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RESUMO 

 

Considerando-se o atual cenário econômico mundial onde existe uma redução 
expressiva no preço de venda das commodities, as indústrias veem a necessidade da 
implantação de iniciativas que tenham como propósito adaptar os custos da empresa à 
realidade atual. Este trabalho contempla a realização de um teste industrial na etapa 
de flotação de minério sulfetado de ouro, comparando dois espumantes, com 
características semelhantes, porém com custos diferentes. A alternância do 
espumante, juntamente com o controle operacional das dosagens, visou o a redução 
de custos, além da otimização do processo. O objetivo foi realizar um estudo 
comparativo do desempenho entre os espumantes, classificados como éteres 
poliglicóis, sendo eles o D250 e o F650. A realização do teste abordou a influência 
exercida nas variáveis de processo, envolvendo o acompanhamento da recuperação 
metalúrgica da flotação, o teor de enxofre no concentrado final e o consumo específico 
de reagentes. Dentre o comparativo realizado, os espumantes apresentaram 
performances bastante similares com relação às variáveis observadas durante o teste. 
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ABSTRACT 
 

He current global economic scenario points to a significant reduction in commodity 
sales price. This work includes the realization of an industrial test on the flotation stage 
of sulfide gold ore, comparing two sparkling with similar characteristics, but with 
different costs. The alternation of sparkling wine, along with operational control of the 
dosages, aimed at the reduction of costs, as well as process  optimization. The  goal 
was to conduct a comparative performance study between sparkling, classified as 
polyglycol ethers, namely the D250 and F650. The performance of the test has 
addressed the influence exerted on the process variables, involving monitoring the 
metallurgical recovery flotation, the sulfur content in the final concentrate and the 
specific consumption of reagents. Among the comparative done, sparkling showed 
similar performance with respect to the variables observed during the test. 

 

KEYWORDS: concentration, flotation process, reagents, sulphides. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Considerando-se o atual cenário econômico mundial onde existe uma redução 
expressiva no preço de venda das commodities, as indústrias veem a necessidade da 
implantação de iniciativas que tenham como propósito adaptar os custos da empresa à 
realidade atual. 

 

Este trabalho contempla a realização de um teste industrial na etapa de flotação de 
minério de ouro com um espumante alternativo. A principal finalidade deste trabalho é 
realizar um estudo comparativo entre o desempenho do atual espumante, chamado de 
D250 e o espumante alternativo utilizado nos testes, o F650. Ambos são do mesmo 
fornecedor, possuem o peso molecular próximo de 250 e são tratados como éteres 
poliglicóis, diferenciando-se através de um pequeno detalhe em suas cadeias 
moleculares. 

 

A Pesquisa tem como objetivos específicos acompanhar a influência das variáveis do 
processo, sendo: recuperação metalúrgica da flotação, o teor de enxofre no 
concentrado final e o consumo específico de reagentes utilizados na flotação. 

 

A relevância deste estudo está diretamente relacionada ao aumento da utilização da 
técnica de flotação na indústria mineral, com o propósito, predominante, da 
concentração de minérios. 

 
1.1 O Processo de Flotação 

 
O processo de flotação é a técnica mais complexa de beneficiamento de minérios, 
sendo também a mais versátil e eficiente. Além disso, devido a sua natureza físico- 
química, possibilita explorar as diferenças de características superficiais dos diversos 
minerais (Baltar, 2010). 

 

O desenvolvimento da técnica de flotação envolve três fases distintas: sólido, líquido e 
gás. Assim, tem-se um mecanismo de grande importância presente no sistema que é a 
afinidade dos minerais às bolhas de ar. Cada superfície mineral possui uma interação 
físico-química quando em contato com a água e isto ocorre devido às 
diferenciabilidades existentes entre os minerais. 

 

A principal propriedade diferenciadora entre as partículas é a hidrofobicidade, que 
exprime a tendência das espécies minerais de se ligarem com maior facilidade as 
bolhas de gás (fase gasosa), do que com o fluido (fase líquida). Esta propriedade 
determina o carácter apolar das partículas, ou seja, não possuem afinidade pela água. 
“Quanto mais hidrofóbico for um mineral, maior será sua repelência por água e maior 
sua afinidade por substâncias apolares ou lipofílicas, como o ar atmosférico e 
substâncias graxas” (Leja ,1982). 

 
Esta ocorrência é quase exceção, pois, a maioria das espécies minerais, como os 
carbonatos, sais, silicatos, sulfetos e óxidos, quando imersas em água ficam com a 
superfície molhada. Existem poucos minerais que são considerados naturalmente 
hidrofóbicos, ou seja, possuem um caráter não polar em sua superfície, como  o 
carvão, o enxofre, a molibdenita, a grafita, e o talco (Chaves et.al ,2010). 

 
A outra propriedade diferenciadora que determina a afinidade das partículas pela água 
é a hidrofilicidade, que exprime a tendência das mesmas a se ligarem mais facilmente 
à fase líquida. “Quanto mais hidrofílico for um mineral, maior será a molhabilidade de 
sua superfície pela água ou por outros líquidos apolares” (Chaves et.al ,2010). 
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Fica bem claro que com a adição criteriosa de determinados reagentes, é possível 
transformar superfícies hidrofílicas em hidrofóbicas. Com este notável avanço, a 
flotação passou a ser considerada uma técnica com alto potencial de utilização para 
qualquer tipo de minério, revolucionando assim, o beneficiamento de minérios, 
viabilizando tecnicamente e economicamente o aproveitamento de inúmeras 
ocorrências minerais, como também de finos e de materiais de antigas usinas, antes 
visto como rejeito (Baltar,2010). 

 

Fica bem claro que com a adição criteriosa de determinados reagentes, é possível 
transformar superfícies hidrofílicas em hidrofóbicas. Com este notável avanço, a 
flotação passou a ser considerada uma técnica com alto potencial de utilização para 
qualquer tipo de minério, revolucionando assim, o beneficiamento de minérios, 
viabilizando tecnicamente e economicamente o aproveitamento de inúmeras 
ocorrências minerais, como também de finos e de materiais de antigas usinas, antes 
visto como rejeito (Peres et.al ,2007). 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Os procedimentos incluíram a preparação dos reagentes a serem dosados no 
processo de flotação, o controle operacional das dosagens utilizadas em cada turno de 
trabalho, a coleta de dados e acompanhamento das variáveis envolvidas no processo 
de flotação. 

 
2.1. Teste Industrial 

 
Primeiramente, o teste industrial em questão utilizou um espumante alternativo ao 
atualmente empregado pela planta em estudo. O espumante alternativo utilizado no 
teste industrial é chamado de F650 e o mesmo foi comparado através de uma base de 
dados relacionados ao D250, o qual estava sendo utilizado pela correspondente 
mineradora. 

 

Antes de iniciar o teste, foi necessário decidir sobre a concentração de reagentes que 
seriam utilizados, sendo o sulfato de cobre usado como ativador das partículas, a 
combinação de xantato e ditiofosfato usados como coletor de sulfetos, sabendo que 
não possuem nenhuma característica auxiliadora na formação de espuma, tornando 
indispensável à dosagem de espumante. No caso do teste, foi utilizado o F650 para 
promover a camada de espuma possibilitando a eficiência do processo de flotação. As 
dosagens utilizadas estão apresentadas no Tabela 1. 

 
 

Tabela 1. Dosagens de reagentes. 
 

Concentrações das Dosagens % 

Ativador Coletor Espumante 

3,75 6,07 2 

 

 
A variação de dosagem dos reagentes esteve na faixa de 250g/t de coletor, 200g/t de 
ativador e 60g/t de espumante. 

 

Foram utilizados três tanques para homogeneização dos reagentes, com diferentes 
concentrações e capacidade de 2000 litros. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A distribuição de ouro nos sulfetos envolve principalmente o mineral-minério 
arsenopirita (85%), além de sulfetos de Sb e Cu (12%) e Pirita (3%), fazendo-se 
necessário o beneficiamento para obtenção do produto final. 

 
Os dados obtidos foram comparados com o praticado (Base Line), referente ao 
acumulado de Janeiro e Fevereiro de 2015. Dentre os resultados, comprovou-se que o 
espumante F650 utilizado no teste industrial possui comportamento similar ao D250, 
utilizado atualmente na planta de sulfetados. Os dados permitiram a comparação entre 
as variáveis de processo, sendo a recuperação metalúrgica, o teor de enxofre no 
concentrado final e o consumo específico de reagentes. As variações percentuais dos 
aspectos citados não foram significativas, provavelmente, por serem compostos 
quimicamente semelhantes, com mínima diferença na cadeia carbônica e peso 
molecular similar. As Figuras 1, 2 e 3 apresentam essas comparações. 

 
 

 

 
Figura 1. Comparativo do percentual de recuperação da flotação. 
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Figura 2: Comparativo do percentual de enxofre na flotação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3: Comparativo do consumo específico de reagentes na flotação. 

 

É notável que como os reagentes não demonstraram alta variabilidade nos resultados, 
tornando possível obter uma redução significativa do custo de produção, uma vez que, 
o espumante proposto, F650, possui menor preço quando comparado ao D250. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Levando-se em consideração os argumentos apresentados é possível concluir que a 
utilização do espumante F650 leva a uma diminuição nos custos de produção do 
beneficiamento do minério de ouro, uma vez que as variações percentuais de 
recuperação metalúrgica, teor de enxofre no concentrado final e o consumo específico 
de reagentes não foram significativas, provavelmente, por serem compostos 
quimicamente semelhantes, com mínima diferença na cadeia carbônica e peso 
molecular similar. 
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