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RESUMO 
 
O concentrado de zinco produzido pela Votorantim Metais em Vazante é obtido 

através do processo de flotação de willemita (Zn2SiO4). Além do teor de alimentação, 
a recuperação metalúrgica é influenciada por características mineralógicas, grau de 
liberação, granulometria e parâmetros de processo. Baseado em resultados de 
bancada de moagem, flotação, granuloquímica e caracterização mineralógica o 
programa geometalúrgico da Votorantim indicou recuperação de zinco abaixo da 
esperada para os blocos B17110, I9960. Essa queda de recuperação foi associada à 
composição mineralógica desses blocos, onde foi observada presença de minerais 

fonte de zinco, como gahnita (ZnAl2O4) e franklinita (ZnFe2O4), que não são 
recuperáveis pela atual rota de processo. O período em que esses blocos participaram 
da composição do blend de alimentação da usina coincide com uma tendência de 
queda da recuperação, não associada às condições operacionais, demonstrando boa 
correlação com os resultados previstos pelos testes geometalurgicos. Conclui-se, 
portanto, que os resultados geometalúrgicos e industriais têm boa correlação e 
auxiliam na tomada de decisões e entendimento do comportamento do processo. 
Diante disso, os mesmos podem ser utilizados para avaliação da variabilidade do 
comportamento mineral, mapeamento de tendências de alteração do minério e 
necessidade de revisão da rota de processo. 
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ABSTRACT 
 

The zinc concentrate produced by Votorantim Metais in Vazante is obtained by the 
willemita flotation process (Zn2SiO4). In addition to the feed grade, the metallurgical 
recovery is affected by mineralogical characteristics, liberation of ore minerals, 
granulometry and process parameters. Based on grinding, flotation, granulochemical 
and mineralogical laboratorial results, Votorantim's geometallurgical program present 
under expected zinc recovery for blocks B17110 and I9960. This recovery was 
associated with the mineral composition of the blocks, where zinc source minerals such 
as gahnite (ZnAl2O4) and franklinite (ZnFe2O4) were observed, which are not 
recoverable by the current process route. The interval in which these blocks 
participated in the composition of the blend feed of the plant coincides with a fall 
tendency of the recovery, not associated to the operational conditions, demonstrating 
a  good  correlation  with  the  results  predicted  by  the  geometallurgical  tests.  It is 
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concluded, therefore, that the geometallurgical and industrial results have a good 
correlation and assist in the decision making and understanding of the behavior of the 
process. For the reasons, they can be used to evaluate the variability of mineral 
behavior, mapping trends of ore change and the process route. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O zinco é um metal empregado em uma grande variedade de ligas, como latão, ligas 
de níquel/prata e zinco, bronze para molas, ligas de soldas, entre outras. Também é 
utilizado no processo de galvanização com o intuito de minimizar a corrosão e 
aumentar a vida útil das estruturas de aço. O setor de galvanização é o maior 
responsável pela demanda de zinco no Brasil, uma vez que as chapas zincadas são 
notadamente utilizadas nas indústrias automobilísticas, construção civil e nas fábricas 
de untensílios domésticos (NEVES, 2015). 

 
A principal empresa produtora de zinco no Brasil é a Votorantim Metais Holding, 
empresa de capital nacional integrante do Grupo Votarantim S/A. Segundo Siqueira 
(2013) a unidade de Vazante possui a maior reserva brasileira de zinco sendo o 
mineral-minério da mina de Vazante a willemita (Zn2SiO4). Entretanto são encontrados 
outros minerais fontes de zinco como esfalerita (ZnS), smithsonita (ZnCO3), 
hemimorfita (2ZnO.SiO2.H2O), franklinita ((Zn,Mn)Fe2O4)  e gahnita (ZnAl2O4). 

 
O concentrado de zinco proveniente da recuperação de willemita é obtido por flotação 
direta, como pode ser visto na Figura 1. 

 

Figura 1: Fluxograma resumido da Flotação de willemita. 

 
Os reagentes são adicionados nos condicionadores 01 e 02, sendo o ativador e o 
dispersante adicionados ao condicionador 01 e coletor e espumante adicionados ao 
condicionador 02. Segundo Silva (2006), dentre as principais funções desses 
reagentes pode – se destacar: 

 

Ativador: O reagente utilizado é o sulfeto de sódio preparado com barrilha. Ele atua 
tornando a superficie mais negativa por meio da criação de uma película de sulfeto 
sobre a particula, que favorece a adsorção do coletor. Além disso é responsável pela 
modulação de pH da polpa, sendo 10,5 o patamar desejado. 
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Dispersante: É responsável por incorporar partículas sólidas finamente subdivididas 
no meio líquido de forma que se tenha uma distribuição uniforme de partículas sólidas 
no meio liquido. Quanto maior a dispersão da polpa, menor a influência de lamas na 
flotação. O reagente empregado é o AGLP. 

 

Coletor: A amina, coletor catiônico utilizado, atua na interface sólido-líquido, alterando 
a superfície mineral, que passa de caráter hidrofílico para hidrofóbico. 

 
Espumante: São substâncias orgânicas que adsovem-se na interface líquido-ar 
melhorando a resistência e reduzindo o efeito de coaslescência das bolhas. O 
reagente utilizado com essa função é o Mibcol. 

 

A concentração de minerais de zinco por meio de flotação envolve a afinidade dos 
minerais de intresse pelos reagentes químicos empregados durante o processo 
(SILVA, 2006). Porém, destaca-se que além do teor de alimentação, a recuperação 
metalúrgica é influenciada pelo grau de liberação, granulometria, diversidade de 
minerais de ganga, presença de lama e parâmetros de processo. 

 

O programa de geometalurgia da Unidade de Vazante fornece resultados de moagem, 
granuloquímica, flotação de bancada e caracterizações mineralógicas. A correlação 
entre as caracterizações mineralógicas e os resultados obtidos nos testes de bancada 
possibilitam identificar o potencial de recuperação e enriquecimento dos blocos ao 
alimentarem a usina. 

 

O objetivo desse trabalho é avaliar a correlação entre os resultados geometalúrgicos 
e a performance da usina durante o período em que os blocos estudados participaram 
da composição do blend de alimentação. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As amostras utilizadas para os testes foram provenientes da campanha de sondagem 
realizada pela geologia e representam os blocos de lavra I 9960 e B 17110. 

 

O material coletado foi submetido a moagem em um moinho tipo batch até atingir a 
especificação de 12% retido na malha de 100# e em seguida flotado em bancada em 
um pH igual a 10,5. As condições operacionais de moagem e flotação estão descritas 
nas Tabelas 1 e 2. 

 
Tabela 1: Parâmetros de moagem de bancada. 

 

Comprimeto Diâmetro 
Velocidade 

crítica 
Carga de 

bolas 
Massa de 
amostra 

Volume de 
água 

12’’ 8’’ 73% 12400 g 1300 g 700 mL 
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Tabela 2: Parâmetros de Flotação de bancada. 

 

 
Etapa 

 

Tempo de 
Flotação 

Dosagem 
AGLP 
(50 g/l) 

Dosagem 
Sulfeto de 

Sódio 
(48 g/l) 

Dosagem 
Amina 
(20 g/l) 

 

DosagemMibcol 
(puro) 

Rougher 2 min 320 g/t 1250 g/t 70 g/t 28 g/t 

 

A caracterização mineralógica foi feita em um laboratório externo via MEV/EDS 
(Microscópio Eletrônico de Varredura) com MLA (Mineral Liberation Analyzer) e os 
resultados das análises disponibilizados em planilhas de Excel. Os dados foram 
tratados, dispostos em gráficos e analisados em conjunto com os resultados de 
recuperação metalúrgica da usina do mês de setembro/2016. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados de recuperação metalúrgica e teor de concentrado da flotação de 
bancada dos blocos B 17110 e I 9960 são apresentados na Tabela 3. 

 
Tabela 3: Resultados flotação de bancada. 

 

Bloco 
Teor de 

Alimentação 
Teor de 

Concentrado 
Recuperação 

Rougher 
B17110 10,91% 42,50% 59,30% 
I 9960 5,95% 28,90% 58,48% 

 

Espera-se que para blocos com teores de Zn na alimentação em torno de 5% e 10% 
a recuperação rougher seja de 62% e 64%, respectivamente. Assim pode-se observar 
que os dois blocos apresentam resultados inferiores ao esperado, indicando baixo 
potencial recuperação. 

 
A análise mineralógica demonstra que a baixa performance de recuperação dos 
blocos está associada ao elevado percentual de franklinita e ganhita, como pode ser 
visto nas Figuras 1 e 2. 

 

Figura 2: Distribuição de Zn por minerais do Bloco I 9960 - Alimentação e Rejeito 
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Os resultados indicam que 96,57% do zinco na alimentação são provenientes de 
willemita e 3,43% de minerais secundários (franklinita e ganhita). Dentro do percentual 
de zinco contido no rejeito, 20,40% refere-se a willemita que não foi recuperada por 
alguma ineficiência do processo e 79,60% a franklinita e ganhita. 

 
 

Figura 3: Distribuição de Zn por minerais do Bloco B 17110 - Alimentação e Rejeito. 
 

A mesma tendência é observada nos resultados do bloco B 17110 no qual o maior 
percentual de zinco flotável na alimentação é willemita (92,33%) e o menor é zinco 
secundário (7,67%). Do percentual de zinco no rejeito, 78,86% não são recuperáveis 
e apenas 20,84% refere-se a willemita. 

Uma vez que a rota de processo da unidade de Vazante foi desenvolvida para 
recuperação de willemita, os reagentes utilizados na etapa de flotação não são 
adequados para recuperar minerais secundários como franklinita e ganhita. 

 

Esse fato foi comprovado analisando os resultados de recuperação metalúrgica da 
usina no período de 04/09/16 à 30/09/16, apresentados na Figura 3. 

 

Figura 4: Recuperação Metalúrgica. 
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Durante o período em que os blocos B 17110 e I 9960 participaram da composição do 
blend de alimentação da usina ( entre 04/09 e 15/09) observa-se a queda de 1,5% da 
recuperação em comparação ao período seguinte. Essa mudança está associada à 
presença de gahnita (ZnAl2O4) e franklinita (ZnFe2O4), pois as condições operacionais 
do processo mantiveram-se dentro dos patamares normais praticados pela usina. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

A tendência de redução da recuperação coincide com o período em que os blocos B 
17110 e I 9960 foram adicionados a composição do blend de alimentação da usina, 
demonstrando boa correlação com os resultados previstos pelos testes 
geometalurgicos. 

 
É importante salientar que apesar da recuperação ter sido baixa o processo foi 
eficiente, pois grande parte do zinco não recuperado era proveniente de minerais 
secundários. 

 

Portanto, conclui-se que os resultados geometalúrgicos e industriais têm boa 
correlação e auxiliam na tomada de decisões e entendimento do comportamento do 
processo. Diante disso, os mesmos podem ser utilizados para avaliação da 
variabilidade do comportamento mineral, mapeamento de tendências de alteração do 
minério e necessidade de revisão da rota de processo. 
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