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RESUMO 
 

A aplicabilidade prática da flotação como método de concentração da hematita, se 
encontra na faixa granulométrica de 10µm a 250µm. Para a maioria dos minérios, a 
presença de partículas finas e ultrafinas é prejudicial a esse processo de  
concentração. Ao longo dos anos foram desenvolvidos diversos estudos sobre a 
flotação de partículas finas, antes rejeitadas, e o acidente na barragem de Fundão da 
Samarco S.A. acentuou a necessidade de buscar maior  desempenho  na flotação em 
tal faixa granulométrica além de buscar o aproveitamento de todo bem mineral. Muitos 
estudos destacam a importância da utilização de dispersantes para obtenção de uma 
flotação com elevada recuperação. Nesse contexto, desenvolveu-se este trabalho que 
investigou a influência de dispersantes e depressores na microflotação  da hematita.  
Os experimentos foram realizados nos laboratórios do Departamento de Engenharia  
de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, utilizando-se amostras do mineral 
hematita com granulometria inferior a 16μm. Foram utilizados o silicato de sódio como 
reagente dispersante, o amido de milho (Flot75) e amido de mandioca (FF73) como 
reagentes depressores e a amina como reagente coletor. Para cada reagente foi 
analisada a influência das variáveis concentração e pH. Os resultados confirmaram 
que o silicato de sódio possui caráter dispersante para os sistemas formados por 
hematita, enquanto os amidos possuem caráter depressor para o mesmo sistema. 
Independentemente do pH, os testes realizados com amido de milho (Flot75) 
apresentaram menor flotabilidade da hematita  quando utilizado na concentração igual 
a 150mg/l. A hematita apresentou melhores resultados  no teste de microflotação no  
pH 9,5 onde o silicato de sódio apresentou maior flotabilidade e o amido de milho 
(Flot75) apresentou menor  flotabilidade. 

 
PALAVRAS-CHAVE:  Hematita;  Dispersão;  Microflotação; Depressor; Finos. 

 
ABSTRACT 

 
The practical applicability of the flotation as a method  of concentration of Hematite, is  
in the range of 10µm to 250µm particle size. For most minerals, the presence of fine 
particles and ultrafine is detrimental to this process of concentration. Over the years 
various studies have been developed on the flotation of fine particles, before rejected, 
and the accident with the Fundão’s dam of Samarco S.A. highlighted the need to get 
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higher performance in the flotation in such a particle size range in addition to get the 
exploitation of all mineral. Many studies highlight the importance of the use of 
dispersants for a flotation with high recovery. In this context, developed this work 
investigated the influence of dispersants and depressants on micro-flotation of  
Hematite. The experiments were carried out in the laboratories  of mining engineering  
at the Federal University of Ouro Preto, using samples of the mineral  Hematite  in 
pieces with a diameter of less than 16μm. Sodium silicate were used as dispersing 
reagent, corn starch (Flot75) and cassava starch (FF73) as depressants reagents and 
amine as collector reagent. For each reagent was analyzed the influence of 
concentration and pH variables. The results confirmed that the sodium silicate has 
character dispersant for systems consisting of Hematite, while starches have character 
depressant for the same system. Regardless of pH, the tests performed with corn 
starch (Flot75) showed reduced floatability of Hematite when used at a concentration 
equal to 150mg/l. Hematite presented better results in the micro-flotation test in the 
range of pH 9.5 where the sodium silicate showed higher floatability and corn starch 
(Flot75) showed  lower floatability. 

 
KEYWORDS:  Hematite; Dispersion; Micro-flotation;  Depression; Fines. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Os minérios a serem explotados possuem teores  do  mineral útil cada vez mais baixo 
e com a redução desses teores, ocorre uma necessidade maior de moer os minérios 
em granulometrias mais finas, e consequentemente as características superficiais das 
partículas passam a ter maior relevância para a compreensão do processo de flotação 
e do grau de dispersão  (OLIVEIRA, 2006). 

 
Os óxidos de ferro tornam-se eletricamente carregados quando dispersos em meio 
aquoso e a eletrodinâmica de um sistema relaciona-se com a dispersão do mesmo. O 
potencial zeta pode indicar o grau de dispersão de um sistema devido às forças 
elétricas repulsivas. Para baixos valores de potencial zeta existem menos forças 
repulsivas, uma vez que existem menos íons e cargas no sistema, e nessas condições 
é esperado um estado menos disperso. Para valores maiores de potencial zeta 
analogamente, o sistema está mais disperso devido à dinâmica de forças elétricas do 
mesmo (CARVALHO, 2016). As alterações ocorridas na superfície de óxidos e a 
formação de interface eletricamente carregada entre as partículas e o meio aquoso  
são controladas pelo pH e pela força iônica da solução em que estão dispersos 
(OLIVEIRA, 2006). 

 
Estudos sobre partículas finas minerais apontam que a há importância significativa da 
dispersão de um sistema para uma flotação com elevada recuperação (BOGDANOV, 
1980). 

 
O método de separação por meio do processo de flotação possui  aplicabilidade  
restrita a uma faixa granulométrica e fora desta, a eficácia do método cai 
substancialmente, pois a presença de partículas de partículas finas e ultrafinas é 
prejudicial a esse processo de concentração. A faixa granulométrica depende de cada 
mineral sendo que, para a hematita essa faixa varia entre 10µm a 250µm (HOUT, 
1983). 



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

 

 

A justificativa desse trabalho tem como base os estudos sobre a flotação de partículas 
finas de Carvalho (2016) e o acidente na barragem de Fundão da Samarco S.A. que 
acentua a necessidade de buscar maior desempenho na flotação além de buscar o 
aproveitamento de todo bem mineral presente. Portanto, levando em consideração a 
importância da recuperação de finos  e a escassez de pesquisas aplicadas a óxidos  
de ferro, desenvolveu-se esse trabalho que visa contribuir para a recuperação de finos 
de hematita analisando a influência de alguns reagentes dispersantes  e depressores 
na  microflotação e  dispersão de hematita. 

 
2. MATERIAL  E MÉTODOS 

 
Os testes experimentais desse projeto foram realizados nos Laboratórios  de 
Tratamento de Minérios e a análise granulométrica da amostra foi realizada no 
laboratório de Difração de Raios X, ambos pertencentes ao Departamento de 
Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 
2.1 Preparação  das amostra 

 
Os testes foram realizados utilizando uma amostra de hematita pulverizada em um 
pulverizador de tungstênio até alcançar a granulometria  de 90%  passante em 16µm.  
A distribuição de tamanho das partículas foi determinada utilizando o granulômetro a 
laser, CILAS modelo 1064, com 60s de ultrassom. A análise mineralógica do material 
foi feita por Difratometria de Raios X. O peso específico do material foi determinado  
por picnometria. 

 
2.2 Planejamento  dos experimentos 

 
Os reagentes avaliados foram o silicato de sódio (SiO2/Na2O = 2,0 a 3,0) como 
dispersante, amido de milho (Flot75) e de mandioca (FF73) como  depressores  e 
amina Flotigan EDA como coletor.  Nos experimentos,  foram analisados  a influência 
da concentração e do pH, admitindo-se um desvio máximo de 5% para a réplica de 
cada experimento. 

 
2.3 Testes  de dispersão 

 
Seguindo a metodologia de Gallery (1985), os ensaios de dispersão foram realizados 
no tubo de sedimentação padrão. Os testes foram realizados de acordo com as 
seguintes etapas: 

• Para cada teste foi adicionado ao tubo: 3g de amostra de hematita pulverizada  
e 200ml de reagente preparado nas concentrações de  1000g/t  (15mg/l), 
3000g/t (45mg/l), 10000g/t (150mg/l) e 20000g/t (300mg/l), e com o pH  
ajustado. 

• O sistema foi condicionado por 180 segundos sob agitação  magnética.  O  pH 
foi aferido e ajustado dentro do  tubo. 

• Em seguida o agitador magnético foi desligado  e aguardou-se 300 segundos  
de sedimentação. 

• Ao final do teste, as frações suspensa e afundada foram coletadas 
separadamente, secas e pesadas, e calculou-se o índice de dispersão (ID) de 
cada teste. 
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2.4 Testes  de microflotação 
 

Os ensaios de microflotação foram realizados no tubo de Hallimond modificado, de 
acordo com as  seguintes etapas: 

• Para cada teste foi utilizado 1g de amostra pulverizada, 90ml do reagente nas 
concentrações  de acordo com a  Tabela 1: 

 
Tabela 1. Concentração dos reagentes utilizados nos testes de microflotação. 

 
Reagente PH 9,5 PH 10,5 

 
 
 
 

de sódio 
 
 
 

Amido de 
 

  (FF73)  

• O sistema foi  condicionado por 180 segundos sob  agitação magnética 
• Foram adicionados 5ml de solução do coletor na concentração igual a 

40000mg/l, de modo que a concentração da coleta no tubo foi igual a 500mg/l. 
O sistema foi  condicionado por 120 segundos sob  agitação magnética. 

• Em seguida, o volume do tubo foi completado com água destilada com pH 
ajustado até a marca de 420ml. Foi acionada a entrada de ar a uma vazão de 
60ml/min e  a flotação  foi realizada por 180 segundos. 

• Ao final de cada teste, as frações flotada e afundada foram coletadas, secas e 
pesadas, calculando-se  a flotabilidade de cada teste. 

 
2.5 Testes  de mobilidade eletroforética 

 
Os testes de mobilidade eletroforética foram realizados com amostras de hematita na 
granulometria 90% abaixo de 38µm e foram analisados os pHs 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Os 
testes foram realizados no equipamento Zeta Meter 4.0 ® e seguiram as seguintes 
etapas: 

• Foi preparada uma solução de 1 litro de eletrólito indiferente NaCl na 
concentração  10-3 M. 

• Foi adicionado 5g de hematita em 100ml da solução de NaCl e agitado por 5 
minutos. 

• Após a agitação o pH foi ajustado com soluções de ácido clorídrico (HCl) e 
hidróxido  de sódio (NaOH). 

• A solução foi vertida em uma proveta de 100ml e deixada a decantar por 1 hora. 
• Após  a decantação a suspensão foi sinfonada e o pH  aferido. 

Colocou-se a solução na cuba do equipamento Zeta Meter 4.0® e realizou-se a 
contagem da partículas (20 medidas para cada teste). Foram coletados os dados do 
potencial zeta, voltagem utilizada,  desvio padrão  e escala utilizada. 

Concentração 
Preparada 

(mg/l) 

Concentração 
no tubo 

(mg/l) 

Concentração 
Preparada 

(mg/l) 

Concentração 
no tubo 
(mg/l) 

Silicato 700 150 70 15 

Amido de 
Millho 700 

 
150 

 
700 

 
150 

(Flot75)    

Mandioca 210 45 210 45 
 



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

 

 

3. RESULTADOS  E DISCUSSÃO 
 

3.1 Caracterização  da amostra 
 

A análise granulométrica da amostra utilizada nos ensaios de microflotação e  
dispersão apresentou que 99,67% do material passante em 16µm. A difratometria de 
raios x constatou que a amostra utilizada era constituída 98,1% por hematita e 1,9% 
por goethita. O peso específico da amostra determinado por picnometria foi de 
4,89g/cm3. 

3.2 Testes  de Dispersão 
 

A Figura 1 apresenta os resultados dos testes de dispersão da hematita em diferentes 
concentrações  de reagentes  e em duas faixas de pH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Índice de dispersão da hematita em meio aquoso. 
 

Em meio aquoso e sem a adição de reagente, pode-se observar que em pH 9,5 a 
hematita apresentou um grau de dispersão de 8,72% e em pH 10,5, de 48,42%. 
Portanto, com o pH mais  alcalino o sistema  tendeu  a ficar mais disperso. 

 
Nos testes de dispersão da hematita em meio aquoso e na presença de silicato de 
sódio pode-se observar que, no pH 9,5 o silicato de sódio se mostrou um bom 
dispersante da hematita elevando o índice de dispersão de 8,72%, apresentado pela 
hematita sem reagente, para 42,64% na concentração de 15 mg/l. No pH 10,5 o  
silicato de sódio não apresentou  efeito significativo como  dispersante uma  vez que, 
os testes apresentaram uma redução do índice de dispersão com a adição desse 
reagente. 

Na Figura 1 também são apresentados os resultados dos testes utilizando amido de 
milho  (Flot75)  e  amido  de  mandioca  (FF73).  Observou-se  a  ação  depressora  na 
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hematita para ambos os amidos utilizados, pois ocorreu redução do índice de 
dispersão. Os menores índices de dispersão apresentados pelos amidos foram no pH 
9,5. O menor índice de dispersão apresentado pelo o amido de milho (Flot75) foi  
3,25% na concentração 150mg/l e pelo amido de mandioca (FF73) foi 2,87% na 
concentração 45mg/l. No pH 10,5 a ação depressora dos amidos pode ser melhor 
observada uma vez que, estes reduziram o índice de dispersão de 48,42%, 
apresentado pela hematita sem o uso de reagentes, para 5,58% com amido de milho 
(Flot75) e para 4,57% com o amido de mandioca (FF73). 

3.3 Testes  de Microflotação 
 

Na Figura 2 estão mostrados os resultados dos teste de microflotação realizados com 
as concentrações dos reagentes de acordo com os resultados obtidos nos testes de 
dispersão. Nos testes com silicato de sódio foram utilizadas as concentrações que 
deixaram o sistema mais disperso (150mg/l no pH 9,5 e 15mg/l no pH 10,5) e nos  
testes com os amidos foram utilizadas as concentrações que deixaram o sistema mais 
agregado (150mg/l para o amido de milho (Flot75) e 45mg/l para o amido de mandioca 
(FF73), ambas para os dois pHs). A flotabilidade da hematita alcançou 92,37% 
utilizando o silicato de sódio na concentração 150mg/l no pH 9,5. O amido de milho 
(Flot75) obteve o melhor resultado como depressor alcançando o menor valor de 
flotabilidade, 28,84%  no pH 10,5. 

 
 
 

  

   

 
  
 
 

 
 
 
 
 

Figura 2. Flotabilidade da hematita com a adição de reagentes. 
 
 

3.4 Testes  de Potencial Zeta 
 

A Figura 3 apresenta os resultados do potencial zeta com a adição de silicato de sódio 
com SiO2/Na2O = 2,0 a 3,0. Observa-se que a adição do reagente levou a valores   
mais negativos do potencial zeta em todas as faixas de pH e para ambas as dosagens 
estudadas. O  potencial  mais  negativo foi encontrado na faixa de pH mais alcalina. 
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Figura 3. Curvas de potencial zeta em solução aquosa+NaCl e na presença do Silicato de sódio 

nas concentrações de 1,5 mg/l e 15 mg/l. 
 

Nas Figuras 4 e 5 encontram-se os resultados do potencial zeta com a adição de  
amido gelatinizado, amido de milho (Flot75) e de  mandioca  (FF73) respectivamente.  
O amido de milho (Flot75) levou à desestabilização mais acentuada do sistema 
principalmente em faixa alcalina apresentando valores menos negativos de potencial 
zeta. Para o amido de mandioca (FF73) observa-se que apenas a concentração de 
1,5mg/l apresentou valores de potencial zeta menos negativos. O amido de mandioca 
levou a uma redução mais significativa do potencial zeta se comparado ao amido de 
milho, indicando um maior estado de agregação conforme explicação de Carvalho 
(2016). 
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Figura 4. Curvas de potencial zeta em solução aquosa+NaCl e na presença do Amido de milho 

(Flot75) nas concentrações de 1,5 mg/l e 15 mg/l. 
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Figura 5. Curvas de potencial zeta em solução aquosa+NaCl e na presença do Amido de 
mandioca (FF73) nas concentrações de 1,5 mg/l e 15 mg/l. 
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4. CONCLUSÕES 
 

O reagente silicato de sódio foi um dispersante eficiente para hematita nas condições 
testadas, apresentando resultados mais significativos no pH 9,5. Neste pH, o silicato  
de sódio  também apresentou  melhor flotabilidade. 

 
Os testes de microflotação mostraram que os reagentes amido de milho (Flot75) e 
amido de mandioca (FF73) foram bons depressores para a hematita nas condições 
testadas apresentando baixos níveis de flotabilidade. 

 
O amido de mandioca (FF73) levou a uma redução mais significativa do potencial zeta 
se comparado ao amido de milho (Flot75), indicando  um maior estado de agregação 
do sistema. 

 
Independentemente do pH, os testes realizados com amido de milho (Flot75) 
apresentaram menor flotabilidade da hematita  quando utilizado na concentração igual 
a 150mg/l. 

 
A hematita apresentou melhores resultados no teste de microflotação no pH 9,5 onde  
o silicato de sódio apresentou maior flotabilidade e o amido de milho (Flot75) 
apresentou  menor flotabilidade. 
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