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RESUMO 
 
A exaustão de reservas minerais com grandes concentrações de “minério de ouro 
livre” tem tornado viável a criação de projetos minerais associados a regiões de baixos 
teores e associações mineralógicas complexas. Frequentemente o ouro é encontrado 
in situ associado a sulfetos. A utilização da flotação como a principal técnica de con-
centração para os minerais sulfetados é amplamente difundida há vários anos. Nesta 
conjuntura, a flotação coletiva de sulfetos, como a pirita, é realizada constantemente. 
Nestes casos, a flotação segue o mesmo comportamento da flotação da pirita refratá-
ria e da pirrotita. Devido à susceptibilidade da pirita ao processo de oxidação, a recu-
peração desse sulfeto é sensível à formação de produtos de oxidação em sua super-
fície. Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi de determinar a influência 
da oxidação superficial de pirita sobre o nível de flotabilidade através da realização de 
ensaios de microflotação para diferentes tempos de exposição à oxidação pelo ar at-
mosférico, mantendo-se o tempo de condicionamento, dosagem de reagentes e pH 
do meio fixos. Os resultados indicaram uma queda de 62% e 69% na flotabilidade para 
as amostras “armazenada” e “exposta” respectivamente. Ainda foi possível notar a 
influência do manuseio das amostras sobre a oxidação, onde os lotes previamente 
preparados mantidos intactos apresentaram valores de flotabilidade maiores para os 
tempos de 9 a 13 dias, se comparados aos que estavam sendo testados desde o 
tempo 0.  
 
PALAVRAS-CHAVE: microflotação; pirita; oxidação superficial. 
 
ABSTRACT 
 
Exhaustion of mineral reserves with high concentrations of "free gold ore" has made 

feasible the creation of mineral projects associated with low-density regions and com-

plex mineralogical associations. Gold is often found in situ in association with sul-

phides. The use of flotation as the main concentration technique for sulfide minerals 

has been widely diffused for several years. At this juncture, the collective flotation of 

sulfides, such as pyrite, is constantly carried out. In these cases, flotation follows the 

same behavior of the refractory pyrite and pyrrhotite flotation. Due to the susceptibility 

of pyrite to the oxidation process, the recovery of this sulfide is sensitive to the for-

mation of oxidation products on its surface. The objective of the present work was to 

determine the influence of the surface oxidation of pyrite on the level of flotability 

through the performance of microflotation tests for different times of exposure to the 

oxidation by the atmospheric air, maintaining the time of conditioning,dosage of rea-

gents and pH of the enviroment. The results indicated a 62% and 69% drop in flotability 
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for the "stored" and "exposed" samples respectively. It was still possible to note the 

influence of sample handling on oxidation, where previously prepared batches kept 

intact showed higher flotability values for the 9 to 13 days compared to those being 

tested from time 0. 

 
KEYWORDS: micro flotation; pyrite; oxidation surface.   
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1. INTRODUÇÃO 
 
Conforme exposto por Junior et al. (2004) é recorrente a ocorrência de ouro associado 

a sulfetos, dos quais destaca-se a pirita e a arsenopirita. O método de concentração 

mais comum para este tipo de agregado é a flotação com posterior tratamento hidro-

metalúrgico. Foram publicados inúmeros estudos visando elucidar o comportamento 

de tais minerais no processo de flotação com o intuito de aumentar os níveis de recu-

peração e seletividade do mesmo. 

A eficiência do processo flotação de sulfetos sofre variações significativas em função 

da formação de produtos de oxidação. Na presença de água e oxigênio a oxidação da 

pirita ocorre conforme apresentado na Equação 1 proposta por Brantley et al. (2008). 

              FeS2 + 
15

4
 O2 +

7

2
 H20 = 2H2SO4 + Fe(OH)3                                           (1) 

Assim que uma nova superfície é gerada em mineral sulfetado, o mesmo é exposto a 

condições oxidavas, sendo produzida enorme gama de produtos, como por exemplo 

enxofre elementar, tiossulfato e hidróxidos metálicos, que são frequentemente detec-

tados em polpas aeradas. Devido à susceptibilidade da pirita à oxidação, as interações 

entre os componentes da polpa (água, minerais, oxigênio dissolvido e reagentes) es-

tabelecem um ambiente que afeta o desempenho da flotação (JUNIOR et al., 2004 e 

RAO, 2004). 

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi de determinar a influência da 

oxidação superficial de pirita sobre o nível de flotabilidade através da realização de 

ensaios de microflotação para diferentes tempos de exposição à oxidação pelo ar at-

mosférico, mantendo-se o tempo de condicionamento, dosagem de reagentes e pH 

do meio fixos. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 
Aproximadamente 200 gramas de pirita de elevado grau de pureza teve sua granulo-
metria ajustada na faixa de 75 µm a 212 µm utilizando-se gral de porcelana e penei-
ramento a seco com peneiras da série Tyler. A amostra obtida foi dividida em duas 
alíquotas de iguais massas (60 gramas), que foram direcionadas a diferentes ambien-
tes oxidativos, conforme metodologia apresentada por Mendonça et al. (2014). 
 
Uma das amostras foi armazenada em um saco plástico, que foi mantido fechado em 
lugar escuro e fresco, a qual será denominada como “armazenada”. Já a outra fração 
de massa foi transferida para um béquer e foi mantida exposta em um local acessível 
ao ar atmosférico, iluminação solar e umidade natural do ambiente. Tal fração será 
designada como “exposta”. 
 
Os ensaios de microflotação foram realizados em tubo de Hallimond modificado se-
guindo as seguintes etapas: 

I. Determinação da vazão de ar (arraste hidráulico); 
II. Determinação da dosagem ótima de coletor e espumante; 

III. Determinação da flotabilidade em diferentes intervalos de tempo, com amostra 
armazenada e exposta. 
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Nos ensaios preliminares de arraste, foi possível determinar a vazão de 50 cm³/min 

como a ideal para a realização dos testes, uma vez que o arraste apresentado nessa 

condição foi de 4% e Aguiar (2014) aponta como arraste ideal um valor igual ou inferior 

a 5%. 

 
Utilizou-se como coletor o reagente AERO® 404 Promoter (CYTEC) e como espu-
mante o OrePrep® F-501-OZ Frother (SOLVAY). As dosagens ótimas dos reagentes 
foram determinadas através de uma sequência de testes microflotação, nos quais va-
riou-se as dosagens de um e outro até a obtenção de um patamar de máxima flotabi-
lidade. Os valores obtidos foram de 1mg/L e de 10 mg/L de coletor e espumante, 
respectivamente.  
 
Por fim, os ensaios de microflotação foram realizados em diferentes intervalos de 
tempo para que a amostra apresentasse diferentes níveis de oxidação. As análises 
foram realizadas de 24 em 24 horas, sempre em duplicata, durante o período de 312 
horas (13 dias). Foram utilizadas as dosagens ótimas de coletor e espumante encon-
tradas na etapa anterior. A Tabela 1 apresenta as variáveis operacionais adotadas 
nos ensaios.  
 
As etapas desenvolvidas durante a microflotação foram as seguintes: Preparou-se a 
solução de coletor, espumante e água destilada, ajustando-se o pH no valor desejado 
em béqueres de 600 mL. Ambientou-se com água destilada os componentes do tubo 
de Hallimond modificado. Adicionou-se 50 mL da solução concentrada de coletor na 
parte inferior do tubo, de forma a se obter a concentração desejada após diluição nos 
320 mL do tubo. Ligou-se o agitador magnético. O condicionamento do coletor foi re-
alizado pelo período de 5 minutos. Logo em seguida adicionou-se 50 mL da solução 
concentrada de espumante na parte intermediária do tubo e condicionou-se pelo pe-
ríodo de 1 minuto. Ao final do condicionamento completou-se até 320 mL com água 
destilada e iniciou-se a vazão de ar. Flotou-se por um minuto, ao final do tempo des-
ligou-se simultaneamente o agitador magnético e a vazão de ar. 
 

Tabela 1: Condições operacionais dos ensaios de microflotação 

Condições Valores 

pH 8 
Faixa granulométrica -212+75 µm 

Vazão nitrogênio 50cm³/min 
Dosagem coletor/espumante 1 / 10 mg/L 

Condicionamento coletor/espumante 5 / 1 min. 
Flotação 1 min. 

Massa do material 1±0,005 g 

 
A fim de comparação, uma porção do mineral foi previamente preparada e deixada 
sem que houvesse nenhum tipo de contato por 9 dias em ambos os cenários citados 
anteriormente. Após os 9 dias foi avaliada a flotabilidade de ambas as amostras com 
o intervalo de tempo de 24 horas até o 13º dia. O intuito foi avaliar a influência da 
manipulação dos lotes sobre a oxidação e a flotabilidade. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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A Figura 1 apresenta a variação da flotabilidade da pirita com o aumento do tempo de 
oxidação nas condições citadas no Item 2.  
 

 
 

Figura 1: Flotabilidade x Tempo de Oxidação 

 
Nota-se que houve um decréscimo significativo nos primeiros dias avaliados para am-
bos os lotes (na ordem de 40%) e a partir do quinto dia a variação passa a ser menos 
acentuada. Tal fato pode ser justificado pela camada superficial gerada no processo 
de oxidação, que ocorre das bordas para o centro do material, esta funciona como um 
bloqueio entre o interior e o exterior. Apesar de existir pirita e oxigênio disponíveis 
para a reação, não existe contato entre os mesmos, devido à camada passivadora de 
óxidos gerada (CIMINELLI; GOMES, 2002).  
 
A variação da flotabilidade da amostra "exposta" foi de 94 a 24%, no intervalo t= 0 h 
e t = 312 h. Já em relação à amostra "armazenada" o intervalo encontrado foi 94 a 
32%. Na maioria dos intervalos de tempo analisados a amostra “exposta” mostrou 
menor queda na flotabilidade que a amostra “armazenada”, indicando que o método 
de armazenamento do mineral influencia no nível de oxidação. Os presentes dados 
evidenciam de maneira clara a susceptibilidade da pirita à oxidação do ambiente e 
sua influência negativa no processo de microflotação. Percebe-se ainda que mesmo 
a pirita armazenada sofreu oxidação significativa. Com isso, sugere-se que sejam re-
alizados novos ensaios, mantendo a pirita armazenada em condição de vácuo abso-
luto, além de manter separadas as alíquotas de cada intervalo de tempo, para que o 
contato com o ar atmosférico seja ainda mais restrito.  
 
As figuras 2 e 3 apresentam um confronto entre a flotabilidade dos lotes mantidos 
intactos e os utilizados para as práticas no decorrer do experimento.  
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Figura 2:Comparação entre a flotabilidade da amostra armazenada e previamente oxidada também 

armazenada. 

 

 
Figura 3:Comparação entre a flotabilidade da amostra exposta e previamente oxidada também ex-

posta. 
 

Nota-se que no dia 9 as amostras que se mantiveram intactas tiveram um resultado 

de porcentagem flotada maior, com 80% e 68% para a “armazenada previamente pre-

parada” e “exposta previamente preparada”, respectivamente. Em contrapartida 

observa-se uma variação de flotabilidade maior, em torno de 20% e 28%, para as 

mesmas. Neste ponto nos lotes que já estavam sendo amostrados e testados a amos-

tra “exposta” apresentou queda de 19%, já a “armazenada” atinge um platô com o 

valor mínimo de 32% de flotabilidade.  

Ao comparar a amostra previamente preparada mantida intacta e a que já estava 

sendo testada, verifica-se que a conduta de manter as amostras intactas colabora com 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

9 10 11 12 13

Fl
o

ta
b

ili
d

ad
e

Tempo (dias)

Previamente Preparada
(armazenada)
Armazenada

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

9 10 11 12 13

Fl
o

ta
b

ili
d

ad
e

Tempo (dias)

Previamente Preparada
(exposta)

Exposta



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de outubro 2017 

 

a retardação do processo de oxidação, o que pode também ser explicado pela forma-

ção da camada passivadora de óxidos. Como a amostra previamente preparada per-

maneceu sem retirada de alíquotas até o dia 9, pode ter ocorrido a formação de uma 

camada superficial oxidada que evitou que as partículas abaixo tivessem contato com 

o ambiente exterior e se oxidassem, apresentando uma flotabilidade maior que aque-

las que estava sendo testadas desde o tempo t=0. 

 

4. CONCLUSÕES 
 
Houve um decréscimo significativo na flotabilidade principalmente nos primeiros 4 dias 
avaliados para ambos os ambientes oxidativos. A queda na flotabilidade da amostra 
"exposta" foi de 94% a 24% no intervalo de tempo analisado e da “armazenada” foi de 
94% para 32%. O método de armazenamento do mineral influencia o processo oxida-
tivo, já que quanto menos expostas ao ar atmosférico encontraram-se as amostras, 
menor foi a queda na flotabilidade.  
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