.16 0.15 95.5 78.8 96.3 62.0 44.6 

Conc. 3.4 1.70 59.30 6.50 14.40 0.50 30.7 5.6 0.5 41.1 10.4 

Rej. 91.0 0.07 31.30 32.40 0.64 0.29 34.3 80.9 68.4 49.6 164.7 

5 
Flotação  
Rougher 

Alim. 100.0 0.18 30.49 34.47 1.16 0.15 95.5 78.8 96.3 62.0 44.6 

Conc. 3.4 2.40 41.00 16.20 10.70 0.14 43.3 3.9 1.3 30.5 2.9 

Rej. 91.0 0.16 35.30 30.00 1.50 0.36 78.4 91.2 63.3 116.3 204.5 

6 
Flotação  
Rougher 

Alim. 100.0 0.18 33.50 28.60 1.85 0.32 96.2 86.5 79.9 98.9 94.3 

Conc. 5.0 1.40 52.20 7.00 18.80 2.30 37.5 6.8 1.0 50.3 34.0 

Rej. 95.0 0.12 32.51 29.74 0.96 0.22 58.7 79.8 78.9 48.6 60.4 

7 
Flotação  
Rougher 

Alim. 100.0 0.11 33.50 29.55 1.78 0.28 57.1 86.5 82.6 95.1 82.3 

Conc. 3.7 1.60 43.90 9.80 22.80 2.10 52.8 4.2 1.0 46.4 26.0 

Rej. 96.3 0.05 33.10 30.30 0.98 0.21 43.4 82.4 78.9 52.4 68.3 

8 
Flotação  
Rougher 

Alim. 100.0 0.10 31.96 29.65 1.57 0.31 55.6 82.6 82.9 84.1 91.3 

Conc. 2.8 2.00 55.20 3.50 27.00 1.70 51.2 4.1 0.3 47.0 14.3 

Rej. 97.2 0.05 31.30 30.40 0.85 0.27 45.0 82.4 79.7 51.9 80.0 

9 
Flotação  
Rougher 

Alim. 100.0 0.09 30.36 33.54 1.45 0.35 50.6 78.4 93.7 77.5 102.8 

Conc. 2.8 2.00 57.00 3.60 23.80 1.00 56.7 4.5 0.2 45.2 7.5 

Rej. 97.2 0.04 29.60 34.40 0.81 0.33 39.5 82.0 79.7 53.7 86.8 

10 
Flotação  
Rougher 

Alim. 100.0 0.10 33.77 29.19 1.57 0.36 51.7 87.2 81.6 83.9 105.3 

Conc. 1.2 2.30 55.80 4.10 15.50 0.13 27.5 1.7 0.1 11.7 0.4 

Rej. 98.8 0.07 33.50 29.50 1.40 0.36 68.7 84.8 79.8 87.1 93.9 

11 
Flotação  
Rougher 

Alim. 100.0 0.11 29.07 33.80 1.73 0.38 57.7 75.1 94.4 92.3 110.8 

Conc. 2.2 1.80 58.80 2.70 11.90 0.19 35.2 3.8 0.1 14.9 1.0 

Rej. 97.8 0.07 28.40 34.50 1.50 0.38 61.0 82.7 79.8 83.9 93.3 

12 Flotação  Alim. 100.0 0.18 33.50 28.60 1.85 0.32 96.2 86.5 79.9 98.9 94.3 
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Rougher Conc. 1.8 2.80 48.80 10.30 15.00 0.17 26.9 2.3 0.5 14.4 0.9 
Rej. 98.2 0.13 33.22 28.93 1.61 0.32 69.3 84.3 79.4 84.5 93.4 

13 
Flotação  
Rougher 

Alim. 100.0 0.18 33.50 28.60 1.85 0.32 96.2 86.5 79.9 98.9 94.3 
Conc. 1.4 3.20 48.00 9.80 18.30 0.32 24.6 1.8 0.4 14.1 1.4 
Rej. 98.6 0.14 33.29 28.87 1.61 0.32 71.6 84.8 79.5 84.8 93.0 

14 
Flotação  
Rougher 

Alim. 100.0 0.18 33.50 28.60 1.85 0.32 96.2 86.5 79.9 98.9 94.3 
Conc. 18.0 0.64 52.20 9.70 6.20 1.00 61.7 24.3 4.9 59.8 53.2 
Rej. 82.0 0.08 29.38 32.76 0.89 0.17 34.5 62.2 75.0 39.1 41.2 

 
A suspeita inicial de que este flúor fosse proveniente de fluorita presente na amostra 
de rejeito de scheelita foi confirmada com resultados de DRX dos concentrados 
destes ensaios, conforme apresentado na Figura 6 a seguir. Da análise destes 
difratogramas é possível observar os picos bem altos e expressivos de flúor, 
seguidos de picos de menor intensidade de scheelita. Os picos referentes aos 
contaminantes calcita e quartzo foram muito pequenos, evidenciando que os 
depressores utilizados nestes ensaios foram eficientes para estes contaminantes. 
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Figura 6. Difratograma de raios-X para os concentrados dos ensaios 8 e 9. 

 
Estes resultados demonstram um grande avanço na direção de se obter um 
concentrado com maior teor e recuperação que viabilize uma aplicação industrial, 
pois, ainda não foram implementadas as etapas cleaner e scavenger, sendo 
esperado teores próximos de 10% e recuperação metalúrgica em torno de 60%. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os testes evidenciam a necessidade de pelo menos mais uma etapa cleaner e outra 
scavenger a fim de se obter um teor melhor no concentrado e uma maior 
recuperação de WO3. Mais testes de bancada estão programados, incluindo etapas 
de moagem, visando dar subsídios para ensaios contínuos de flotação em coluna. 
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