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RESUMO 
 
Os processos industriais, particularmente na indústria mínero-metalúrgica, 
apresentam ineficiências operacionais que levam a significativas perdas no 
processamento. Além da redução da rentabilidade é importante considerar que a 
disposição de rejeitos contendo espécies metálicas representa não apenas um 
problema ambiental a ser minimizado, mas uma fonte com enorme potencial para 
ser aproveitado industrialmente. Métodos físicos, físico-químicos e químicos para o 
tratamento desses rejeitos/efluentes são empregados de forma a minimizar a 
concentração residual de componentes tóxicos. Esse artigo apresenta uma revisão 
dos principais métodos de processamento que visam a recuperação dos metais 
contidos nesses resíduos, tais como os processos de concentração gravítica, 
separação magnética e flotação, bem como os processos hidrometalúrgicos. 
Exemplos de aplicações em resíduos industriais, realizados em escala de laboratório 
e piloto, são apresentados.  
 
PALAVRAS-CHAVE: aproveitamento de rejeitos; flotação; processamento mineral; 
concentração gravítica. 
 
ABSTRACT 
 
Industrial processes, particularly in the mining and metallurgical industry, present 
operational inefficiencies leading to significant losses in processing. In addition to the 
reduction in profitability is important to consider that the disposal of tailings containing 
metallic species represents not only an environmental problem to be minimized, but a 
source with huge potential to be exploited industrially. Physical, physical-chemical 
and chemicals methods for the treatment of these tailings/effluents are employed to 
minimize the residual concentration of toxic components. This article presents a 
review of the main processing methods aimed at the recovery of metals contained in 
the waste, such as the processes of gravity concentration, magnetic separation and 
flotation, as well as the hydrometallurgical processes. Examples of applications in 
laboratory and pilot scales in industrial waste are presented. 
 
KEYWORDS: utilization of waste; mineral processing; gravity concentration; flotation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Os mecanismos determinantes da gênese e da dinâmica dos metais pesados no 
ambiente são de extrema complexidade. Sabe-se, no entanto, que a presença de 
metais no ambiente aquático pode reduzir sua capacidade autodepurativa, 
considerando a ação tóxica dos metais sobre os micro-organismos responsáveis 
pela decomposição de matérias orgânicas presentes na água, aumentando 
significativamente a demanda bioquímica de oxigênio (DBO), dentre outras 
alterações nos ecossistemas aquáticos.  
 
A utilização de métodos físicos no tratamento de efluentes industriais contendo 
metais pesados, como a deposição de barragens de contenção nem sempre 
precedida pela etapa de neutralização, para correção de pH, resulta na permanência 
de espécies metálicas dissolvidas em concentrações, quase sempre, superiores aos 
padrões permitidos pela legislação ambiental para lançamento de efluentes em 
cursos d’água. 
 
O desenvolvimento de processos de aproveitamento de rejeitos e tratamento de 
efluentes líquidos na indústria minero-metalúrgica vem sendo objeto de estudos ao 
longo dos anos. Exemplos de trabalhos realizados em escala de laboratório e piloto 
são citados na literatura, dentre eles, a remoção de metais pesados presentes em 
efluente metalúrgico por flotação de precipitados (Castro Silva, MEM, 1991) e 
(Castro Silva, MEM; Araújo, AC,1993); a recuperação de tungstênio em rejeitos de 
scheelita (Carvalho, WR, 2010 e 2012). 
 
A recuperação de zinco a partir do rejeito gerado no tratamento do minério de zinco 
oxidado é favorecida quando se combinam os processos de flotação e lixiviação. A 
flotação é utilizada como uma pré-concentração necessária para se empregar os 
processos hidrometalúrgicos e com isso, reduzir o consumo excessivo de ácido na 
etapa de lixiviação (EJTEMAEI et al., 2014). Uma rota que combina flotação 
sulfetizada e ustulação é capaz de aumentar os teores de prata e recuperar zinco, 
chumbo e prata de resíduos de jarosita de processos hidrometalúrgicos de zinco 
(Han, 2014). 
 
No presente artigo, são apresentados os estudos de caracterização e os métodos de 
processamento utilizados, tais como os processos de concentração gravítica, 
separação magnética e flotação, visando a recuperação de metais contidos em 
rejeitos gerados em indústria metalúrgica de zinco, particularmente, dos metais prata 
e zinco.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
No desenvolvimento deste trabalho foi usada uma amostra de 10 toneladas de 
rejeitos gerados em processos hidrometalúrgicos da Votorantim Metais S.A. 
 
A amostra foi desagregada abaixo de 1,00mm com o uso de britador de mandíbulas 
em circuito fechado com peneira vibratória. Em seguida, a amostra foi 
homogeneizada em pilha alongada usando homogeneizador automatizado (stacker), 
quarteada e acondicionada em sacos plásticos e tambores de 200 litros. 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

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

 

2.1. Caracterização física, química e mineralógica 
 
Foram retiradas alíquotas representativas da amostra de cabeça para a 
determinação de densidade, em triplicata, pelo método de Gaudin (1971) e análise 
granulométrica por peneiramento e cyclosizer da fração abaixo de 0,038mm (400#). 
 
Análises químicas por ICP-OES foram realizadas nos laboratórios da Votorantim 
com a dosagem de Ag (ppm); Zn (%); Pb (%) e Fe (%), para as amostras de cada 
fração granulométrica e dos produtos dos ensaios de concentração para a 
elaboração da análise granuloquímica e dos balanços metalúrgicos dos ensaios de 
concentração. 
 
2.2. Ensaios exploratórios de concentração 
 
De forma a verificar o comportamento da amostra nos métodos de concentração 
gravítica e separação magnética, foram realizados ensaios usando os equipamentos 
e condições a seguir: 
 

 Espiral concentradora de sete voltas da Multotec, sem água de lavagem e 
com a coleta de oito produtos. A taxa de alimentação foi de 1,5 a 2,0 t/h e 
30% de sólidos; 
 

 Concentrador centrífugo (Knelson) modelo WD3 em escala piloto, com 
variação na pressão da água de fluidização de 6,9 a 34,5 kPa (1,0 a 5,0 psi), 
taxa de alimentação entre 50 e 70 kg/h e 30% de sólidos; 

 

 Mesa vibratória Marca Wilfley, Mod. 13B, inclinada a cinco graus e 
frequência de aproximadamente 3,0 Hz, com taxa de alimentação de 
aproximadamente 65 kg/h e 30% de sólidos; 

 

 Mesa vibratória de ondas (Micro Mill Wave Table) com inclinação e 
frequência variável e taxa de alimentação de aproximadamente 65 kg/h e 
30% de sólidos; 

 

 Separação magnética usando separador magnético a úmido de alta 
intensidade, da marca Rapid (WHIMS), grade de 2,5mm, e 30% de sólidos, 
com intensidade de campo magnético de 2000 G para as amostras de 
concentrado dos ensaios em concentrador centrífugo, mesa Wilfley e mesa 
de ondas; 

 

 Separação magnética em WHIMS nas intensidades de campo magnético de 
2000, 2500, 5000 e 7500G para alíquotas representativas da amostra de 
cabeça. 

 
2.3. Ensaios de concentração por flotação em escala de laboratório 
 
Os ensaios de flotação em escala de laboratório foram precedidos de atrição em 
cubas de 1,0 a 2,8 litros, percentagem de sólidos entre 40 e 50%, velocidade de 
rotação entre 1500 e 1600rpm, intervalos de tempo entre cinco e dez minutos e pH 
na ordem de 9,5, corrigido com CaO em solução a 17%. 
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Para a execução dos ensaios de flotação em três etapas (rougher, scavenger e 
cleaner), foram usadas células de flotação mecânica da marca Denver com cubas 
de 2,5 e 4,5 litros, com as variáveis operacionais: 
 

 Rotação entre 900 e 1600 rpm; 

 Percentagem de sólidos entre 16 e 25%; 

 Vazão de ar entre 400 e 1000NL/h; 

 pH entre 9,5 e 10,5 (corrigido com solução de CaO a 17%); 

 Granulometria da amostra: 
o Amostra de cabeça; 
o Frações da amostra de cabeça: -0,150mm; -0,075mm; -0,212mm;  

-0,038mm; +0,075mm; -0,075/ +0,038mm; +0,038mm; 
o Cominuição da amostra de cabeça abaixo de 0,212mm e uso da fração 

-0,212/ +0,075mm nos ensaios; 
o Cominuição da amostra de cabeça abaixo de 0,212mm e uso da fração 

-0,212mm nos ensaios; 

 Dosagem e tipos de dispersantes; 

 Dosagem de ativadores (Na2S e CuSO4); 

 Dosagem e tipos de coletores; 

 Dosagem de espumante (Metil Isobutil Carbinol). 
 
Desta forma, foram executados 96 ensaios, com posterior análise química dos 
produtos pela Votorantim Metais, mediante a dosagem de Ag (ppm); Zn (%); Pb (%) 
e Fe (%), seguida da elaboração do balanços de massas e metalúrgicos. 
 
2.4. Ensaios em escala piloto 
 
A partir da definição das condições operacionais obtidas nos ensaios de laboratório 
que se mostraram mais promissores em termos de teor de Ag e recuperação 
metalúrgica, ensaios em escala piloto ainda se encontram em execução, onde a 
coluna de flotação é usada na etapa cleaner. Dados das análises químicas ainda 
são esperados para a avaliação dos resultados e das rotas de processamento 
adotadas nos ensaios. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Caracterização física, química e mineralógica 
 
A densidade do material é de 2,74g/cm3 e os resultados da análise granuloquímica 
encontram-se apresentados na Tabela 1, a seguir. 
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Tabela 1. Análise granuloquímica da amostra global do rejeito hidrometalúrgico. 

Abertura (mm) Passante Acum. (%) 
Teores Distribuições (%) 

Ag (ppm) Zn (%) Pb (%) Ag Zn Pb 

0,300 88,69 45,38 3,53 0,78 9,29 11,87 9,43 

0,212 85,26 40,38 4,19 0,75 2,51 4,27 2,76 

0,150 81,72 38,10 4,32 0,54 2,44 4,54 2,05 

0,105 78,22 25,32 4,19 0,41 1,60 4,35 1,53 

0,075 74,35 36,00 4,75 0,50 2,53 5,47 2,09 

0,053 70,48 50,80 4,29 0,58 3,55 4,93 2,41 

0,044 67,16 53,00 4,07 0,66 3,19 4,03 2,34 

0,038 63,11 59,80 3,86 0,73 4,38 4,64 3,17 

-0,038 0,00 61,70 2,98 1,10 70,50 55,90 74,23 

 
 

      
De acordo com a análise granuloquímica apresentada na Tabela 1, verifica-se que a 
prata contida no rejeito está presente em maior proporção nas frações mais finas, 
abaixo de 0,038mm. O mesmo acontece com o zinco e chumbo. 
 
Os resultados das análises mineralógicas realizadas pela Votorantim indicam que as 
principais fontes de zinco são matrizes de (FeCaZnSiAlMgO) e willemita e, em 
menor proporção, esfalerita e franklinita. Já as principais fontes de prata são os 
sulfetos, como a acantita, associada às matrizes e à esfalerita. Há galenas com 
algumas fontes de prata. Os minerais de prata que ocorrem associados à matriz 
(FeCaZnSiAlMgO), encontram-se predominantemente na fração -0,038mm. Essa 
análise está de acordo com a análise granuloquímica representada na Tabela 1, o 
que confirma a presença dos metais nas frações mais finas. 
 
Cabe ressaltar a relevância dos estudos de caracterização na compreensão do 
comportamento de minérios e/ou rejeitos quando submetidos a processos de 
concentração. De acordo com Lemos (2011), a caracterização tecnológica de 
minérios é essencial no conhecimento da amostra uma vez que a técnica permite 
conhecer as composições e associações mineralógicas, partição do elemento útil e 
sua liberação, alteração das espécies, dentre outras funções. Esses fatores 
interferem diretamente nos processos que buscam a recuperação e concentração 
dos minerais de interesse, por isso, é fundamental seus estudos. Segundo Boni e 
Mondillo (2014), o valor econômico dos minérios oxidados de zinco, chumbo e prata 
varia diferentemente dos depósitos sulfetados, pois não somente a geologia mas 
também a mineralogia, pode influenciar diretamente o processo metalúrgico 
subsequente.  
 
3.2. Ensaios exploratórios de concentração 
 
No ensaio em espiral concentradora verificou-se que não houve tendência de 
concentração, sendo os teores de Ag distribuídos ao longo da calha, conforme 
apresentado na Tabela 2, onde o ponto um é o mais central e o ponto oito, o mais 
próximo à borda da calha. 
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Tabela 2. Balanços de massas e metalúrgicos para o ensaio em espiral concentradora. 

Produto Peso (%) 
Teores Distribuições (%) 

Ag (ppm) Zn (%) Pb (%) Ag Zn Pb 

Pontos 01+02 1,93 47,40 7,36 0,72 2,24 5,41 1,81 

Ponto 03 0,76 31,40 4,23 0,47 0,58 1,22 0,46 

Ponto 04 1,39 27,90 3,06 0,43 0,94 1,62 0,77 

Ponto 05 1,58 30,14 2,70 0,45 1,16 1,62 0,91 

Ponto 06 1,18 38,60 3,02 0,61 1,11 1,35 0,93 

Ponto 07 5,78 41,98 2,74 0,80 5,92 6,02 6,01 

Ponto 08 87,39 41,32 2,49 0,79 88,06 82,76 89,11 

Alim. Calculada 100,00 41,01 2,63 0,77 100,00 100,00 100,00 

Alim. Medida 100,00 43,65 3,22 0,70 
   

 
Nota-se a distribuição de Ag concentrada na borda da calha, o que confirma a 
concentração metálica nas frações finas. 
 
Os ensaios em concentrador centrífugo forneceram os resultados apresentados na 
Tabela 3, onde o teor de Ag na alimentação foi de 43,7 ppm. 
 

Tabela 3. Balanços de massas e metalúrgicos para os ensaios em concentrador centrífugo. 

Pressão 
(kPa) 

Teor de Ag (ppm) Recuperação (%) 

Concentrado Rejeito Mássica Metalúrgica 

6,9 49,35 47,56 10,41 10,76 

13,8 47,85 48,50 9,69 9,57 

20,7 57,00 48,50 9,29 10,75 

27,6 60,00 49,60 9,70 11,50 

34,5 54,10 52,00 12,83 13,28 

 
Foi possível verificar que a variação da pressão não promoveu o acréscimo 
significativo no teor de Ag, assim como recuperações mássicas entre 9,3 12,8% e 
recuperações metalúrgicas inferiores a 15%. 
 
Seguindo esta mesma tendência, os ensaios realizados em mesas vibratórias Wilfley 
e MMWT, também não se mostraram favoráveis à concentração do material, 
conforme mostrado na Tabela 4, onde os teores de Ag nos concentrados não 
atingiram 60 ppm e recuperações metalúrgicas inferiores a 5%. 
 

Tabela 4. Balanços de massas e metalúrgicos para os ensaios em mesas vibratórias. 

Equipamento 
Teor de Ag (ppm) Recuperação (%) 

Concentrado Rejeito Mássica Metalúrgica 

Wilfley 49,30 43,70 4,50 4,62 

MMWT 56,60 52,10 1,59 1,73 

 
Uma vez que se constatou a presença de minerais paramagnéticos na amostra do 
material, optou-se pela realização de ensaios de separação magnética visando o 
acréscimo nos teores de Ag após o processo. Porém, não ultrapassando o valor de 
80 ppm na separação magnética dos concentrados dos ensaios em mesa vibratória, 
bem como para a amostra de cabeça, independente da intensidade de campo 
magnético usada no ensaio. 
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Os resultados obtidos nos ensaios de concentração gravítica e separação magnética 
indicaram que os processos não foram satisfatórios quanto aos teores metálicos 
obtidos, bem como as recuperações metalúrgicas. Acredita-se que a granulometria 
extremamente fina do rejeito (63% < 0,038mm) seja o principal fator limitante para a 
utilização desses processos. 
 
3.3. Ensaios de concentração por flotação em escala de laboratório 
 
Conforme descrito na metodologia, nos ensaios de flotação realizados em escala de 
laboratório foram utilizadas uma série de variáveis, o que possibilitou a avaliação do 
comportamento do rejeito sob diferentes aspectos. No presente estudo, foi dada 
ênfase particularmente à variável “granulometria”. Assim, diferentes faixas 
granulométricas foram testadas objetivando o comportamento dessa variável nos 
ensaios, em relação ao consumo de reagentes, teores e recuperações metalúrgicas.  
 
As análises dos ensaios de flotação foram feitas com base nos seguintes 
parâmetros: teores e recuperações metalúrgicas de prata e zinco. Na Tabela 5 são 
apresentados alguns resultados obtidos. 

 
Tabela 5. Resultados de ensaios em função de faixas granulométricas. 

Ensaio Amostra Fluxos Ag (ppm) Zn (%) 

68 +0,038mm 
Alimentação  45,43 3,36 

Concentrado Final  1736 25,3 
Recuperação Metalúrgica (%) 35,7 7,5 

52 (-0,075/+0,038) mm 
Alimentação  44,63 4,27 

Concentrado Final  1660 33,42 
Recuperação Metalúrgica (%) 61,4 13,7 

73 +0,038mm 
Alimentação  45,43 3,36 

Concentrado Final  1431 20,85 
Recuperação Metalúrgica (%) 34,81 6,2 

69 +0,038mm 
Alimentação  45,43 3,36 

Concentrado Final  1343 20,55 
Recuperação Metalúrgica (%) 31,1 6,8 

  
Alimentação  45,43 3,36 

93 -0,038mm Concentrado Final  421,20 4,89 
  Recuperação Metalúrgica (%) 28,2 7,50 

 
De uma maneira geral, os ensaios que apresentaram os melhores resultados foram 
com as amostras acima de 0,038mm. Tal fato se explica devido ao corte da fração 
mais fina, -0,038mm, uma vez que nas frações mais grosseiras é operacionalmente 
mais factível em escala de laboratório, conseguir a devida desaglomeração das 
partículas e sua dispersão e ativação posteriores. 
 
Objetivando alcançar maior recuperação mássica, foram realizados ensaios 
mediante a cominuição da amostra de cabeça nas frações acima de 0,212mm e uso 
da fração -0,212/ +0,075mm. A etapa de cominuição foi realizada tanto em moinhos 
de laboratório quanto em planta piloto. No ensaio 52 foram obtidos teores elevados 
de prata e zinco e, uma recuperação metalúrgica de prata de 61%. Porém, a 
amostra está compreendida numa estreita faixa granulométrica e com isso, seu 
processo em escala industrial pode ser complexo e não justificável se comparado à 
mesma rota para a amostra global ou acima de 0,038mm. 
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Considerando o maior percentual em massa e de teores de prata e zinco, na fração 
granulométrica (-0,038mm), vários ensaios de flotação foram realizados. Observou-
se que os resultados obtidos foram comparativamente inferiores aos obtidos nas 
outras faixas, tendo em vista uma série de fatores, tais como, limitações 
operacionais na realização de ensaios em células mecânicas, em laboratório, 
dificuldades quanto às operações de desaglomeração e ativação, e ainda, a maior 
área superficial das partículas, o que acarreta maior consumo de reagentes, e 
consequentemente, maior custo operacional. 
 
Cabe ressaltar que a etapa de deslamagem não foi considerada devido ao maior 
percentual metálico do rejeito estar presente nas frações mais finas. 
 
3.4. Ensaios em escala piloto 
 
Conforme mencionado, os ensaios em escala piloto encontram-se em andamento, a 
partir da definição das condições operacionais obtidas nos ensaios de laboratório 
que se mostraram mais promissores, em termos de teor de Ag e recuperação 
metalúrgica. Circuitos diferentes serão avaliados mediante a introdução de scrubber 
e coluna de flotação, na etapa cleaner. É importante ressaltar que em escala piloto, 
as dificuldades operacionais como desaglomeração e dispersão das partículas são 
mais facilmente contornadas.  
 
Dados das análises químicas ainda são esperados para a avaliação dos resultados 
e das rotas de processamento adotadas nos ensaios. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
As análises químicas por faixa granulométrica e as análises mineralógicas 
realizadas com amostras do rejeito confirmaram a presença dos metais 
predominantemente na fração -0,038mm.  
 
Os resultados obtidos nos ensaios de concentração gravítica e de separação 
magnética mostraram-se não satisfatórios quanto aos teores metálicos obtidos, bem 
como as recuperações metalúrgicas. Acredita-se que a granulometria extremamente 
fina do rejeito (63% < 0,038mm) seja o principal fator limitante para a utilização 
desses processos. 
 
Os resultados obtidos nos ensaios de flotação, em célula mecânica de laboratório, 
mostraram-se promissores, uma vez que, apesar das dificuldades inerentes ao 
processamento de finos, foi possível alcançar teores de prata e recuperação 
metalúrgica passíveis de serem otimizados em escala piloto. Estima-se a obtenção 
de melhores valores de recuperação metalúrgica e menor consumo de reagentes, 
considerando-se a recirculação de massa e o maior tempo de residência no circuito. 
 
Considera-se, ainda, que o tema de desenvolvimento do presente estudo, é de 
extrema relevância para a indústria minero metalúrgica, pois representa a 
possibilidade de aproveitamento de rejeitos cuja superfície encontra-se alterada 
pelos diferentes processos aos quais foram submetidos, bem como decorrentes do 
sistema de disposição em barragens.  
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Cabe ainda ressaltar, a importância do aproveitamento desses materiais, uma vez 
que tornam possível a minimização do passivo ambiental que as bacias de 
deposição de rejeitos representam.  
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