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RESUMO 
 

O atual mercado mundial de minério de ferro pressiona as empresas a intensificarem 
estudos que busquem um melhor aproveitamento de seus recursos, cada vez mais 
pobres em qualidade. O principal cliente, a siderúrgica, também sofre com o 
péssimo momento econômico e exige um produto cada vez melhor. Para atender os 
parâmetros exigidos pelo cliente as empresas têm investido recursos financeiros e 
conhecimento nas etapas finais de produção, como a concentração mineral. 
Principal representante da concentração de minério de ferro, a flotação reversa, 
utiliza reagentes com características seletivas e que modificam a superfície mineral, 
dentre eles coletores como as aminas primárias (R-NH2) e depressores como o 
amido. Neste contexto, e com a finalidade de potencializar o caráter hidrofóbico do 
coletor, foram realizados ensaios de flotação em bancada, empregando distintas 
proporções de óleo diesel e amina e variações do pH para avaliar o impacto da 
mistura sobre o teor de sílica no concentrado, na seletividade do processo e na 
recuperação metalúrgica. Os resultados foram avaliados utilizando-se planejamento 
fatorial de experimentos. Concluiu-se que a substituição de até 4,41% da amina por 
óleo diesel oferece manutenção adequada da recuperação de Fe (próxima de 78%), 
do conteúdo de sílica no concentrado e da seletividade do sistema. 

PALAVRAS-CHAVE: flotação, óleo diesel, amina, minério de ferro. 
 

ABSTRACT 

The current world market for iron ore requires studies that looking for the better use 
of resources, which lose more and more quality. The main client, the steel company, 
also suffers from the terrible economic moment and requires a product better and 
better. To achieve the parameters required by the client the mineral companies have 
invested financial resources and knowledge in final stages of production, as the 
concentration process. The main representative of iron ore concentration, the reverse 
flotation, uses reagents with selective features and that modify the surface among 
minerals. For example, the primary amines (R-NH2) and depressants such as starch. 
In this context, and in order to increase the hydrophobic character of the collector, 
flotation testing bench, employing different proportions of diesel and amine in 
addition to pH variations were employed. The evaluation of the mixture (amine + 
diesel) on the SiO2 content of the concentrate, the selectivity and recovery of flotation 
was the aim results of discussions. The factorial planning of experiments was used 
as a tool for analysis. It was concluded that the replacement of up to 4.41% of the 
amine by diesel and pH equal to 10,7 provides proper maintenance of recovery of Fe 
(almost 78 pct), SiO2 content in the concentrate and the selectivity of the system. 

KEYWORDS: flotation, diesel oil, amine, iron ore. 
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1. INTRODUÇÃO 

Minerais úteis presentes nos minérios de ferro, tais como goethita e hematita, são 
flotados por coletores como aminas, oleatos, sulfonatos e sulfatos (Wills, 2006). Mas 
os empreendimentos sobreviventes ao atual mercado mundial vêm buscando 
alternativas tecnológicas, como metodologias mais promissoras na tentativa de 
equilibrar custo de produção e satisfação do cliente.   
Como sugestão para novas tecnologias, o uso de óleos em conjunto com os 
reagentes tem se tornado uma vertente nesse atual cenário.  
Segundo Luz et. al. (2004), na concentração de minérios de ferro via flotação 
reversa as aminas exercem tanto a função coletora quanto de espumante, porém 
esse reagente tem custo relativamente elevado no mercado e sua substituição 
parcial por espumantes convencionais e óleo diesel vem se tornando prática comum. 
A utilização de óleos (orgânicos ou inorgânicos) insolúveis em água para a flotação 
de minerais é baseada na técnica da flotação extensora.  
No método denominado de flotação extensora convencional os óleos não se 
encontram em emulsão com a solução de coletor e podem ser vantajosos para a 
flotação de particulados grossos. Neste caso, depois de “dissolvido” no óleo, o 
coletor voltado com sua parte polar para a solução interage com a partícula mineral 
estabelecendo um maior ângulo de contato (Capponi, 2005).  
Segundo Rubio (2002) as diversas técnicas existentes são classificadas de acordo 
com a concentração de óleo adicionada e visam aumentar a hidrofobicidade e 
tamanho das partículas por meio de processos de agregação, facilitando a captura 
desses agregados pelas bolas de ar. 
Óleos como o diesel e querosene têm sido usados para aumentar a recuperação na 
flotação de minérios não sulfetados e não deslamados (Pereira, 2004). 
Mesmo assim, outras classes minerais têm sido usadas em testes com óleos 
neutros. De São José (2015) realizou ensaios de flotação de sulfetos em que o óleo 
diesel foi adicionado, juntamente com o coletor amil xantato de potássio (150 g/t) e 
espumante MIBC (nas proporções de 1:0,15:0,30) os resultados para zinco foram os 
melhores, com recuperação de 95,33% e teor de 12,96% e sugeriu a atuação de 
mecanismos da flotação extensora. Nesse contexto, realizaram-se testes 
laboratoriais a fim de avaliar o impacto da substituição parcial da amina por óleo 
diesel, empregando-se distintas proporções do óleo, amina e variando o pH de 
flotação em uma faixa que envolve o valor de pH mais empregado para tanto.  
Os resultados, teores de sílica do concentrado, a seletividade e o rendimento 
metálico, foram avaliados aplicando-se planejamento fatorial de experimentos, uma 
metodologia estatística que possibilita projetar experimentos com múltiplas 
combinações de variáveis em diferentes níveis, e produzem informações mais 
significativas, com a exigência de menos ensaios do que experimentos aleatórios ou 
não planejadas e ainda encontra configurações de fatores que proporcionam a 
otimização do desempenho do processo. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Planejamento dos Testes 

Os ensaios de flotação em bancada foram planejados conforme a metodologia 
estatística DOE – Design of Experiments, com o auxílio do programa Minitab. O 
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planejamento obedeceu ao fatorial 3², ou seja, 3 níveis e 2 variáveis com testes 
realizados em réplicas a fim de avaliar a significância estatística entre os resultados 
experimentais. A variáveis adotadas foram adição de óleo diesel e pH dispostos em 
3 níveis estabelecidos entre máximo e mínimo, conforme valores conhecidos e 
praticados no processo. A Tabela 1 resume o planejamento dos ensaios, conforme 
as variáveis estudadas, assim como as variações em seus níveis.  

Tabela 1 – Planejamento dos ensaios 

Ensaio Combinações 
Ensaio 

Combinações 
X1 Óleo Diesel X3 pH X1 Óleo Diesel X3 pH 

01 0 0,00 -1 10,2 10 0 0,00 -1 10,2 
02 -1 4,41 -1 10,2 11 -1 4,41 -1 10,2 
03 +1 6,93 -1 10,2 12 +1 6,93 -1 10,2 
04 0 0,00 0 10,7 13 0 0,00 0 10,7 
05 -1 4,41 0 10,7 14 -1 4,41 0 10,7 
06 +1 6,93 0 10,7 15 +1 6,93 0 10,7 
07 0 0,00 +1 11,1 16 0 0,00 +1 11,1 
08 -1 4,41 +1 11,1 17 -1 4,41 +1 11,1 
09 +1 6,93 +1 11,1 18 +1 6,93 +1 11,1 

 
2.2 Amostras 

As amostras de minério de ferro utilizadas nos ensaios são partes do underflow da 
deslamagem de determinada empresa parceira da pesquisa. O fluxograma ilustrado 
na Figura 1 mostra o ponto de coleta das amostras.  
Posteriormente a coleta, foi realizada secagem, homogeneização e quarteamento 
das amostras em divisor Jones, separando alíquotas para ensaios de flotação e para 
a análise granuloquímica. Cada amostra possuía massa de 950 g, a serem 
alimentadas na cuba de flotação em bancada. 

 
Figura 1 – Fluxograma de produção com destaque para o ponto de coleta de amostra. 
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2.3 Reagentes utilizados nos ensaios de flotação 

A Tabela 2 lista os reagentes utilizados nos ensaios de flotação, informando a 
função do reagente e dosagem/concentração. Todos os reagentes usados foram de 
padrão analítico. 

Tabela 2 – Reagentes utilizados nos ensaios de flotação 
Coletor Depressor Auxiliar 

Amina 3,5% 
Amido de milho Soda Cáustica 50% 

Óleo Diesel 
 
A relação de amido/soda padrão definido para realização dos ensaios foi de 8 partes 
de amido para 1 de soda. Neste caso pesou-se em béquer 8 g do gritz de milho, 2 g 
de soda com concentração de 50% e adicionaram-se 72 g de água para pré-diluição 
a 10%. Após a gelatinização, a solução foi completada com 319 g de água para 
atingir a diluição de 2%, concentração final da solução de amido. Por fim realizou-se 
a agitação da solução por 10 minutos para garantir a homogeneização. A dosagem 
de amido padrão para a execução dos 18 ensaios de flotação foi de 1100 g/t. A 
Tabela 3 mostra as combinações entre amina e óleo utilizadas nos testes. 

Tabela 3 – Combinações entre amina e óleo 
Dosagem de coletor total = 70 g/t 

Amina Óleo Diesel 
% g/t g % g/t g 

95,59 67,0 1,82 4,41 3,0 0,003 
93,07 65,0 1,77 6,93 5,0 0,005 

100,00 70,0 1,90 0,0 0,0 0,000 

As escolhas pelas dosagens de 3,0 e 5,0 g/t de substituição da amina por óleo foram 
tomadas a partir de ensaios exploratórios feitos previamente em planta industrial 
parceira do projeto. O óleo diesel foi adicionado à solução de amina e assim 
permaneceu sem agitação, uma vez que seu objetivo era de contribuir com a 
flotação extensora, não necessitando da formação de emulsão. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados de análises químicas das amostras que alimentaram os ensaios de 
flotação em bancada estão apresentados na Tabela 4. Pode-se observar que 90% 
da amostra estavam na fração inferior a 106 µm, e 44% representam a fração 
inferior a 44 µm, essa é a fração que apresenta maiores teores de Fe e menores 
valores dos teores de contaminantes.  

Tabela 4 – Resultado da análise química das amostras que alimentaram a flotação 
Malha 
(mm) 

%Retida %Fe %SiO2 %Al2O3 %P %Mn %TiO2 %CaO %MgO %PPC 

0,150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,106 9,50 41,13 36,72 1,54 0,04 0,26 0,11 0,02 0,06 1,92 
0,075 15,50 36,90 44,43 0,60 0,02 0,08 0,05 0,02 0,08 0,81 
0,044 18,40 41,80 37,41 0,45 0,02 0,10 0,05 0,01 0,04 0,88 
-0,044 56,60 55,53 17,57 0,62 0,02 0,12 0,07 0,02 0,04 0,82 

  48,75 27,20 0,67 0,02 0,12 0,07 0,02 0,05 0,93 
  49,79 28,15 0,58 0,02 0,16 0,06 0,02 0,07 1,18 
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3.1 Avaliação dos teores de SiO2 do concentrado 

A distribuição de SiO2 apresentou uma distribuição normal, não apresentando 
influência de fatores externos durante a realização dos ensaios de flotação. 
 
A análise da variância mostrou que o uso do óleo diesel e a variação do pH 
interferem nos teores de SiO2 obtidos nos ensaios de flotação em bancada. A Figura 
2A destaca que o principal efeito no teor de SiO2 ocorre quando há aumento do pH, 
sendo o melhor resultado de SiO2 no concentrado quando o pH foi igual a 10,7. 
A tendência de melhor situação em pH 10,7 repetiu-se com as dosagens de óleo 
diesel, com ligeira melhora ligada a maior dosagem do óleo. Nota-se, de acordo com 
os resultados apresentados na Figura 2B que sem utilizar óleo diesel e pH 10,7 o 
teor de SiO2 no concentrado foi o menor observado, porém muito próximo daquela 
combinação em que se usou 4,41% do óleo.  
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O
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O
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Figura 2 – A) Conteúdo de SiO2 conforme variação do pH e da dosagem de óleo diesel no pH 
10,7. B) Efeito da dosagem de diesel no teor de SiO2 para cada valor de pH. 

 
3.2 Avaliação da recuperação metalúrgica de Fe 

Apesar do pH 10,7 ter sido aquele que garantiu a menor contaminação de SiO2 no 
concentrado, observou-se que este mesmo valor de pH proporcionou a menor 
recuperação metalúrgica de Fe, Figura 3A. No entanto, a maior recuperação foi 
observada no pH igual a 11,1.  Analisando a Figura 3B, nota-se que apenas no pH 
11,1 a recuperação metalúrgica de Fe utilizando óleo diesel supera o não uso do 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 
mesmo. Ademais, a ausência de óleo e principalmente no pH 10,2 observa-se 
melhor recuperação.   
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Figura 3 – A) %Recuperação metalúrgica de Fe conforme variação do pH e da dosagem de óleo 
diesel no pH 10,7. B) Efeito da dosagem de diesel no teor de SiO2 para cada valor de pH. 

 
3.3 Avaliação do índice de seletividade 

Novamente, o pH se mostrou mais influente nos sistemas. O maior índice de 
seletividade foi alcançado no pH 10,7 e sem o uso de óleo, Figura 4. Quando se 
utilizou o óleo diesel, esse atuou negativamente na seletividade, observando-se 
queda deste parâmetro para valor próximo a oito.   
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Figura 4 - Efeito da dosagem de diesel no índice de seletividade para cada valor de pH. 
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3.4 DISCUSSÃO  

3.4.1 Influência do pH na flotação analisada  

De acordo com Baltar (2010) as formas nas quais o pH da polpa influenciam os 
sistemas de flotação são, resumidamente, pelo desequilíbrio da carga elétrica 
superficial das partículas, principalmente pela adsorção das espécies iônicas H+ e 
OH-; na adsorção de reagentes; formação de precipitados; o estado de dispersão da 
polpa e na ionização de reagentes e outras espécies químicas dissolvidas na água. 
Neste caso específico de flotação reversa de minério de ferro com aminas, uma 
ampla faixa de pH (1,5 a 11) pode ser ajustado (Bulatovic, 2007). Tais valores estão 
relacionados principalmente a especiação dos coletores catiônicos necessários à 
flotação dos óxidos envolvidos. Vieira (1994) concluiu que a flotação reversa de 
minério de ferro no pH 10,5 foi melhor, proporcionando recuperação metalúrgica de 
ferro de até 91,45%. 
Tal conclusão suporta o melhor resultado obtido em termos de contaminação do 
concentrado. O conteúdo de SiO2 foi, conforme já apresentado, menor quando se 
trabalhou com pH igual a 10,7. Para a flotação de minério de ferro, considera-se que 
a faixa ideal de pH se mantenha entre 10,0 e 10,5, pois, é nesta que a amina se 
encontra 50% dissociada, apresentando-se com função coletora e espumante ao 
mesmo tempo (Reis, 2015). Segundo Lelis (2014) no pH de 10,5 ocorre aumento da 
flotabilidade do quartzo devido à maior afinidade da amina que se encontra na forma 
íon-molécula com a superfície do quartzo, uma vez que a carga superficial deste 
mineral é bem negativa nessas faixas de pH. 

3.4.2 Efeito da substituição parcial da amina por óleo diesel no teor de SiO2 do 
concentrado 

Analisando os resultados obtidos, nota-se que o aumento na parcela de óleo diesel 
combinado com amina provocou queda na seletividade do processo de 
concentração. Esse resultado deve ser fruto de fatores combinados, destacando-se:   
Em parte, a redução na quantidade de amina reduz a ação espumante, a cargo 
neste trabalho apenas pela amina, e consequentemente a recuperação de quartzo. 
E de acordo com Fuerstenau (2005) o aumento da cadeia hidrocarbônica da amina 
impacta na diminuição de solubilidade de seus derivados em água, com efeitos 
negativos em sua função coletora. Conjuntamente, o aumento na dosagem de óleo 
diesel contribui para a formação de agregados de finos de sílica que se tornam 
pesados para serem arrastados pelas bolhas durante a flotação reversa. Assim o 
concentrado passou a ter um maior teor de SiO2 indevidamente. Oliveira et al. (2007) 
realizam flotação extensora como concentração de sulfetos de cobre-molibdênio e 
sugeriram que a partir da dosagem de 90 g/t de óleo diesel (máxima recuperação 
dos sulfetos) os aglomerados formados possuíam tamanho tal que impediu sua 
flutuação pelas bolhas de gás.  
 
3.4.3 Efeito da substituição da amina por óleo diesel na recuperação 
metalúrgica de Fe 

Por meio dos resultados apresentados, pode-se aferir que uma substituição parcial 
(4,41%) da amina por óleo diesel impactou maior recuperação de ferro no pH 11,1. 
Em parte, o sucesso de tal substituição deveu-se a extensão dos radicais orgânicos 
da amina e a manutenção de sua ação espumante. Aumentando a parcela de 
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substituição para 6,93% notou-se queda de recuperação, mostrando a importância 
da amina para o processo.  

4. CONCLUSÕES 

Levando em consideração os parâmetros usados como avaliativos dos resultados 
para a flotação do minério de ferro estudado notou-se que o pH 10,7 se sobressaiu 
como o melhor, pois com tal valor de pH obteve-se menor conteúdo de SiO2. 
Analisando a recuperação metalúrgica de ferro e levando-se em conta que a 
diferença de sílica no concentrado proporcionada pelos pHs 10,7  e 11,1 não foi tão 
discrepante pode-se concluir que o pH igual a 11,1 foi o melhor, pois assim foi 
possível alcançar recuperação metalúrgica de até 77,7%.  
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