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RESUMO 

 

Este trabalho teve por objetivo estudar a possibilidade de complexação dos cátions Ca2+ e 

Mg2+ e de seus produtos de hidrólise presentes em águas duras, provenientes tanto da adição 

de reagentes (cal) para controle de pH de polpas quanto da dissolução de carbonatos, na 

flotação catiônica de minério de ferro, contendo minerais carbonatados associados ao quartzo 

em sua ganga. Em uma primeira fase, foram realizados ensaios de microflotação em pH 10,5 

com os minerais puros (quartzo, hematita e dolomita), usando amido de milho gelatinizado e 

acetato de eteramina (50% de grau de neutralização) na dosagem de 2,5 mg/L, determinada 

em estudos prévios. Os reagentes complexantes testados foram hexametafosfato de sódio, 

ácido cítrico e fluoreto de potássio. Para o entendimento da influência destes reagentes e do 

EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético, sal dissódico) sobre as cargas superficiais dos 

minerais (hematita, quartzo e dolomita), foram efetuadas medidas de potencial zeta dos 

mesmos condicionados somente com NaCl (1x10-3 mol/L) e com os complexantes 

mencionados anteriormente, mantendo a mesma força iônica (NaCl = 1x10-3 mol/L). O 

potencial zeta dos minerais diminuiu após o condicionamento com os complexantes, 

sobretudo com hexametafosfato de sódio, principalmente para a hematita e para a dolomita. 

Nos ensaios de solubilidade da dolomita com os complexantes, verificou-se que a ordem 

decrescente de contribuição para solubilização foi: EDTA > ácido cítrico > hexametafosfato 

de sódio. Ensaios de adsorção em pH 10,5 dos reagentes: amido, amina, EDTA e 

hexametafosfato de sódio (condicionados individualmente e simultaneamente) com o quartzo 

e hematita, seguido da determinação dos espectros infravermelhos a transformada de Fourier 

(reflectância difusa) confirmaram adsorção da amina sobre o quartzo (interações 

eletrostáticas) e do amido sobre a hematita (adsorção química) e que as possíveis espécies 

adsorvidas tanto no quartzo quanto na hematita foram o Ca2+, Mg2+, Mg(OH)+ e Mg(OH)2. 

Nos espectros infravermelhos tanto do quartzo quanto da hematita condicionados com MgCl2, 

seguido de condicionamento com EDTA / hexametafosfato de sódio, não foi identificada a 

presença da espécie Mg(OH)2 em suas superfícies, comprovando a eficácia da complexação 

dos íons Mg2+. Nos ensaios de flotação em bancada efetuados com amostra de itabirito 

quartzoso (44,7% Fe e 31,8% SiO2) com adição simultânea de íons Ca2+ e Mg2+, verificou-se 

aumento tanto da recuperação em massa quanto metalúrgica de Fe e consequente diminuição 

do teor de Fe e aumento do teor de SiO2 nos concentrados obtidos. O emprego de EDTA 

(1080 g/t) após o condicionamento do minério, com concentração total dos íons Ca2+ e Mg2+ 

igual a 300 g/t, restabeleceu a seletividade do processo: os teores de Fe e SiO2 no concentrado 



 

 

 

foram de 63% e 4%, respectivamente), que são similares aos resultados dos ensaios sem a 

presença desses íons na polpa. Ensaios com itabirito quartzoso e dolomítico, artificial, por 

planejamento fatorial de experimentos com réplica, avaliaram os seguintes fatores: tempo de 

agitação da polpa antes da adição de reagentes (0 e 15 minutos), proporção de dolomita no 

minério (2,5 % e 10%), dosagem de amido (200 e 400 g/t) e dosagem de amina (50 e 150 g/t). 

De modo geral, obtiveram-se teores de SiO2 de 9% a 23%, teores de Fe de 44% a 58% e 

índice de seletividade (I.S.) de 2,5 a 6,0. Os melhores resultados com os complexantes foram 

obtidos com seu uso na proporção de EDTA : cátions = (0,6 : 0,9) e hexametafosfato de sódio 

: cátions (0,5: 0,8). Para 10 mg/L de íons totais (Ca2+ + Mg2+), os resultados foram: 52% Fe, 

9,4% SiO2, 4,4% CaO e 2,3% MgO (EDTA = 82 mg/L); 57% Fe, 9,2% SiO2, 1,7% CaO e 1% 

MgO (hexametafosfato de sódio = 120 mg/L), com mesmo índice de seletividade (I.S. = 5,8).  

 

 

Palavras-chave: Cátions Ca2+ e Mg2+. Flotação catiônica. Minério de ferro. Dolomita. 

Agentes complexantes. EDTA. Hexametafosfato de sódio. Ácido cítrico.  

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aimed to study the possibility of complexing Ca2+ and Mg2+ cations and their 

hydrolysis products present in hard water, both from the addition of reagents (lime) for pulps 

pH control and from carbonates dissolution, in cationic flotation of iron ore, containing 

carbonated minerals associated with quartz in its gangue. In a first phase, microflotation tests 

were carried out at pH 10.5 with pure minerals (quartz, hematite and dolomite), using 

gelatinized corn starch and etheramine acetate (50% neutralization degree) at a dosage of 2.5 

mg/L, determined in previous studies. The complexing reagents tested were sodium 

hexametaphosphate, citric acid and potassium fluoride. In order to understand the influence of 

these reagents and EDTA (disodium ethylenediaminetetraacetic acid) on the surface charges 

of minerals (hematite, quartz and dolomite), measurements of the zeta potential of the same 

ones conditioned with NaCl (10-3 M) and with the complexing reagents previously 

mentionated, maintaining the same ionic strength (10-3 M). The zeta potential of minerals 

decreased after conditioning with complexing agents, especially with sodium 

hexametaphosphate, mainly for hematite and dolomite. In the dolomite solubility tests with 

the complexants tested, it was found that the solubilization decreasing order was EDTA > 

citric acid > sodium hexametaphosphate. Adsorption tests at pH 10.5 of the reagents starch, 

amine, EDTA and sodium hexametaphosphate, conditioned individually and simultaneously 

with quartz and hematite, followed by determination of infrared spectra by Fourier-transform 

infrared spectroscopy – FTIR (diffuse reflectance), confirmed amine adsorption on quartz 

(electrostatic interactions), starch adsorption on the hematite (chemical adsorption), and that 

the possible species adsorbed on both quartz and hematite were Ca2+, Mg2+, Mg(OH)+ and 

Mg(OH)2. In the infrared spectra of both quartz and hematite conditioned with MgCl2, 

followed by conditioning with EDTA / sodium hexametaphosphate, the presence of the 

Mg(OH)2 species on their surfaces was not identified, proving the effectiveness of the Mg2+ 

ions complexation. In the batch flotation tests performed with a sample of siliceous itabirite 

(44.7% Fe and 31.8% SiO2) with simultaneous addition of Ca2+ and Mg2+ ions, it was found 

an increase in both mass recovery and metallurgical Fe recovery and consequent decrease of 

Fe content and increase of SiO2 content in the obtained concentrates. The use of EDTA (1080 

g/ton) after ore conditioning, with a total concentration of Ca2+ and Mg2+ ions equal to 300 

g/ton, restored the process selectivity: the levels of Fe and SiO2 in the concentrate were 63% 

and 4%, respectively), which are similar to the test results without the presence of these ions 

in the pulp. Tests with artificial dolomitic quartz itabirite, using statistical factorial planning 



 

 

 

of experiments, evaluated the following factors: pulp agitation (conditioning) time before 

adding reagents (0 and 15 minutes), dolomite proportion in the ore (2.5 % and 10%), starch 

dosage (200 and 400 g/ton) and amine dosage (50 and 150 g/ton). In general, were obtained 

concentrates with SiO2 contents from 9% to 23%, Fe contents from 44% to 58% and 

selectivity index, S.I., from 2.5 to 6.0. The best results with the complexing agents were 

obtained with its use in the proportion of EDTA: cations = (0.6: 0.9) and sodium 

hexametaphosphate: cations (0.5: 0.8). For 10 mg/L of total ions (Ca2+ + Mg2+), the results 

were 52% Fe, 9.4% SiO2, 4,4% CaO and 2,3% MgO (EDTA = 82 mg/L), 57% Fe, 9.2% SiO2, 

1,7% CaO and 1% MgO (sodium hexametaphosphate = 120 mg/L), with the same selectivity 

index (S.I. = 5.8).  

 

 

Key words: Ca2+ and Mg2+ ions. Cationic flotation. Iron ore. Dolomite. Complexing agents. 

EDTA. Sodium hexametaphosphate. Citric acid.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os métodos de concentração de minérios de ferro aplicados industrialmente são: gravíticos ou 

densitários (jigagem e espiral de Humphrey), magnéticos (baixa e alta intensidade) e a 

flotação. A escolha do método a ser utilizado depende das propriedades físicas, mineralógicas 

e granulometria de liberação dos minerais-minérios em relação aos minerais de ganga 

presentes no material (Filippov et al., 2014). Destes métodos, a flotação tem grande vantagem 

e aplicabilidade, pela sua versatilidade, por ser baseada em princípios relacionados à físico-

química de superfícies, propriedades estas que podem ser modificadas pelo uso de reagentes 

adequados, de acordo com a necessidade. 

 

A flotação é empregada para a concentração de diversos bens minerais, como sulfetos, óxidos, 

fosfatos, carvão. Especificamente na indústria de minérios de ferro, a flotação catiônica 

reversa (flotação da ganga silicosa) tem sido empregada com sucesso para obtenção de 

concentrados com elevados teores de ferro. 

 

A flotação é influenciada por vários fatores, como propriedades elétricas da superfície do 

mineral, tipo de coletor, solubilidade do mineral, hidrodinâmica do sistema, interações entre 

espécies dissolvidas e o tipo dos reagentes de flotação. Desses fatores citados, merecem 

atenção especial os relacionados às características da polpa, no que diz respeito à presença de 

espécies químicas no meio, bem como seu efeito e interação com os reagentes e os minerais a 

serem flotados (Sayilgan e Arol, 2004).  

 

As espécies químicas presentes na polpa de flotação podem ser oriundas da água de processo 

ou resultantes da dissolução de minerais levemente solúveis presentes no minério, como a 

calcita e a dolomita, causando aumento da quantidade de cátions metálicos (Ca2+, Mg2+) 

presentes no sistema e que interferem diretamente na interação entre os reagentes e eficiência 

do processo de flotação. 

 

A literatura apresenta alguns estudos relatando a influência de cátions metálicos sobre a 

flotação de minério de ferro, em razão das interações que possam vir a ocorrer entre as 

espécies, os reagentes e os minerais presentes no sistema de flotação. Porém, o tema ainda é 

relativamente pouco explorado e ainda há uma lacuna de conhecimento a ser preenchida sobre 

os meios de impedir ou reverter o efeito depressor dos íons na flotação dos minerais de ganga. 
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Trabalhos como os de Lelis (2014) e Cruz (2015), que estudaram a influência dos cátions 

Ca2+ e Mg2+ na flotação catiônica reversa de minério de ferro, são promissores. Contudo, não 

existem estudos aprofundados de flotação catiônica reversa com minérios de ferro contendo 

carbonatos, em que os íons presentes na polpa são oriundos da dissolução destes carbonatos, 

cujo tratamento é mais complicado do que o tratamento de águas duras empregadas como 

água de processo, o que evidencia a necessidade de novas pesquisas sobre o tema. A partir do 

levantamento de informações da literatura, foram realizados estudos fundamentais 

(determinação de potencial eletrocinético (zeta) e ensaios de microflotação), com ácido 

cítrico, hexametafosfato de sódio, EDTA, e fluoreto de potássio, como reagentes 

complexantes dos íons Ca2+ e Mg2+. E em etapa posterior, foram realizados ensaios, de 

bancada, de flotação catiônica reversa de minério de ferro artificial (contendo quartzo e 

dolomita na ganga) com os complexantes mais promissores. 
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2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

 

A necessidade de lavrar minérios complexos e cada vez mais pobres justifica a busca pelo 

aperfeiçoamento e melhora de rotas já existentes para o tratamento de minérios e aplicação de 

reagentes adequados à flotação, que reflitam numa maior recuperação na flotação e no 

fornecimento de concentrados com teores adequados para a obtenção de sínter feed e pellet 

feed em especificações satisfatórias para a indústria siderúrgica. 

 

No caso dos minérios de ferro contendo dolomita na ganga (além de quartzo), é uma 

preocupação atual o fato de a seletividade na flotação catiônica ser drasticamente reduzida, 

necessitando de pesquisas para o aprimoramento da rota existente. Tais pesquisas têm sido 

baseadas no uso de complexantes dos cátions metálicos Ca2+ e Mg2+, provenientes da 

dissolução da dolomita, para restabelecer a seletividade na flotação de tais minérios, 

propiciando assim alternativas para o tratamento e aproveitamento dos mesmos, cada vez 

mais presentes em minérios do Quadrilátero Ferrífero. 

 

Os resultados deste trabalho podem contribuir para o beneficiamento de itabiritos quartzosos e 

dolomíticos, uma vez que estes são cada vez mais comuns nas reservas do Quadrilátero 

Ferrífero. Portanto, é de suma importância para a economia de Minas Gerais e do Brasil, uma 

vez que a mineração é uma das principais atividades industriais do Estado, estando presente 

ao longo de sua história, inclusive fazendo parte do próprio nome do Estado. Em suma, o 

trabalho poderá contribuir para alavancar o setor mineral, diminuir o volume de minérios não 

aproveitados em razão do baixo teor e desempenho dos mesmos nos circuitos industriais, 

aumentar a receita das empresas, diminuir o desemprego, entre outros efeitos correlacionados. 

Em termos de inovação, o trabalho visou aprimorar a rota de flotação catiônica reversa de 

itabirito quartzoso (ou silicoso), que já está bem estabelecida, para a concentração de itabirito 

quartzoso e dolomítico.  
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3 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

O objetivo geral do trabalho foi o desenvolvimento (aprimoramento) de rota de flotação 

catiônica para minérios de ferro contendo quartzo e carbonatos na ganga, minérios estes cada 

vez mais comuns nas frentes de lavra das minas do Quadrilátero Ferrífero, estudando 

possíveis reagentes complexantes (EDTA, hexametafosfato de sódio, ácido cítrico, fluoreto de 

potássio) para os cátions Ca2+ e Mg2+ oriundos da solubilização dos carbonatos presentes 

nestes minérios. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos do trabalho foram: 

 

- Caracterização das amostras minerais (hematita, quartzo e dolomita) e dos minérios 

utilizados nos experimentos. As etapas de caracterização incluíram: classificação 

granulométrica, análise química (fluorescência de raios X) e análise mineralógica 

(difratometria de raios X).  

 

- Realização de ensaios de microflotação com os minerais (hematita, quartzo e dolomita), 

utilizando diferentes agentes complexantes dos cátions Ca2+ e Mg2+, de acordo com as 

condições otimizadas por Lelis (2014): 200 mg/L do sal portador do cátion, 100 mg/L de 

amido e 2,5 mg/L de amina, em pH 10,5. 

 

- Levantamento de curvas de potencial eletrocinético (zeta) dos minerais (hematita, quartzo e 

dolomita), com os reagentes complexantes estudados, em função do pH. 

 

- Realização de estudos de adsorção, utilizando os minerais (quartzo e hematita) 

condicionados com os cátions Ca2+ e Mg2+ e posterior análise dos espectros no infravermelho 

dos sólidos após etapa de adsorção. 

 

- Realização de ensaios de flotação em bancada com minério artificial, utilizando reagentes 

complexantes que se mostraram promissores (baseado) nos ensaios de microflotação. 

  



25 

 

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 GENERALIDADES  

 

A conjuntura atual das minerações de ferro brasileiras está no seguinte “patamar”: exaustão de 

depósitos de hematita e itabiritos, e a necessidade de explotação de depósitos de minérios de 

assembleia mineralógica diversificada e complexa. Assim, há uma necessidade de profunda 

caracterização destes minérios, para obtenção de informações que possam esclarecer os 

efeitos destas novas mineralogias nos processos de concentração. Tais informações 

compreendem identificação química, mineralógica, morfológica, quantificação e informações 

a respeito da liberação do mineral-minério (Gonçalves e Peres, 2015). 

 

Costa (2013) apresentou uma caracterização do itabirito dolomítico explotado na mina de 

Conceição (Itabira MG), ainda tratado como estéril. Este material era depositado (alocado) em 

pilhas, em razão da incapacidade de processamento e aproveitamento, principalmente pelos 

elevados teores de CaO e MgO e de P e Al2O3. Em seus estudos, foi obtida a seguinte 

composição química para o granulado: 52,35% Fe, 1,67% SiO2, 7,22% CaO, 4,35% MgO, 

0,49% Al2O3 e 0,07% P, além de 11,47% de PPC. Na análise mineralógica, foram 

identificados hematita, dolomita e magnesita (fase minoritária). O pesquisador sugeriu o 

aproveitamento deste minério, propondo sua utilização como fundente na carga do alto-forno, 

ou na fabricação de sínter e/ou pelotas. Em relação ao aproveitamento como minério, a 

investigação e comprovação de reagentes capazes de contribuir para a melhora da seletividade 

na concentração por flotação poderia viabilizar seu aproveitamento após etapa de 

concentração, como sínter feed e pellet feed, na fabricação de sínter e pelotas. 

 

Gonçalves e Peres (2015) efetuaram caracterização mineralógica por microscopia de luz 

refletida (MLR) e por microscopia eletrônica de varredura automatizada (QEMSCAN) de 

quatro tipologias de itabiritos (compacto, goethítico, anfibolítico e dolomítico), provenientes 

de projetos do Quadrilátero Ferrífero. Estes resultados foram validados por meio de 

comparação entre os resultados de análise química (tabela 1) e a composição calculada 

aplicando as duas técnicas, por meio da quantificação mineralógica.  

 

De maneira geral, o teor de SiO2 é bem maior do que os demais elementos químicos ou 

compostos na maioria das amostras (tabela 1), o que indica que o quartzo é o principal 
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mineral de ganga. Contudo, foi identificado teor considerável de CaO e MgO nas amostras de 

itabirito dolomítico, essencialmente devido à presença de carbonatos. Os pesquisadores 

salientaram que a aplicação das duas técnicas citadas anteriormente pode ser feita de maneira 

conjunta, de modo que as informações obtidas por cada uma delas se complementam, 

destacando que a microscopia ótica permite obter informações de textura e diferenciação de 

óxidos de ferro (minerais opacos), enquanto o QEMSCAN permite identificar contaminantes 

e determinar análise química pontual, via EDS (Gonçalves, 2015).  

 

Tabela 1 – Composição química por fração granulométrica das amostras de minério de ferro do Quadrilátero 

Ferrífero (Adaptado de Gonçalves e Peres, 2015). 

Amostra Fração (mm) 

Retido 

simples 

(%) 

Composição Química (%) 

  Fe SiO2 P Al2O3 Mn TiO2 CaO MgO PPC 

ID 

-1,0+0,15 10,53 16,95 40,95 0,025 0,84 0,128 0,04 9,592 7,674 15,94 

-0,15+0,075 19,91 14,54 43,9 0,019 0,44 0,123 0,018 10,83 6,935 17,18 

-0,075+0,045 27,26 11,12 27,83 0,019 0,3 0,183 0,009 17,66 9,827 28,08 

-0,045 42,3 11,15 16,44 0,031 0,7 0,226 0,025 20,77 12,09 33,12 

Global 100 12,58 28,01 0,025 0,63 0,177 0,021 16,47 9,942 26,44 

IA 

-1,0+0,15 34,79 32,77 43,74 0,042 0,24 0,064 0,011 2,355 2,945 3,12 

-0,15+0,075 23,82 30,32 45,89 0,038 0,19 0,058 0,006 2,887 3,039 3,8 

-0,075+0,045 15,24 25,28 45,36 0,045 0,18 0,093 0,005 5,032 4,555 7,97 

-0,045 26,15 24,13 38,36 0,098 0,53 0,153 0,022 6,617 7,796 11,47 

Global 100 29,31 43,24 0,059 0,33 0,082 0,01 3,942 4,666 6,28 

IG 

-1,0+0,15 49,46 48,69 16,87 0,315 2,88 0,892 0,235 0,021 0,065 8,37 

-0,15+0,075 9,14 47,59 16,05 0,319 3,76 1,08 0,996 0,04 0,086 8,2 

-0,075+0,045 4,84 49,92 12,84 0,315 3,76 0,962 0,907 0,078 0,125 8,12 

-0,045 36,56 49,08 10,52 0,327 8,11 0,477 0,458 0,071 0,141 8,96 

Global 100 49,2 13,8 0,324 4,86 0,87 0,421 0,023 0,084 8,68 

IC 

-1,0+0,15 45,33 44,19 36,39 0,01 0,12 0,601 0,003 0,024 0,075 0,16 

-0,15+0,075 18,6 35,01 49,97 0,008 0,09 0,331 0,001 0,031 0,094 0,21 

-0,075+0,045 12 29,7 57,46 0,011 0,13 0,224 0,004 0,027 0,095 0,33 

-0,045 24,07 36,59 46,56 0,02 0,27 0,418 0,006 0,038 0,106 0,68 

Global 100 38,59 43,87 0,013 0,14 0,498 0,003 0,022 0,078 0,38 

(*) amostras de itabirito: ID = dolomítico; IA = anfibolítico; IG = goethítico; IC= compacto. 
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4.2 MINÉRIO DE FERRO DO QUADRILÁTERO FERRÍFERO 

 

Os depósitos de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero podem ser divididos em dois 

grupos principais, de acordo com sua mineralogia e textura: minério itabirítico e minério de 

alto teor. O minério itabirítico, caracterizado por alternância de bandas constituídas por 

minerais de ferro (óxidos) e minerais transparentes (em geral ganga quartzosa), pode ser 

dividido em três tipos principais: itabirito comum, itabirito dolomítico e itabirito anfibolítico. 

O itabirito comum é o constituído por bandas ricas em quartzo e óxidos de ferro; o dolomítico 

possui carbonatos e o anfibolítico possui minerais do grupo dos anfibólios (Chemale Junior e 

Takehara, 2013).  

 

A seguir é apresentada uma rápida descrição dos principais grupos de minerais (minerais-

minério e minerais de ganga) presentes nos minérios de ferro, principalmente minérios do 

Quadrilátero Ferrífero.  

 

4.2.1 Principais minerais de ferro e de ganga  

 

A tabela 2 apresenta os principais minerais de ferro de importância econômica, com suas 

respectivas composições químicas e teores de Fe. Nos parágrafos seguintes, estão 

apresentadas as principais características e propriedades físicas (breve descrição) dos minerais 

de ferro e de ganga (Chemale Junior e Takehara, 2013; Klein e Dutrow, 2012; Dana, 1984; 

UNESP).  

 

Tabela 2 – Principais minerais de ferro do ponto de vista econômico (adaptado de Chemale Jr e Takehara, 2013). 

Classe Nome Composição Teor de Fe (%) 

Óxidos 
Magnetita Fe3O4 72,40 

Hematita Fe2O3 69,94 

Hidróxidos Goethita αFeO(OH) 62,85 

Carbonatos Siderita FeCO3 48,20 

 

Os óxidos são um grupo de minerais que são relativamente duros, densos e refratários. Os 

hidróxidos tendem a ter dureza e densidade inferiores, sendo predominantemente produtos de 

alteração secundária ou intemperismo. Os carbonatos, grupo funcional CO3, apesar de possuir 

ligação forte entre seus átomos de oxigênio e o átomo central de carbono, tornam-se instáveis 

na presença de H+
(aq), decompondo em água e CO2 (cuja ligação covalente é mais forte), 
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segundo a reação: 2H+ + (CO3)
2- = H2O + CO2, o que causa o conhecido efeito efervescente 

em contato com ácidos fortes, de grande utilidade na identificação dos carbonatos.  

 

A hematita, mais importante mineral de ferro, possui cor cinza azulada a vermelha, marrom 

avermelhada ou preta. Possui brilho metálico em cristais e fosco em variedades terrosas, 

podendo ser também compacta ou cristalina. Variedades terrosas vermelhas são conhecidas 

como ocre vermelho; variedades tabulares e metálicas, como especularita. Apresenta traço 

vermelho claro a escuro, o qual torna-se preto com aquecimento. Possui dureza 5,5 a 6,5 

(escala de Mohs) e densidade igual a 5,26 (para cristais). É um mineral amplamente 

distribuído em rochas de todas as idades, podendo ocorrer como mineral acessório em rochas 

magmáticas feldspáticas ou em depósitos metamórficos. Pode ter sido originada por 

intemperismo de rochas contendo ferro ou pela oxidação da siderita ou da magnetita. 

 

A magnetita é um mineral ferromagnético, de brilho metálico, que tem cor que varia de cinza 

a preto e densidade 5,16 a 5,18. Apresenta dureza 6. Pode ocorrer substituição isomórfica do 

Fe por Mn, Mg e Cr. Assim como a hematita, pode ser encontrada disseminada nas rochas 

ígneas. É um constituinte comum das formações ferríferas. 

 

A goethita possui densidade 4,37, podendo chegar a 3,3 em material impuro (faixa 3,6 a 4,0), 

possui sua cor variando de amarelo ou marrom a castanho escuro, quase preto. Pode ser 

compacta a terrosa e ocre. A lepidocrocita, (γFeO(OH)), um polimorfo da goethita, é um 

mineral tabular frequentemente associado com a goethita, identificada apenas na difração de 

raios X. Limonita é um termo genérico utilizado para designar os óxidos hidratados de ferro 

(FeO.OH.nH2O), composto por misturas variadas dos minerais goethita e lepidocrocita. A 

goethita possui dureza 5,0 a 5,5 e brilho adamantino a sem brilho, podendo ser sedoso em 

certas variedades finas, escamosas ou fibrosas. É tipicamente formada sob condições 

oxidantes, como produto de intemperismo de minerais de ferro, e também em condições 

genéticas hidrotermais. 

 

A siderita, mineral transparente a translúcido, apresenta traço branco e brilho vítreo, é um 

mineral de cor geralmente castanho claro a escuro, branco a cinza esverdeado, chegando a 

marrom. Possui dureza 3,5 a 4,0 e densidade 3,83 a 3,96, decrescendo com a presença de Mn 

e Mg na estrutura. É solúvel em HCl quente, produzindo efervescência. Este mineral não é 

comum nos minérios brasileiros.  
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Os principais minerais de ganga existentes em minérios brasileiros e em especial do 

Quadrilátero Ferrífero são: quartzo, carbonatos (dolomita e calcita) e em menores proporções 

a caulinita, a gibbsita e o talco.  

 

O quartzo (SiO2) apresenta dureza 7 e densidade 2,65. É caracterizado pelo brilho vítreo (em 

algumas espécies, graxo), fratura conchoidal e forma euédrica. Geralmente é branco ou 

incolor, frequentemente colorido por impurezas, é transparente ou translúcido. Fortemente 

piezoelétrico e piroelétrico. Existem inúmeras formas diferentes de quartzo, para as quais 

nomes variados são utilizados, como o quartzo rosa, ágata, ametista, quartzo leitoso e jaspe, 

entre outros.  

 

A calcita (CaCO3) e a dolomita (CaMg(CO3)2) são minerais de estrutura hexagonal, 

caracterizados por cátions com raio iônico menor que 1Å. Na dolomita, camadas de Ca e Mg 

são alternadas ao logo do eixo cristalográfico c. Sua composição química é intermediária 

entre CaCO3 (calcita) e MgCO3 (magnesita), com a proporção molar Ca : Mg = 1 : 1.  

 

A calcita possui dureza 3 e densidade 2,71. Apresenta brilho vítreo a terroso, sua cor 

geralmente é branca a incolor, mas pode apresentar diferentes variações, como cinza, 

vermelho, verde, azul e amarelo; é transparente a translúcida. Apresenta fácil efervescência 

em HCl diluído (frio), o que a distingue da dolomita, que não apresenta esta característica. Fe, 

Mn e Mg podem substituir o Ca na estrutura cristalina.  

 

A dolomita possui dureza 3,5 a 4,0, densidade 2,85 e brilho vítreo, nacarado em algumas 

variedades. Cor geralmente com tonalidades de rosa a cor de carne, podendo ser incolor, 

branca, cinza, verde, marrom ou preta. É transparente a translúcida, apresenta traço branco. 

Pode ocorrer substituição de Mg por Fe. Pode apresentar solubilidade com efervescência em 

HCl quente. 

 

4.3 FLOTAÇÃO CATIÔNICA REVERSA DE MINÉRIO DE FERRO 

 

A flotação catiônica reversa em pH alcalino é a rota mais difundida e utilizada para a flotação 

dos minérios de ferro brasileiros, sobretudo os do Quadrilátero Ferrífero, cujo componente de 

ganga mais comum é o quartzo. Tal rota utiliza como reagentes um depressor, comumente 
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amido de milho, e um reagente coletor do grupo das aminas, em geral acetato de éter 

monoamina (Mamede, 2016; Batisteli, 2007).  

 

4.3.1 Propriedades superficiais dos minerais 

 

As propriedades superficiais dos minerais são importantes parâmetros no estudo da flotação. 

Entre elas, estão o potencial eletrocinético (zeta), que é o potencial medido no plano de 

cisalhamento da dupla camada elétrica (DCE), e o ponto isoelétrico (PIE), que é definido 

como o valor de pH no qual o potencial zeta é nulo, para minerais isotrópicos. O 

conhecimento destes, juntamente com o entendimento das propriedades dos coletores e seus 

mecanismos de adsorção na superfície dos minerais possibilita compreender e prever os 

fenômenos envolvidos no processo de flotação (Baltar, 2010).  

 

A figura 1 apresenta curvas de potencial zeta da hematita e do quartzo. Os íons 

determinadores de potencial de óxidos, como no caso dos dois minerais, são H+ e OH-. Os 

pontos isoelétricos dos mesmos variam de 4,5 a 7,5 para a hematita e de 1,8 a 3,0 para o 

quartzo (Batisteli, 2007; Martins et al., 2006). Lopes (2009) obteve os valores 7,5 (hematita) e 

1,8 (quartzo). A diferença do PIE da hematita pode estar relacionada com impurezas (quartzo) 

presentes na amostra (Carlson e Kawatra, 2013; Lelis et al., 2019).  

 

 

Figura 1 – Potencial zeta da hematita e do quartzo em função do pH. NaCl 1x10-3 mol/L (Santos e Oliveira, 2007) 
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Para dolomita, os íons determinadores de potencial de primeira ordem são também o H+ e 

OH-. Porém, os íons provenientes da solução do mineral e dos produtos de hidrólise dos 

mesmos são íons determinadores de potencial de segunda ordem. O PIE do mineral ocorre em 

pH 6,0 (figura 2), que é ligeiramente diferente do valor (6,3) determinado pelo diagrama de 

especiação apresentado na figura 3, calculado baseado nas equações de equilíbrio químico 

apresentadas na tabela 3.  

 

 

Figura 2 – Potencial zeta da dolomita em função do pH (adaptado de Chen e Tao, 2004). 

 

 

Figura 3 – Diagrama de distribuição de espécies iônicas em suspensão aquosa de dolomita em função do pH, em 

sistema aberto com dióxido de carbono atmosférico – T = 25 ºC, P = 1 atm (Chen e Tao, 2004). 
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Conforme pode ser observado (figura 3), a concentração das espécies presentes no meio é 

influenciada pelo pH da solução. Para valores de pH inferiores a 7,5, há predomínio das 

espécies divalentes Ca2+ e Mg2+. Em valores de pH superiores a 7,5 as espécies 

predominantes são HCO3
- e CO3

2-. 

 

Tabela 3 – Equações de equilíbrio químico para a dolomita, em sistema aberto – T = 25 ºC, P = 1 atm (adaptado 

de Chen e Tao, 2004; Gence e Ozbay, 2006).  

Equilíbrio pK 

H2CO3 ⇌ CO2 (g) + H2O -1,43 

H2CO3 ⇌ H+ + HCO3
- 6,38 

HCO3
- ⇌ H+ + CO3

2- 10,33 

CO3
2- + H2O ⇌ HCO3

- + OH- 3,67 

HCO3
- + H2O ⇌ H2CO3 + OH- 7,62 

CaMg(CO3)2 ⇌ Mg2+ + Ca2+ + 2CO3
2-  19,35 

Ca2+ + HCO3
- ⇌ CaHCO3

+ -0,87 

CaHCO3
+ ⇌ CaCO3 (aq) + H+ 7,99 

Ca2+ OH- + ⇌ CaOH+ -1,30 

CaOH+ + OH- ⇌ Ca(OH)2
 
(aq) 1,30 

Ca(OH)2
 
(aq) ⇌ Ca(OH)2

 
(s) 1,30 

 

4.3.2 Emprego de amido e amina na flotação catiônica de minério de ferro 

 

O amido, de fórmula geral (C6H10O5)n, é um polissacarídeo natural, encontrado em várias 

plantas, como por exemplo, milho, mandioca e batata; é uma macromolécula formada por 

monômeros D-glocose, de estrutura cíclica. É, na verdade, uma mistura de dois polímeros, a 

amilose (linear) e a amilopectina (ramificada) (Baltar, 2010; Ma, 2012).  

 

O emprego do amido de milho como depressor dos minerais de ferro (em geral, a hematita), é 

realizado após etapa de gelatinização, que pode ser realizada por efeito térmico (aquecimento 

da suspensão de amido em água a uma temperatura superior a 50º C) ou por efeito químico 

(por adição de solução de soda cáustica), sendo este último o método aplicado industrialmente 

no Brasil (Batisteli, 2007; Araújo et al., 2005).  

 

Os reagentes coletores são surfactantes (surface active agents), ou tensoativos, que se 

adsorvem seletivamente sobre a interface S/L (sólido/ líquido), tornando as partículas 

hidrofóbicas. São compostos formados por moléculas anfifílicas, ou anfipáticas, de caráter 

duplo: possuem um grupo polar (porção hidrofílica) e um grupo apolar (porção hidrofóbica). 
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No caso dos coletores do grupo das aminas, a porção apolar é constituída, em geral, por 

hidrocarbonetos. Além de agir na interface S/L (ação coletora), podem atuar na interface L/G 

(líquido/gás, ou mais especificamente, líquido/ar), exercendo a função de espumante (Lima, 

1997). 

 

As aminas graxas são compostos (bases orgânicas) derivados da amônia (NH3), de cadeia 

linear, com átomos de carbono em sua estrutura variando de 8 a 22, obtidos a partir de ácidos 

graxos, responsáveis pela produção das aminas primárias; para a produção das éter aminas, 

são utilizados os álcoois graxos (Batisteli, 2007). 

 

A figura 4 apresenta a fórmula química estrutural da amônia e das aminas resultantes da 

substituição de átomos de hidrogênio de sua estrutura por grupos alquil (representados pelos 

radicais R).  

 

 

Figura 4 – Fórmula química estrutural da amônia e das respectivas aminas derivadas (Neder e Leal Filho, 2006). 

 

As aminas utilizadas como coletores na flotação catiônica reversa são parcialmente 

neutralizadas, usualmente com ácido acético, sendo que o grau de neutralização confere 

características distintas ao reagente: quanto maior o grau de neutralização, maior a 

solubilidade do coletor, porém elevado grau de neutralização influencia negativamente o 

desempenho do processo de flotação. Industrialmente, são utilizados graus de neutralização 

situados entre 25% e 30%, chegando algumas vezes a 70% (Silva, 2004). As aminas são 

comumente comercializadas na forma de sais. A fração que se ioniza atua como coletor, e a 

fração molecular, como espumante (Neder e Leal Filho, 2006). Além da neutralização com 

ácido acético, Baltar (2010) cita o ácido clorídrico como agente neutralizante para as aminas. 
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Ao contrário das aminas quaternárias, que ionizam completamente, as demais aminas ionizam 

em função do pH. A figura 5 apresenta a curva de dissociação (ionização) das aminas 

primárias em função do pH do meio.  

 

Com base na figura 5, observa-se que as aminas primárias se encontram na forma de cátions 

RNH3
+ para valores de pH abaixo de 8,5; para valores de pH acima de 8,5 e abaixo de 12 

ambas as espécies, iônica e molecular, estão presentes; e acima de pH 12 apenas a espécie 

molecular RNH2 (Baltar, 2010). 

 

 

Figura 5 – Dissociação das aminas primárias em função do pH (Leja, 1982). 

 

As aminas primárias ionizam-se por protonação, conforme a seguinte reação: 

 

RNH2 (aq) + H2O ⇌ RNH3
+ + OH-                                                                      K = 4,35x10-4  

 

* K (constante de estabilidade ou de ionização) referente à dodecilamina (Baltar, 2010) 

 

Além das aminas primárias (RNH2), outros coletores catiônicos que podem ser utilizados na 

flotação catiônica reversa de minério de ferro são: diamina (RNH(CH2)3.NH2), éter 

(mono)amina (R–O– (CH2)3.NH2) e éter diamina (R– O– (CH2)3.NH(CH2)3.NH2), sendo estes 

reagentes frequentemente utilizados na forma de sais solúveis ou acetatos (Baltar, 2010). 
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4.3.3 Adsorção de reagentes sobre superfície mineral 

 

Existem várias teorias para tentar explicar os mecanismos de interação e adsorção dos 

reagentes sobre a superfície dos minerais presentes na polpa de flotação. 

 

Pela teoria da adsorção iônica (Gaudin e Fuerstenau, 1955), os coletores são adsorvidos por 

dois mecanismos principais: i) interação eletrostática de íons coletores (parte polar, 

hidrofílica) e a superfície do mineral, de acordo com a teoria da dupla camada elétrica; ii) 

associação das cadeias hidrocarbônicas dos íons coletores (parte apolar, hidrofóbica) por 

forças de van der Waals, formando hemi-micelas (Silva, 2004). Esta teoria suporta as 

conclusões obtidas por Lima (1997), que, por meio de estudos de espectroscopia de adsorção 

no infravermelho, concluiu que a adsorção de acetato de eteramina sobre a superfície dos 

minerais hematita e quartzo ocorria por atração eletrostática e por ligações de van der Waals. 

 

Diversos pesquisadores, tendo como base esta teoria, descrevem que as aminas adsorvem na 

superfície do quartzo por atração eletrostática (adsorção não específica), entre a porção polar 

e a superfície mineral com carga oposta, seguida pela formação de hemi-micelas por ligações 

de van der Waals entre os radicais (cadeias hidrocarbônicas) do coletor (Neder e Leal Filho, 

2006; Fuerstenau et al., 1985). Ma (2012) também relata que a teoria clássica que suporta os 

princípios e mecanismos de adsorção de coletores do grupo das aminas na superfície dos 

oximinerais (óxidos e silicatos) é a de natureza eletrostática. 

 

Apesar da flotação catiônica reversa estar estabelecida, Lima (1997) salientou a necessidade 

de estudos de interação destes reagentes sobre a superfície dos minerais de ferro e de ganga. A 

pesquisadora concluiu que a adsorção prévia de amido sobre a superfície da hematita e do 

quartzo não impede a adsorção de amina: contudo, a quantidade de amina que se adsorve na 

hematita, previamente tratada com amido, é insuficiente para hidrofobizá-la; já a quantidade 

de amina que se adsorve no quartzo é suficiente para hidrofobizar o mineral, mesmo tendo 

amido previamente adsorvido sobre sua superfície.  

 

Os mecanismos de adsorção de amido sobre os minerais, especialmente a hematita, ainda não 

são totalmente esclarecidos, podendo ocorrer por meio de diferentes mecanismos, como 

interações ácido/base, ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas (Kar et al., 2013; 

Laskowski et al., 2007; Pavlovic e Brandão, 2003; Liu et al., 2000; Weissenborn et al, 1995).  



36 

 

 

Ma (2012) reuniu alguns princípios propostos para explicar os mecanismos de adsorção de 

amido sobre o quartzo, a hematita e outros minerais normalmente presentes em minério de 

ferro: ligação de hidrogênio, interações por forças eletrostáticas, interações (ligações) 

químicas, conceito ácido-base e energia de solvatação. Um consenso entre os pesquisadores é 

que os mecanismos envolvidos na adsorção de longas cadeias de polímeros, como o amido, é 

bastante complexo e não bem compreendido. Em geral, é aceito que uma molécula de 

polímero se adsorve simultaneamente sobre muitos sítios na superfície mineral, assumindo-se 

que ocorra conformações estéricas durante este processo. A adsorção de moléculas de amido 

nos minerais pode ocorrer por meio de diferentes mecanismos. 

 

Pavlovic e Brandão (2003) realizaram ensaios de adsorção de amido de milho comercial, 

amilose, amilopectina, maltose e glucose sobre o quartzo e a hematita. Os pesquisadores 

notaram que os reagentes testados deprimiram a hematita de maneira similar; além disso, 

observaram maior adsorção de amilose sobre o quartzo, porém obtiveram menor efeito 

depressor do reagente nos testes de microflotação do mineral. Ainda assim, não foi possível 

estabelecer uma relação clara entre ação depressora e quantidade adsorvida. Com base na 

análise de espectros infravermelhos, os pesquisadores concluíram que ocorreu adsorção/ 

complexação química (quimissorção por quelação do Fe férrico no anel glicopiranose) dos 

carboidratos (polissacarídeos) testados sobre a hematita.  

 

4.4 INFLUÊNCIA DE CÁTIONS METÁLICOS NA FLOTAÇÃO DE MINÉRIO DE 

FERRO 

 

Íons polivalentes como Ca2+, Mg2+ e outros podem interferir na seletividade entre minerais 

em processos que se baseiam em propriedades superficiais, como é o caso da flotação e 

floculação seletiva, uma vez que estes íons podem ser atraídos eletrostaticamente pela 

superfície negativa de um determinado mineral (quartzo, no caso da flotação catiônica reversa 

de minério de ferro), ou seus hidroxicomplexos formados podem ser igualmente adsorvidos 

na referida superfície, ou ainda, hidróxidos formados destes metais precipitarem, recobrindo a 

superfície do mineral (Lelis et al., 2019; Lelis, 2014; Pinheiro et al., 2012). Ver diagrama de 

especiação do magnésio e cálcio na figura 6.  
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Conforme pode ser observado na figura 6, íons metálicos, íons hidroxicomplexos e hidróxidos 

metálicos estão presentes em diferentes regiões de pH. Quando os íons metálicos (Mem+) 

formam precipitados em solução, estes (hidróxidos do tipo Me(OH)m (s)) estão em equilíbrio 

com outras espécies no sistema (Mem+, mOH-, Me(OH)m-1 (Somasundaran e Wang, 2006). De 

maneira geral, a formação de hidroxicomplexos e precipitação de hidróxidos das espécies 

ocorre na região de pH 11 para os cátions Ca2+ e a partir do pH 9 para Mg2+. 

 

 

Figura 6 – Diagramas de espécies de Ca2+ e Mg2+. T = 25ºC, P = 1 atm (Fuerstenau e Palmer, 1976 apud 

Somasundaran e Wang, 2006). 

 

Segundo Gan et al. (2009) cátions metálicos (Ca2+, Mg2+ e Fe3+), em solução aquosa, são 

altamente hidratados. Para que seja possível a adsorção dos mesmos na superfície do quartzo, 

a camada de hidratação deve ser removida. A energia de solvatação secundária (ou 

hidratação), necessária para remover este invólucro, é proporcional ao quadrado da valência 

do íon, e inversamente proporcional ao raio iônico. Matematicamente, é esperado que a 

energia de solvatação secundária da espécie hidroximetálica (MgOH+) seja consideravelmente 

menor que aquela para o cátion metálico hidratado (Mg2+), devido à menor carga e maior raio 

iônico, intuindo que as espécies hidroximetálicas (complexos) sejam mais fáceis de se 

adsorverem na superfície do quartzo. Em ensaios de adsorção de Ca2+ sobre a superfície do 

quartzo e posterior lavagem dos sólidos com água destilada, os pesquisadores verificaram 

remoção da espécie CaOH+ e não da espécie Ca(OH)2. Por essa razão, foi inferido que a 

adsorção dos hidroxicomplexos CaOH+ sobre a superfície do mineral era física e dos 

hidroxocomplexos Ca(OH)2 era química, contrariando a hipótese proposta por James e Heley 

(1972).  
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4.5 ESTUDOS DE REMOÇÃO/COMPLEXAÇÃO DE CÁTIONS METÁLICOS EM 

MEIO AQUOSO 

 

A ativação de minerais de ganga pelos íons metálicos na flotação reversa aniônica e 

desativação na flotação catiônica (depressão dos minerais de ganga) de minério de ferro pode 

ser minimizada pela remoção e/ou uso de um agente complexante dos mesmos. A seguir estão 

apresentados estudos efetuados para diferentes sistemas de flotação e floculação seletiva, 

incluindo, em especial, a flotação catiônica de minério de ferro. 

 

Pinheiro et al. (2012) estudaram o efeito nocivo de águas duras (concentração total de cálcio e 

magnésio de ~80mg/L de cátions) na flotação do quartzo, com dodecilamina. Conforme pode 

ser observado pela figura 7 ocorreram menores recuperações (flotabilidade) em valores de pH 

menores do que 8, devido a atração eletrostática dos cátions divalentes (Ca2+ e Mg2+) pela 

superfície do mineral carregada negativamente (figura 1), impedindo desta forma a adsorção 

dos cátions da amina. Para valores de pH entre 8 e 11, as espécies predominantes são íons 

divalentes e hidroxicomplexos, que também competem com a amina. Para valores de pH 

maiores do que 11, a queda maior de recuperação do mineral se deve tanto à precipitação de 

hidróxidos complexos, carregados positivamente, quanto à diminuição acentuada de íons do 

coletor em solução (Souza, 2018). Ver figura 5, referente `a dissociação de aminas primárias. 

Após remoção dos íons presentes na água dura por meio de flotação aniônica, com oleato de 

sódio, em célula de flotação por ar dissolvido, verificou-se a redução da concentração de íons 

totais para 5 mg/L, propiciando o restabelecimento da recuperação do mineral para níveis 

compatíveis àqueles valores de recuperação do mesmo com água destilada (concentração total 

de íons = 2 mg/L). Os autores também verificaram que o aumento da dosagem do coletor 

ameniza o efeito depressor dos íons presentes no meio aquoso (figura 8). Este resultado é 

coerente com os estudos reportados na literatura, que avaliaram também o efeito da força 

iônica na flotação do quartzo pela presença de 1x10-1 mol/L CO3
2 (Scott e Smith, 1992, 1993; 

Sayilgan e Arol, 2004).  

 

Carleson e Moussavi (1988), verificaram a possibilidade de remoção de traços de Cd, Zn e Pb 

de águas contaminadas com esses metais pela complexação dos mesmos por agentes 

complexantes (EDTA, dietilenoditiocarbamato e ácido cítrico), contendo em suas fórmulas 

químicas uma porção aniônica hidrofóbica, que propiciou a condução do complexo formado 

para a espuma na etapa subsequente de flotação, usando dodecilsulfato de sódio.  
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Figura 7 – Flotabilidade de quartzo com dodecilamina, 400 g/t, em função da qualidade da água utilizada na 

flotação (Pinheiro et al., 2012). 

 

 

Figura 8 – Efeito da concentração de dodecilamina sobre a flotabilidade de quartzo, em pH 8, para os diferentes 

tipos de água utilizados (Pinheiro et al., 2012). 

 

Agentes complexantes dos grupos dos polifosfatos (trifosfato e hexametafosfato de sódio), 

ácidos aminopolicarboxílicos e hidroxicarboxílicos (EDTA, ácido cítrico, tartárico, maleico, 

aconítico e salicílico), organofosfatos (ésteres do ácido fosfórico, como o éster fosfato) e íons 

inorgânicos (CN-, F-, NH3
+), por formarem complexos estáveis com íons metálicos 

polivalentes (como é o caso de Ca2+ e Mg2+ e outros) na polpa de flotação, geralmente afetam 

(i) a quantidade de coletor adsorvido no mineral, (ii) a dissolução dos componentes do 

mineral e, assim, a composição da polpa, (iii) a estrutura da interface água/mineral e a dupla 

camada elétrica (Drzymala e Fuerstenau, 1981; Orthgiess e Dobiáš, 1993 Pavan et al., 2009). 
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Em testes de microflotação com minério de terras-raras contendo La, Ce, Nb, Zr, Nd, Y e Ta, 

Xia et al. (2015) verificaram a eficácia do ácido cítrico na remoção de íons Al3+ da superfície 

dos minerais de terras-raras, propiciando aumento de recuperação e teores dos mesmos nos 

concentrados obtidos. Efeito similar foi verificado por Liu e Zhang (2000), na remoção de 

íons Ca2+ da superfície da calcopirita, na separação seletiva entre calcopirita e galena, usando 

dextrina como depressor da galena.  

 

Drzymala e Fuerstenau (1981) testaram hexametafosfato de sódio, fluoreto de potássio e 

EDTA como potenciais desativadores de quartzo, ativado por íons Fe3+ (1x10-4 mol/L FeCl3), 

para condição otimizada de floculação seletiva de minério de ferro (25 mg/L de ácido 

poliacrílico e pH 4,5). Os pesquisadores concluíram que apenas o EDTA (1x10-5 mol/L – 6h 

agitação) e KF (10-3 a 10-1 mol/L) foram capazes de desativar o quartzo. No caso do 

hexametafosfato de sódio, foi observada baixa seletividade para as condições testadas, não 

sendo considerado um reagente adequado para este propósito, nas condições estudadas.  

 

Gan et al. (2009) efetuaram estudo de desativação do quartzo em polpas contendo Ca2+, Mg2+ 

e Fe3+, usando ácido cítrico. Os pesquisadores resumiram o mecanismo de complexação dos 

íons por meio das figuras 9 e 10, que apresentam diagramas de especiação para concentração 

de 1x10-3 mol/L de Ca2+, Mg2+ e Fe3+, em solução aquosa, na ausência e na presença de ácido 

cítrico (2x10-3 mol/L), respectivamente. 

 

Conforme pode ser observado pela figura 10, a partir de pH 4 os íons Ca2+ e Mg2+ são 

complexados pelo ligante Cit3-, formando os complexos negativos Ca-cit- e Mg-cit-, 

eliminando, as espécies Ca2+ e CaOH+ em solução. Para o Mg2+, acima de pH 10, a 

concentração do complexo cai drasticamente, acompanhada de precipitação de Mg(OH)2 (s). 

Para os íons Fe3+, a espécie neutra citrato férrico (Fe-cit) foi predominante abaixo do pH 9,5 e 

acima de pH 10 foi notado predominância de hidróxido férrico precipitado, Fe(OH)3(s). Gan et 

al. (2009) destacaram dois mecanismos de remoção dos cátions metálicos com o uso de ácido 

cítrico: i) formação de complexos metal-citrato (Me-cit-), causando o esgotamento das 

espécies Me2+ (cátions livres) e MeOH+, o que restaura na superfície do quartzo as condições 

nas quais o cátion estava ausente; ii) adsorção de ânions citrato não complexados nos 

precipitados de hidróxido metálico, especialmente quando os precipitados de hidróxido 

metálico eram mais estáveis do que os complexos metal-citrato.  
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Figura 9 – Concentração das espécies iônicas em função do pH. Concentração do cátion Ca2+, Mg2+ ou Fe3+ igual 

a 10-3 mol/L. Legenda: Ο cátion metálico; ■ espécies hidroxi-metálico de primeira ordem; ▲ hidróxido metálico 

precipitado. T = 25ºC, P = 1 atm (Gan et al., 2009). 

 

 
Figura 10 – Concentração das espécies em função do pH. Concentração do cátion Ca2+, Mg2+ ou Fe3+ igual a 10-3 

mol/L e ácido cítrico a 2x10-3 mol/L. Legenda: Ο cátion metálico; □ complexo metal-citrato; ■ espécies hidroxi-

metálico de primeira ordem; ▲ hidróxido metálico precipitado. T = 25ºC, P = 1 atm (Gan et al., 2009). 

 

Lelis (2014) estudou a influência dos íons Ca2+ e Mg2+ sobre a flotabilidade em pH 10,5 dos 

minerais hematita e quartzo, usando amido e eteramina. A autora notou diminuição da 

flotabilidade dos minerais condicionados com esses cátions (e amina) a partir da concentração 

de 10 mg/L (CaCl2) e 1 mg/L (MgCl2) e que esse efeito depressor aumentou 
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consideravelmente após condicionamento com amido. O uso de EDTA como agente 

complexante, 400 mg/L e 700 mg/L, foram suficientes para restabelecer a flotabilidade do 

quartzo para 95%, quando condicionado com 200 mg/L de CaCl2 e MgCl2, respectivamente. 

 

Em estudos de flotação em bancada com um minério de ferro de ganga silicatada (44% Fe e 

31% SiO2), usando os mesmos reagentes e o pH testado por Lelis (2014), Cruz (2015) 

verificou que os sais CaCl2 e MgCl2 (fontes de Ca2+ e Mg2+) adicionados à polpa tiveram forte 

efeito depressor sobre o quartzo a partir da dosagem de 200 g/t. No entanto, o 

condicionamento prévio do minério com EDTA em dosagem adequada reestabeleceu a 

seletividade do processo, para concentração de 300 g/t de CaCl2 ou MgCl2, confirmando a 

eficácia do complexante, verificada nos estudos fundamentais efetuados por Lelis (2014).  

 

Mamede (2016) verificou perda de seletividade da flotação em bancada de um itabirito friável 

(45% Fe e 33% SiO2), na presença de cátions Ca2+, provenientes da solubilização da cal (CaO 

adicionada anteriormente à etapa de deslamagem) e produtos de hidrólise do Ca2+ (simulando 

a recirculação de água industrial). Procurando reverter os efeitos deletérios oriundos do Ca2+, 

o autor testou os complexantes floticor SI 7020 e EDTA. Para as condições floticor SI 7020 = 

50 g/t SiO2, gritz de milho (ou canjiquinha) = 500 g/t, amina EDA-C = 500 g/t SiO2, com 

flotação em pH 8,5, o autor obteve 68,17% Fe e 0,78% SiO2 no concentrado e 29,31% Fe e 

56,53% SiO2 no rejeito, próximos aos valores de referência, sem adição de cal (concentrado: 

68,74% Fe e 0,66% SiO2; rejeito: 29,81% Fe e 54,99 % SiO2). Com o uso de EDTA (750 g/t), 

flotação em pH 10,5, foram obtidos os melhores resultados: 69,04% Fe e 0,61% SiO2 no 

concentrado e 23,96% Fe e 62,62% SiO2 no rejeito. O autor atribuiu o efeito de melhora na 

seletividade e nos teores obtidos à complexação dos cátions Ca2+ pelo complexante. 

 

Zheng e Smith (1997) realizaram ensaios de microflotação de dolomita e apatita com oleato 

de sódio, utilizando EDTA / ácido cítrico, visando a separação seletiva entre os dois minerais. 

Os pesquisadores obtiveram menores flotabilidades de dolomita para valores crescentes de pH 

(pH ~ 7 a 10): com o uso de ácido cítrico (40 mg/L), a flotabilidade foi 20%, em pH 10. Com 

o uso de EDTA, na mesma concentração, a flotabilidade da dolomita foi superior à 90%. Os 

pesquisadores supuseram que o ácido cítrico formou complexos insolúveis com Ca2+ e Mg2+ 

na superfície da dolomita. No caso do EDTA os complexos formados eram solúveis. Por essa 

razão, o ácido cítrico funcionou como depressor da dolomita e o EDTA como ativador.  
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Diferentes reagentes podem interferir na dissolução da dolomita, que é controlada por 

protonação (condições ácidas) ou por hidratação (condições neutras a alcalina). A 

solubilização da dolomita é estimulada pela adição de ligantes, como citrato (ácido cítrico) e 

EDTA (maior eficácia), na região de pH maior que 7 na qual estão dissociados. O EDTA 

forma complexos estáveis com íons cálcio/magnésio presentes na superfície, resultando no 

efeito catalizador na dissolução do mineral (Pokrovsky e Schott, 2001; Pokrovsky et al., 

1999).  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A seguir estão apresentados os materiais (amostras minerais, minérios e reagentes) bem como 

os métodos que foram utilizados nas etapas de preparo, caracterização e nos ensaios 

realizados neste trabalho. 

 

5.1 PREPARO DAS AMOSTRAS MINERAIS E MINÉRIOS  

 

5.1.1 Amostras minerais 

 

Neste trabalho foram utilizadas amostras dos minerais puros (hematita, quartzo e dolomita) 

para os ensaios de microflotação, potencial zeta e adsorção, sendo a dolomita também 

utilizada para compor o minério artificial (itabirito dolomítico artificial). As amostras 

minerais foram classificadas em frações granulométricas para serem caracterizadas (análise 

química, mineralógica) e utilizadas nos ensaios de microflotação (amostras com 

granulometria compreendida entre 37 µm e 146 µm), determinação de potencial zeta e ensaios 

de adsorção (granulometria abaixo de 37 µm) e obtenção de espectros no infravermelho. As 

amostras de quartzo utilizadas passaram por etapa de lixiviação química (com ácido 

clorídrico), para remoção de possíveis impurezas, principalmente óxidos de ferro. 

 

A amostra de dolomita, constituída de fragmentos menores que 10 cm, foi cominuída, 

utilizando britador de mandíbulas, britador de rolos e moinho de barras, e classificada abaixo 

de 65# (210 µm), para adequação da faixa granulométrica para flotação, sendo blendada com 

o minério de ferro (itabirito de ganga silicatada). A figura 11 apresenta um fluxograma 

simplificado das etapas de preparo da dolomita. 

 

 

Figura 11 – Fluxograma simplificado das etapas de preparo da amostra de dolomita. 

 

Britagem 
(britador de 
mandíbulas)

Britagem 
(britador de 

rolos)

Moagem 
(moinho de 

barras)

Classificação 
peneiramento 

(65# / 210 µm)
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Durante as etapas de fragmentação, a amostra foi classificada em 210 µm (65#) – “top size” 

desejado, sendo o OS (oversize) retornado no processo de cominuição e o US (undersize) 

constituindo o produto final do preparo (etapa de adequação granulométrica). 

 

5.1.2 Amostras de minério 

 

O minério de ferro de ganga silicosa (itabirito quartzoso), para utilização no trabalho, faz 

parte de uma amostra remanescente, utilizada em estudo anterior (Cruz, 2015). De maneira 

simplificada, a caracterização do minério em questão indicou que este apresentava d80 igual a 

135 μm, massa específica igual a 3,91 g/cm3 (amostra global), sendo constituído basicamente 

por hematita e quartzo, com composição química majoritária igual a 44,7% Fe e 31,8% SiO2 

(principais componentes). 

 

Foram efetuados estudos de flotação em bancada com amostra artificial, confeccionada a 

partir da blendagem do itabirito quartzoso com dolomita, com a proporção em peso de 

dolomita adicionada definida em dois níveis: 2,5% e 10%.  

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS MINERAIS E MINÉRIOS 

 

5.2.1 Caracterização granulométrica 

 

Como procedimento usual para análise granulométrica por peneiramento (análise realizada a 

úmido) das amostras estudadas, foram utilizados um conjunto de peneiras da série Tyler, 

pertencente ao Laboratório de Tratamento de Minérios do DEMIN / UFOP. O material 

passante na malha de 400# (37 μm) foi analisado pelo granulômetro a laser, CILAS 1064 

(Laboratório de Propriedades Interfaciais, DEMIN / UFOP). Com os dados obtidos, foi 

construída a curva de distribuição granulométrica do material. 

 

5.2.2 Caracterização mineralógica 

 

As caracterizações mineralógicas das amostras estudadas foram realizadas utilizando a técnica 

de difratometria de raios X (DRX) – método do pó total, utilizando um difratômetro de raios 

X marca PANAnalitical, modelo X’Pert3 Powder, do Laboratório de Difratometria de Raios X 
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do DEMIN / UFOP. Para esta caracterização, as amostras (com cerca de 50 g) foram 

pulverizadas em moinho de panelas (moinho orbital de anéis e cilindro). Os parâmetros 

experimentais usados para obtenção dos difratogramas foram: tubo de cobre (λ = 1,5406 Å), 

diferença de potencial de 45kV, corrente de 40mA, ângulo de varredura 5º a 90º, tempo de 

coleta de 15 minutos. Nesta análise, o difratograma é gerado pelo software Datacolector e 

interpretado utilizando-se o software Highscore Plus, que compara os picos gerados no 

difratograma com o banco de dados PDF2, para identificação (por análise qualitativa) das 

espécies minerais presentes na amostra.  

 

5.2.3 Caracterização química 

 

As análises químicas foram realizadas por fluorescência de raios X (FRX), no Laboratório de 

Fluorescência de Raios X do DEGEO / UFOP, utilizando um espectrômetro de fluorescência 

de raios X, da marca Philips, PW2404 – PANalytical, modelo MagiX, com amostrador 

automático PW2540, equipado com tubo de ródio (Rh) operando a 2,4kW. Para isto, foram 

preparadas pastilhas fundidas utilizando 0,6 g de amostra, 6 g de fundente (tetraborato de lítio 

e metaborato de lítio, proporção 67:33 %) e 3 gotas de solução de iodeto de lítio (40 % m/v). 

Foram utilizados os valores da perda por calcinação (PPC) das amostras para o balanço e 

fechamento dos resultados da análise química.  

 

Algumas análises químicas foram realizadas no Laboratório de Hidrometalurgia (DEMET / 

UFOP), por espectrometria de emissão atômica com fonte de plasma indutivamente acoplado 

(ICP-OES) – equipamento da marca Varian, modelo 725-ES. 

 

As análises químicas são de suma importância para identificar e/ou confirmar a composição 

das amostras minerais (complementarmente aos resultados de análise mineralógica) e para 

quantificar os elementos e compostos presentes nas amostras de minérios. Foram analisados 

os teores, expressos em %, de: Fe, SiO2, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, MnO e P. 

 

5.2.4 Análise termogravimétrica (TGA) 

 

A análise termogravimétrica foi usada para determinação da perda por calcinação (PPC), que 

foi utilizada para o balanço e fechamento dos resultados da análise química. As análises foram 

realizadas utilizando um analisador termogravimétrico (TGA) da marca TA Instruments, 
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modelo Q50, do Laboratório de Espectroscopia no Infravermelho e Análise 

Termogravimétrica do DEMIN / UFOP.  

 

Os principais parâmetros e condições da análise termogravimétrica (TGA) estão destacados 

na sequência: temperatura final de 1000°C, taxa de aquecimento de 10 °C/min, 5 minutos de 

duração da isoterma (patamar de 1000ºC) com fluxo de nitrogênio de 100 mL/min, sendo 90 

mL/min para purga da amostra e 10mL/min para refrigeração da termobalança.  

 

A análise foi realizada utilizando o software TA Instrument Explorer, no qual foram 

informados, anteriormente à realização da análise, os dados de entrada, como identificação da 

amostra e condições de análise. Para execução da análise, a amostra (cerca de 100 mg) é 

colocada num cadinho de platina (porta-amostra – cujo peso deve ser previamente tarado). 

Em seguida, tal cadinho juntamente com a amostra é inserido no equipamento. A análise é 

iniciada ao selecionar o comando start, diretamente no equipamento ou por meio de um 

computador e monitor com interface acoplada ao equipamento. A análise pode ser 

acompanhada em tempo real, por meio do software TA Universal Analysis, que gera e analisa 

os resultados: gráfico massa da amostra (%) versus temperatura (ºC), por meio do qual é 

gerado o valor da PPC da amostra.  

 

5.2.5 Massa específica  

 

Foram realizadas determinações da massa específica das amostras minerais e dos minérios de 

ferro, utilizando um picnômetro a hélio, marca Quantachrome, modelo Ultrapyc 1200e, 

equipamento disponível no Laboratório de Propriedades Interfaciais, DEMIN / UFOP. 

 

Por esta técnica, realizada a temperatura ambiente, a amostra (cerca de 30g) é colocada em 

um porta-amostra de tamanho médio, que é inserido no equipamento. Em seguida, é feito 

vácuo para remoção de ar atmosférico entre as partículas da amostra (tempo de purga de 4 

minutos). O resultado da massa específica é determinado pelo valor médio de três medidas. 

Outros parâmetros de análise são: tempo de equilíbrio automático, pressão alvo de, no 

máximo, 117,21 kPa (17 psig), desvio padrão solicitado de 0,005%. Nos resultados, o 

software fornece o coeficiente de variação, o desvio padrão alcançado e a média e desvio 

padrão do volume e da massa específica da amostra.  
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5.2.6 Área superficial específica 

 

Foram realizadas determinações de área superficial específica das amostras dos minerais 

hematita e quartzo, utilizadas nos ensaios de adsorção. 

 

A determinação da área superficial específica foi realizada pela técnica BET de adsorção de 

nitrogênio, utilizando um analisador de área superficial, equipamento BET NOVA 1200e, 

fabricante Quantachrome, que realiza aquisição de dados pelo software NovaWin2. O 

equipamento pertence ao Laboratório de Propriedades Interfaciais do DEMIN/UFOP. 

 

Inicialmente, a amostra (cerca de 5g) passa por etapa de desgaseificação a vácuo, a 195ºC, por 

17h, para remoção de umidade e contaminantes presentes na amostra. Posteriormente, pesa-se 

a célula (porta amostra) para obtenção da massa da amostra seca desgaseificada. Em seguida, 

a célula é transferida para o compartimento de análise, ficando parcialmente submersa em 

nitrogênio líquido. Então injeta-se nitrogênio gasoso (adsorbato), em etapas, no interior da 

célula para realização das medidas, com monitoramento da pressão (e suas variações). Após a 

obtenção de pressão constante, o nitrogênio adsorvido na amostra é quantificado. A isoterma 

BET obtida (42 pontos) relaciona o volume de gás adsorvido em função da pressão relativa. 

 

5.3 REAGENTES 

 

Os reagentes utilizados nos experimentos foram:  

 

- coletor do grupo das aminas – eteramina (nome comercial Flotigam EDA, marca registrada 

Flotigam®), de grau de neutralização 50%, da Clariant Especialidades Químicas, Brasil;  

- amido de milho (do fabricante Unilever) como depressor para os minerais de ferro;  

- sais fontes dos íons de cálcio e magnésio (CaCl2 e MgCl2.6H2O, de grau analítico), cloreto 

de sódio (NaCl) para uso nos estudos de potencial zeta (como eletrólito indiferente), 

fabricante Synth Ltda.; 

-agentes complexantes: EDTA – ácido etilenodiamino tetra-acético, sal dissódico 

(C10H14N2O8Na2.2H2O), ácido cítrico (C6H8O7) e hexametafosfato de sódio ((NaPO3)n), 

fabricante Synth Ltda.; e fluoreto de potássio (KF), fabricante Dinâmica Química 

Contemporânea Ltda.;  

- Reguladores de pH: soluções de HCl e NaOH (Vetec Ltda.). 
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5.3.1 Preparo dos reagentes 

 

A seguir está apresentado o procedimento de preparo dos principais reagentes utilizados nos 

ensaios realizados no presente trabalho. 

 

I) Amina Flotigam EDA (marca registrada da Clariant) 0,05% p/v  

 

i. Pesar 0,05 g de amina EDA em um béquer limpo e seco. 

ii. Adicionar água destilada e misturar até obtenção de mistura homogênea. 

iii. Transferir para balão volumétrico de 100 mL e aferir (homogeneizar por inversão). 

 

II) Amido de milho gelatinizado 1% p/v 

 

i. Pesar 1g de amido de milho em um béquer de 50 mL; 

ii. Adicionar 2 mL de água destilada (homogeneizar manualmente com bastão de vidro); 

iii. Adicionar 5 mL de hidróxido de sódio (NaOH) a 5 % p/v e homogeneizar manualmente 

(com bastão de vidro), até a completa gelatinização do amido; 

iv. Adicionar água destilada aos poucos e homogeneizar; 

v. Transferir para balão volumétrico de 100mL e completar o volume. 

 

III) Soluções de sais CaCl2 e MgCl2 1% p/v 

 

i. Pesar 1 g de CaCl2 (sal anidro) e 2,13 g de MgCl2.6H2O (sal hidratado) em béquer de 50 mL; 

ii. Preparar e homogeneizar a solução, com uso de agitador magnético; 

iii. Transferir a solução para um balão volumétrico de 100 mL e completar o volume. 

 

IV) Solução de reagente complexante (EDTA, ácido cítrico, hexametafosfato de sódio e 

fluoreto de potássio) 1% p/v 

 

i. Pesar 1 g do reagente em um béquer de 50 mL (o EDTA é di-hidratado, assim, por 

estequiometria, é necessário pesar 1,107 g deste reagente; no caso do fluoreto de potássio, o 

reagente disponível é líquido, na concentração 50% p/v: assim, para o preparo da solução 1% 

p/v, é necessário 2 mL da solução concentrada); 
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ii. Preparar e homogeneizar a solução, com uso de agitador magnético; 

iii. Transferir a solução para um balão volumétrico de 100 mL e completar o volume. 

 

V) Soluções de NaOH e HCl  

 

Para o controle de pH, foram utilizadas soluções de ácido clorídrico e de hidróxido de sódio, 

esta última também utilizada no procedimento de gelatilização do amido de milho. Para as 

soluções de NaOH, pesar 1 g, 5 g e 10 g do reagente, dissolver em um béquer, sob agitação 

mecânica e transferir para balões volumétricos de 100 mL e completar o volume. No caso das 

soluções de HCl, foram preparadas soluções, v/v, de concentrações similares. 

 

5.4 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

5.4.1 Ensaios de solubilidade da dolomita 

 

Foram realizados testes qualitativos da solubilidade da dolomita (faixa granulométrica de -

147+37µm, utilizada nos ensaios de microflotação) numa condição modificada, adaptada de 

Matis e Gallios (1989). Os testes, executados em duplicata, foram realizados com água 

destilada e com soluções dos reagentes: amina (2,5 mg/L), EDTA, hexametafosfato de sódio e 

ácido cítrico, estes últimos todos na concentração de 20 mg/L (ppm). 

 

Os ensaios de solubilidade foram realizados em duplicata, utilizando 2 g do mineral 

adicionados a 220 mL de água destilada (ou da solução previamente preparada). Cada 

suspensão foi mantida sob agitação (agitador magnético FANEM, modelo 257), na mesma 

velocidade usada nos ensaios de microflotação (aproximadamente 600 rpm). A temperatura 

(ambiente) era próxima de 20 °C. Os valores de pH iniciais da água destilada e de cada 

solução (sem a dolomita) foram medidos, e na sequência os valores para os tempos de 

monitoramento pré-definidos (a cada 1 minuto, até os 10 minutos; a cada 2 minutos, até 20 

minutos; a cada 5 minutos, até 40 minutos; a cada 10 minutos, até 60 minutos), até 

estabilização do pH, que ocorreu após cerca de 60 minutos de condicionamento, em todos os 

ensaios realizados.  

 

Para os ensaios quantitativos de solubilização da dolomita, realizados em duplicata, foram 

utilizadas amostras do mineral na fração -210 µm (-65#) (d80 = 147 µm). As condições dos 
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ensaios foram: polpa contendo 45% de sólidos, utilizando água de torneira, em pH natural. 

Foram analisadas as concentrações de cálcio e de magnésio do filtrado obtido e da água 

utilizada nos ensaios (teste branco).  

 

Os ensaios de solubilização foram assim divididos: ensaios com dolomita pura e ensaios com 

minério artificial (proporção de 90% de itabirito quartzoso e 10% de dolomita), sendo cada 

um desses grupos de ensaios realizados em duas condições: ensaios com polpa em repouso e 

ensaios com polpa mantida em agitação, suficiente para manter os sólidos em suspensão (600 

rpm), totalizando quatro condições de ensaios.  

 

Foram coletadas alíquotas para análise química nas seguintes condições: após 12 horas e após 

24 horas de condicionamento, no caso dos ensaios com polpa mantida em repouso; e nos 

intervalos de 15, 10, 60 e 120 minutos, no caso dos ensaios realizados com polpa mantida em 

agitação. Neste caso, foram coletadas amostras de cerca de 30 mL da suspensão, a meia altura 

do recipiente de condicionamento, utilizando uma pipeta. As alíquotas coletadas foram 

filtradas utilizando filtro em membrana Millipore (0,45 µm) e separadas para o envio para 

análise química. 

 

As condições experimentais estão descritas a seguir e os grupos de ensaios ilustrados na 

figura 12. 

 

a) Dolomita pura (em repouso): 400 mL de polpa, utilizando 250 g de dolomita e 310 mL 

de água, em seguida deixada em repouso. 

b) Dolomita pura (em agitação): 800 mL de polpa (500 g dolomita + 620 mL de água) 

em um de béquer de 2L, mantida em agitação para conservar as partículas em 

suspensão. 

c) Minério artificial (em repouso): 400 mL de polpa, utilizando 250 g de sólidos (25 g de 

dolomita + 225 de minério de ferro silicatado) e 310 mL de água, em seguida deixada 

em repouso. 

d) Minério artificial (em agitação): 800 mL de polpa, utilizando 500 g sólidos (50 g de 

dolomita + 450 de minério de ferro silicatado) e 620 mL de água, em um béquer de 

2L, mantida em agitação. 
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As análises das amostras do item b (dolomita pura, em agitação) foram realizadas no 

Laboratório de Geoquímica (DEGEO / UFOP), equipamento espectrofotômetro de emissão 

óptica com plasma acoplado indutivamente, da marca Agilent 725. As demais análises foram 

realizadas no Laboratório de Hidrometalurgia (DEMET / UFOP), por espectrometria de 

emissão atômica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) – equipamento da 

marca Varian, modelo 725-ES. 

 

 

Figura 12 – Esquema das condições para os ensaios quantitativos de solubilidade de dolomita. 

 

5.4.2 Ensaios de microflotação  

 

Os ensaios de microflotação dos minerais foram efetuados em pH 10,5, utilizando as 

concentrações de CaCl2 e MgCl2 (200 mg/L), amido (10 e 100 mg/L), amina (2,5 mg/L) 

estabelecidas por Lelis (2014). Foram testados os agentes complexantes propostos 

(hexametafosfato de sódio, ácido cítrico e fluoreto de potássio) para os íons Ca2+ e Mg2+. A 

proposta foi a utilização dos agentes complexantes com melhores desempenhos (nos ensaios 

de microflotação) na flotação em escala de bancada. 

 

Os ensaios de microflotação foram realizados no Laboratório de Propriedades Interfaciais 

(DEMIN / UFOP) utilizando tubo de Hallimond modificado (testes realizados em triplicata). 

As amostras utilizadas nos testes foram classificadas no intervalo –147+37 µm (–100+400 #). 

Ensaios de 
solubilidade

Repouso (coleta de 
amostras após 12 horas  

e após  24 horas de 
condicionamento)

dolomita pura

minério artificial 
(10% dolomita)

Agitação (coleta de 
amostras em 15, 30, 60 

e 120 minutos de 
condicionamento) 

dolomita pura

minério artificial 
(10% dolomita)
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A seguir é apresentado o procedimento experimental dos ensaios de microflotação  

 

1. Adição de 1 g de mineral (quartzo ou hematita) no tubo de Hallimond modificado 

2. Adição da solução do sal portador do cátion em estudo (Ca2+ ou Mg2+), na 

dosagem 200 mg/L, estabelecida previamente por Lelis (2014), e condicionamento 

pelo tempo determinado (6 minutos) 

3. Adição da solução do reagente complexante na dosagem estabelecida e 

condicionamento pelo tempo determinado 

4. Adição da solução de amido na dosagem estabelecida, condicionando por 5 

minutos 

5. Adição da solução de amina Flotigam EDA (2,5 mg/L), ajuste do pH para 10,5 e 

condicionamento por 3 minutos 

6. Ajuste do volume do tubo de Hallimond com água destilada em pH 10,5 

7. Abertura da vazão do gás nitrogênio em 60 mL/min e flotação por 1 minuto 

8. Coleta dos produtos flotado e afundado, filtragem e secagem (estufa, em 

temperatura de 100 oC), para pesagem e realização do balanço de massa, para 

determinação da flotabilidade.  

 

5.4.2.1 Ensaios preliminares 

 

Inicialmente, foram realizados ensaios para avaliar a flotabilidade do quartzo e da hematita 

condicionados com amina e, posteriormente, condicionados com os sais CaCl2 / MgCl2 

(separadamente) e com amina:  

 

a) Determinação da flotabilidade do quartzo e da hematita, com coletor Flotigam EDA, 

(2,5 mg/L), em pH 10,5; 

b) Determinação da flotabilidade do quartzo e da hematita, com coletor Flotigam EDA, 

(2,5 mg/L), em pH 10,5, fixando-se a dosagem dos sais CaCl2 / MgCl2 em 200 mg/L. 

 

5.4.2.2 Ensaios de microflotação utilizando hexametafosfato de sódio 

 

Após os ensaios preliminares de microflotação, realizaram-se ensaios variando as dosagens do 

complexante hexametafosfato de sódio, na presença dos cátions Ca2+ e Mg2+ (adicionados 
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como sais: CaCl2 e MgCl2) e amina. Em seguida, efetuaram-se ensaios fixando a concentração 

de complexante correspondente à máxima flotabilidade do quartzo, obtida após o uso do 

hexametafosfato de sódio. Assim, foram adicionadas as dosagens de sal estabelecidas, 

hexametafosfato de sódio, amido e amina. Estas etapas podem ser assim resumidas:  

 

a)  Determinação da flotabilidade do quartzo e hematita com coletor Flotigam EDA, (2,5 

mg/L), em pH 10,5, fixando-se a concentração dos sais CaCl2 e MgCl2 em 200 mg/L e 

variando-se as concentrações do complexante hexametafosfato de sódio em 200, 400, 

600, 800 e 1000 mg/L; 

b)  Determinação da flotabilidade do quartzo e hematita com coletor Flotigam EDA, (2,5 

mg/L), em pH 10,5, fixando-se a concentração dos sais CaCl2 e MgCl2 em 200 mg/L e 

fixando-se a concentração de hexametafosfato de sódio em 1000 mg/L, e adicionando-

se amido (100 mg/L). 

 

5.4.2.3 Ensaios de microflotação utilizando ácido cítrico  

 

Os ensaios de microflotação dos minerais hematita e quartzo, utilizando ácido cítrico foram 

realizados nas seguintes etapas: 

 

a) Estudo do tempo de condicionamento com ácido cítrico sobre a flotabilidade do quartzo. 

Os ensaios realizados para estudo do tempo de condicionamento com ácido cítrico foram 

realizados utilizando a dosagem de 600 mg/L do reagente e variando os tempos de 

condicionamento em 2, 3, 4, 5 e 6 minutos.  

 

b) Estudo da influência da concentração do ácido cítrico sobre a flotabilidade dos minerais 

estudados. Nos ensaios de variação da concentração do reagente complexante, foram testadas 

as concentrações 200, 400, 600, 800 e 1000 mg/L do ácido cítrico, com tempo de 

condicionamento fixado em 4 minutos para o meio contendo CaCl2 e 3 minutos para MgCl2, 

condicionados posteriormente com amina. 

 

c) Ensaios com cátions (Ca2+ ou Mg2+), complexante, depressor (amido) e coletor (amina). 

Nesta etapa, os sais (200 mg/L) foram adicionados nas seguintes condições: a) CaCl2: pH 

10,5, condicionamento por 6 minutos; b) MgCl2: pH 7, condicionamento por 5 minutos. A 

adição de ácido cítrico obedeceu ao seguinte procedimento: 600 mg/L com CaCl2, com 4 
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minutos de condicionamento; 400 mg/L com MgCl2, com 3 minutos de condicionamento. O 

depressor (amido de milho) foi utilizado nas concentrações 10 mg/L e 100 mg/L. 

 

5.4.2.4 Ensaios de microflotação utilizando fluoreto de potássio  

 

Tal como no item anterior, inicialmente foram realizados estudos do tempo de 

condicionamento do quartzo com fluoreto de potássio (KF), utilizando a dosagem de 600 

mg/L do reagente, variando os tempos de condicionamento em 2, 4 e 6 minutos. Logo após, 

foi avaliada a influência da variação da concentração do KF (200, 400, 600, 800 e 1000 mg/L) 

sobre a flotabilidade dos minerais (hematita e quartzo). Posteriormente, a melhor condição 

(concentração de KF) foi utilizada para os ensaios de microflotação com amido. 

 

5.4.2.5 Microflotação da dolomita 

 

Foram realizados ensaios para determinação da flotabilidade da dolomita utilizando coletor e 

depressor. Nesta etapa, foi utilizado o coletor acetato de eteramina (Flotigam EDA), dosagem 

de 2,5 mg/L, em pH 10,5 e variando-se a concentração de amido de milho, conforme o 

procedimento experimental descrito para os ensaios de microflotação. 

 

5.4.3 Determinação do ponto de carga zero (PCZ) da hematita e do quartzo pelo 

método de Mular e Roberts (1966)  

 

O método de Mular e Roberts (1966) para determinação do ponto de carga zero (o qual era 

sinônimo de ponto isoelétrico – PIE, à época do trabalho, antes de modificação de 

terminologia realizada pela IUPAC) de óxidos consiste em medições da variação do pH de 

suspensões após variação da força iônica (esta obtida pela variação da concentração do 

eletrólito indiferente). Os pontos de carga zero (PCZ) dos minerais hematita e quartzo foram 

determinados de acordo com as seguintes etapas (Henriques, 2009; 2012): 

 

a)  Pesar 1g do mineral, granulometria -37 µm (-400#), e adicionar em uma solução do 

eletrólito (70 mL) – NaCl concentração 1x10-2 mol/L – num béquer para formar a 

suspensão. Utilizar agitação magnética para manter os sólidos em suspensão. 

b)  Ajustar o pH para valores definidos, utilizando ácidos e bases de mesmos íons do sal 

utilizado (Sal NaCl: usar ácido HCl ou base NaOH) e anotar o pH inicial.  
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c)  Adicionar a massa de eletrólito (reagente sólido) necessária para aumentar a 

concentração de NaCl para 1x10-1 mol/L (0,3682 g para 70 mL) e condicionar por 5 

minutos, mantendo a agitação. 

d)  Medir o pH final. 

e)  Construir os gráficos da variação do pH versus pH final (ΔpH x pHf) e determinar o 

PCZ graficamente (interseção com o eixo das abcissas). 

 

5.4.4 Determinação de potencial zeta 

 

Foram levantadas curvas de potencial zeta versus pH, para hematita, quartzo e dolomita, 

utilizando fração -37 µm (-400#) de mineral, condicionados com os reagentes complexantes: 

EDTA, hexametafosfato de sódio e ácido cítrico. 

 

As medidas de potencial zeta foram realizadas utilizando o zetâmetro Malvern Zetasizer Nano 

Z – ZEN 2600, equipamento disponível no Laboratório de Propriedades Interfaciais (DEMIN 

/ UFOP). O equipamento fornece os valores de mobilidade eletroforética e potencial zeta, 

sendo que, em cada teste realizado, o mesmo fornece três valores para cada um desses 

parâmetros.  

 

As condições estabelecidas para a realização das medidas de potencial zeta dos minerais 

foram:  

a) condicionamento com NaCl (eletrólito indiferente, para manutenção da força iônica 

do sistema), concentração de 1x10-3 mol/L (0,117 g para 1 litro), nas faixas de pH 

estudadas;  

b) condicionamento com NaCl na concentração de 1x10-3 mol/L e complexante, na 

concentração estudada: 600 mg/L de EDTA; 400 mg/L de ácido cítrico e 600 mg/L de 

hexametafosfato de sódio.  

 

O procedimento experimental genérico para determinação do potencial zeta inclui as 

seguintes etapas (Lelis, 2014):  

 

i) preparar a solução de NaCl (eletrólito indiferente) e do reagente estudado (complexante + 

eletrólito indiferente), na concentração estabelecida;  
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ii) transferir a solução para um béquer de 250 ml e ajustar o pH para o valor desejado;  

iii) preparar a suspensão da amostra mineral (0,01% p/v) em uma proveta de 250 mL (adição 

do mineral – 0,140 g hematita; 0,073 g quartzo; 0,06 g dolomita), vedar a proveta com 

plástico (filme PVC) e agitar por inversão a dispersão obtida;  

iv) deixar a suspensão em repouso durante o tempo de sedimentação das partículas de 10 µm 

(calculado pela fórmula de sedimentação gravitacional, segundo a lei de Stokes);  

v) transferir a dispersão (sobrenadante -10 µm) para três béqueres de 50 mL (análises em 

triplicata), mantida sob agitação, e realizar a medição do pH (ajustar se necessário);  

vi) com auxílio de uma seringa, colocar a dispersão (já nos valores de pH desejados) na 

cubeta, inseri-la no zetâmetro, e dar início à análise (tempo de otimização antes do início da 

análise igual a 2 minutos). 

 

Considerando que, após o tempo de sedimentação determinado, mediante aplicação da lei de 

Stokes (20 minutos para hematita, 45 minutos para quartzo e 40 minutos para dolomita), as 

partículas maiores que 10 µm se sedimentaram, restou em suspensão partículas menores que 

10 µm, numa concentração de 0,01 % p/v. 

 

5.4.5 Ensaios de adsorção e espectroscopia no infravermelho 

5.4.5.1 Ensaios de adsorção  

 

Para os ensaios de adsorção efetuados com o quartzo (área superficial específica igual a 8,5 

m2/g e com a hematita (10,3 m2/g), foram utilizadas 80 mg de amostra mineral, condicionadas 

com 100 mL de solução de cada reagente, em pH previamente ajustado para 10,5 

(flotabilidade ótima do quartzo). As concentrações dos reagentes foram fixadas em: 1x10-2 

mol/L de CaCl2 (1110 mg/L) e MgCl2 (953 mg/L), amido gelatinizado e amina: 250 mg/L 

(cada um deles). As concentrações do EDTA (2665 e 2290 mg/L) utilizadas nos ensaios de 

adsorção com os íons Ca2+ e Mg2+, respectivamente, foram calculadas levando em 

consideração a proporção EDTA : sal  = 2,4, para o restabelecimento da separação seletiva 

entre o quartzo e hematita, definidos em estudos prévios (Lelis, 2014; Cruz, 2015). No caso 

do hexametafosfato de sódio foram utilizadas as concentrações (5550 e 4765 mg/L) 

correspondentes à proporção hexametafosfato de sódio : sal = 5,0, na qual foi restabelecida a 

flotabilidade do quartzo. As suspensões obtidas em cada etapa de condicionamento (mineral / 

solução) eram mantidas sob agitação por 1 hora (agitador magnético FANEM, modelo 257), à 

velocidade de 600 rpm (suficiente para manter as partículas em suspensão).  
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Nos ensaios de adsorção com mais de um reagente, adicionados na mesma sequência dos 

ensaios de microflotação (amido-amina, CaCl2/MgCl2-amido, CaCl2/MgCl2-amina, 

CaCl2/MgCl2-amido-amina, CaCl2/MgCl2-complexante), para o condicionamento do primeiro 

reagente foi adicionado 100 mL de solução na concentração informada no parágrafo anterior. 

No condicionamento com dois reagentes, adicionava-se mais 100 mL de solução do segundo 

reagente com concentração calculada, considerando o volume final de 200 mL. Para três 

reagentes, foi adicionado à suspensão anterior mais 100 mL da solução do último reagente 

com concentração calculada levando em consideração o volume final de 300 mL. 

 

Após condicionamento dos minerais com as soluções de reagentes, as suspensões foram 

filtradas em papel filtro quantitativo (unifil C42 faixa azul, retenção de partículas 1-2 µm), 

passando por três etapas de lavagem com água destilada em pH 10,5, visando a remoção do 

excesso de reagente. Após a filtragem, as amostras foram colocadas em um dessecador para 

secagem em temperatura ambiente, por cerca de uma semana, para obtenção dos espectros no 

infravermelho (FTIR – Espectroscopia no Infravermelho a Transformada de Fourier).  

 

5.4.5.2 Espectroscopia no infravermelho  

 

Em uma primeira etapa foram obtidos os espectros infravermelhos (referências) dos minerais 

hematita e quartzo e dos reagentes utilizados nos ensaios de adsorção: amido (pó e 

gelatinizado), amina, EDTA, hexametafosfato de sódio, e dos hidróxidos (Ca(OH)2, 

Mg(OH)2). Todos os espectros foram gerados pelo espectrômetro infravermelho Thermo 

Nicolet, modelo 6700, do Laboratório de Espectroscopia Infravermelha e Análise Termo 

Diferencial do DEMIN/UFOP, que utiliza o software FTIR- OMNIC tanto para a coleta de 

dados como para o processamento dos espectros gerados e interpretação dos resultados pela 

comparação com os espectros de referência. A técnica utilizada para as amostras sólidas foi a 

reflectância difusa. Para tal, foram utilizados 200 mg de KBr e 1 mg da amostra sólida, 

triturados e homogeneizados em gral de sílex; a mistura da amostra obtida era transferida para 

o porta-amostra do acessório de reflectância difusa e efetuava-se a coleta do espectro nas 

seguintes condições: resolução 4 cm-1, 200 varreduras, supressão de H2O e CO2. O espectro 

referência da amina, reagente líquido, foi gerado por transmissão. Para tal foi utilizada uma 

célula de líquido, que foi então inserida no dispositivo de transmissão. As condições de 

obtenção do espectro foram: resolução 4 cm-1, 64 varreduras, supressão de H2O e CO2.  



59 

 

 

Para melhorar a apresentação dos espectros gerados, foram utilizadas as seguintes ferramentas 

do software OMINC: process (normalize frequence, normalize scale), smooth (number of 

points 25 – 48.212 cm-1) e analyze (find peaks).  

 

5.4.6 Ensaios de flotação em escala de bancada 

 

Os testes de flotação em bancada foram realizados em célula mecânica CDC, modelo CFB-

1000-EEPNBA (com remoção automática de espuma), rotação ajustada em 1200 rpm, 

utilizando polpa com 45% de sólidos em peso (preparada numa cuba de 2L), em pH 10,5, com 

o minério de ferro (itabirito quartzoso e minério blendado com dolomita).  

 

Os testes foram realizados utilizando dosagens de amido e amina previamente definidas e 

otimizadas, tendo como referência 400 g/t de amido e 50 g/t de amina (Cruz, 2015) e os 

agentes complexantes (EDTA, hexametafosfato de sódio) mais promissores, conforme os 

ensaios de microflotação efetuados nos estudos de Lelis (2014) e neste trabalho.  

 

O procedimento experimental genérico adotado nos ensaios de flotação em bancada foi: 

 

i. Preparo da polpa com 45% de sólidos em massa, ajuste da agitação mecânica da célula em 

1200 rpm 

ii. Adição da dosagem de cátions (sais) e condicionamento por 6 minutos 

iii. Adição da dosagem de complexante e condicionamento pelo tempo definido (6 minutos) 

iv. Adição da dosagem de depressor (amido), ajuste do pH da polpa em 10,5 e 

condicionamento por 5 minutos 

v. Adição da dosagem de coletor (amina), correção do pH, se necessário, e condicionamento 

por mais 3 minutos 

vi. Abertura da válvula de injeção de ar e flotação por 3 minutos (adição gradativa de água de 

torneira com pH previamente ajustado para 10,5 durante a remoção da espuma para 

manutenção do volume de polpa) 

vii. Coleta dos produtos flotado e afundado, secagem e pesagem. 

 

As seguintes etapas experimentais dos ensaios de flotação em bancada são citadas: 
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a)  ensaios de flotação do minério de ferro itabirítico, com adição simultânea dos cátions 

Ca2+ e Mg2+ (complementarmente ao trabalho de Cruz (2015), que não estudou a 

influência da adição simultânea dos cátions supracitados, presentes na dolomita); 

b)  ensaios de flotação do minério de ferro quartzoso com dolomita, artificial (adição de 

dolomita ao minério com ganga quartzosa).  

 

5.4.6.1 Flotação de itabirito de ganga quartzosa 

 

No procedimento adotado nos testes de flotação do itabirito quartzoso, utilizando os cátions 

Ca2+ e Mg2+ simultaneamente, após o ajuste da agitação mecânica em 1200 rpm, era 

adicionada a solução contendo os cátions (dosagens variando de 0 a 2400 g/t) e efetuava-se o 

condicionamento por 6 minutos, adicionando posteriormente o amido gelatinizado (400 g/t) e 

finalmente a amina (50 g/t), seguindo as etapas do procedimento experimental. Nos ensaios 

utilizando agente complexante (EDTA), o preparo da polpa foi efetuado em pH natural (faixa 

neutra), seguido da adição da solução contendo os cátions e condicionamento por 6 minutos; 

logo após ocorria a adição do complexante estudado e condicionamento por mais 6 minutos; 

em seguida adicionava-se o depressor (amido), e ajustava-se o pH para 10,5, com 

condicionamento por 5 minutos; e na sequência adicionava-se a amina, conforme o 

procedimento experimental descrito anteriormente. 

 

5.4.6.2 Flotação do itabirito quartzoso dolomítico, artificial 

 

Ensaios com amido e amina 

 

Foi realizado planejamento estatístico de experimentos com réplica, utilizando o software 

Minitab 17, para otimização dos parâmetros e condições para realização dos ensaios com o 

minério de ferro artificial. Foram avaliados os seguintes fatores, nos níveis especificados: 

 

i- tempo de agitação (condicionamento prévio) do minério artificial (0 e 15 minutos); 

ii- proporção de dolomita (2,5 e 10% em massa); 

iii- dosagem de amido (200 e 400 g/t); 

iv- dosagem de amina (50 e 150 g/t). 
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Após a realização desta bateria de ensaios, os resultados obtidos para a recuperação mássica, 

recuperação metalúrgica e teores de Fe e SiO2 nos concentrados obtidos foram analisados, 

para otimização e definição das condições a serem utilizadas nas próximas etapas dos ensaios 

(fixação de tempo de condicionamento, dosagem de amido e de amina). 

 

Ensaios com complexante, amido e amina 

 

Em uma primeira fase, foram realizados ensaios com EDTA, utilizando os seguintes 

parâmetros:  

 

i- minério de ferro artificial contendo 2,5% e 10% em massa de dolomita; 

ii- 15 minutos de agitação da polpa (condicionamento sem reagentes); 

iii- EDTA, dosagens de 200 e 1000 g/t; 

iv- amido, dosagem de 200 g/t; 

v- amina, dosagem de 50 g/t. 

 

Devido ao baixo desempenho dos ensaios efetuados na etapa anterior, foram realizados 

ensaios de flotação em bancada, testando EDTA e hexametafosfato de sódio como reagentes 

complexantes, levando em consideração a concentração total dos cátions Ca2+ e Mg2+ em 

solução (convertidos em mol/L), determinada pelos ensaios quantitativos de solubilidade da 

dolomita, apresentado na figura 18. Para isto, foram considerados os seguintes dados:  

 

i) concentração de cálcio/magnésio igual a 6,8/3,2 mg/L e 8,9/4,2 mg/L em 15 minutos e 60 

minutos de condicionamento somente em água, respectivamente.  

 

ii) as concentrações de EDTA (tabela 4) utilizadas nos ensaios de flotação em bancada foram 

calculadas, baseando-se nas proporções para restabelecimento de flotabilidade do quartzo 

puro nos ensaios de microflotação: 400 mg/L de EDTA na condição com 200 mg/L CaCl2; 

700 mg/L EDTA na condição com 200 mg/L MgCl2 (Lelis, 2014), que correspondem às 

proporções de EDTA : CaCl2 = 0,596 e EDTA : MgCl2 = 0,895.  

 

iii) as concentrações de hexametafosfato de sódio (tabela 5) utilizadas nos ensaios de flotação 

em bancada foram definidas baseando-se nas proporções para o restabelecimento de 

flotabilidade do quartzo puro nos ensaios de microflotação, previamente condicionado com 
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200 mg/L de sais (CaCl2 ou MgCl2). As concentrações de hexametafosfato de sódio utilizadas 

em tais ensaios e tomadas como base para o cálculo das proporções foram 600 mg/L para o 

CaCl2 e 1000 mg/L para o MgCl2. As proporções resultantes foram hexametafosfato de sódio 

: CaCl2 = 0,544 e hexametafosfato de sódio : MgCl2 = 0,778. 

 

Tabela 4 – Concentrações de EDTA para adição nos ensaios de flotação. 

Tempo de 

condicionamento 

EDTA (mol/L) (mg/L) 

Para cálcio Para magnésio Total (Ca+Mg) Total 

15 minutos 1,0132x10-4 1,1903x10-4 2,2035x10-4 82,02 

60 minutos 1,3261x10-4 1,5662x10-4 2, 8923x10-4 107,66 

 

Tabela 5 – Concentrações de hexametafosfato de sódio para adição nos ensaios de flotação. 

Tempo de 

condicionamento 

hexametafosfato de sódio (mol/L) (mg/L) 

Para cálcio Para magnésio Total (Ca+Mg) Total 

15 minutos 0,9248x10-4 1,0370x10-4 1,9618x10-4 120,02 

60 minutos 1,2104x10-4 1, 3615x10-4 2,5719x10-4 157,34 

 

A partir das tabelas 4 e 5, as concentrações dos reagentes, EDTA e hexametafosfato de sódio, 

utilizados nos ensaios de flotação podem ser sumariados na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Concentração do reagente complexante (EDTA, hexametafosfato de sódio) utilizada nos ensaios de 

flotação, com amido (200 g/t) e amina (50 g/t). 

Tempo de condicionamento 

da polpa (minutos) 
EDTA (mg/L) 

hexametafosfato de 

sódio (mg/L) 

15  82 120 

60  108 157 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A seguir estão apresentados os resultados obtidos e a discussão relativa a cada um deles, 

incluindo etapas de caracterização e os ensaios de microflotação, determinação de potencial 

zeta, adsorção e obtenção de espectros no infravermelho, e finalmente os ensaios de flotação 

em escala de bancada.  

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS MINERAIS E MINÉRIO 

 

6.1.1 Amostras minerais 

 

A figura 13 apresenta a curva de distribuição granulométrica da dolomita utilizada para 

confecção do minério de ferro artificial. Como pode ser observado, o d80 obtido foi de 147 

µm.  

 

 

Figura 13 – Distribuição granulométrica da dolomita 
 

As amostras minerais para utilização nos ensaios foram separadas nas seguintes faixas 

granulométricas: fração -146+37 µm (ensaios de microflotação) e -37 µm (determinação de 

potencial zeta e ensaios de adsorção). 

 

As figuras 14, 15 e 16 apresentam os difratogramas de raios X das amostras de dolomita, 

quartzo e hematita utilizadas nos estudos, selecionadas após a classificação granulométrica. 
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Para estas análises, foram utilizadas as amostras de granulometria -37 µm, previamente 

pulverizadas em moinho orbital.  

 

 

Figura 14 – Difratograma de raios X da amostra de dolomita 

 

 

Figura 15 – Difratograma de raios X da amostra de quartzo 

 

Conforme pode ser observado nos difratogramas apresentados, não foi identificado nenhum 

outro mineral nas amostras analisadas. 
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Figura 16 – Difratograma de raios X da amostra de hematita 

 

A tabela 7 apresenta a composição química das amostras de hematita, quartzo e dolomita, 

utilizadas nos estudos de microflotação, potencial zeta, adsorção e solubilização da dolomita, 

desenvolvidos neste trabalho.  

 

Tabela 7 – Composição química das amostras de hematita, dolomita e quartzo, utilizadas nos ensaios de 

microflotação, potencial zeta e adsorção. 

Teor (%) Fe Fe2O3 SiO2 Al2O3 TiO2 MnO MgO CaO P Na2O PPC Total 

Hematita 68,32 97,68 1,16 0,363 0,025 0,055 0,027 0,030 0,018 - 0,35 99,73 

Dolomita 0,85 1,22 0,63 0,13 0,013 0,667 21,05 30,74 < 0,01 0,012 46,28 100,80 

Quartzo 0,06 0,09 99,00 0,09 - 0,06 - - - 0,03 0,33 99,60 

 

A análise química da amostra de dolomita (tabela 7) indicou se tratar de mineral de alta 

pureza, uma vez que a composição química obtida foi bem similar à encontrada na literatura 

(Navarro et al., 2017): 0,41% CaO, 21,86% MgO, 47,73% CO2. O teor de F2O3 (1,22%) pode 

ter ocorrido devido à substituição isomórfica entre átomos de ferro, cálcio e magnésio na 

estrutura da dolomita, contribuindo para ligeiras diferenças na composição química, conforme 

destacado por Santos e Neumann (2014), que estudaram a substituição isomórfica de cálcio 

por magnésio por meio de análises por difratometria de raios X e método de Rietveld.  

 

Pela tabela 7, observa-se que também foram identificados, na amostra de dolomita, óxidos de 

ferro, de titânio, de manganês, sílica e alumina. Possivelmente os minerais relativos a estes 
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óxidos não foram identificados na amostra de dolomita, via difratometria de raios X, por 

estarem presentes em teores abaixo do limite de detecção do difratômetro (entre 3% e 1%).  

 

Os resultados da análise química confirmaram que o quartzo utilizado era de elevada pureza: 

a amostra apresentou 99% SiO2, no entanto foram identificados também traços de Al2O3 

(0,09%), Fe (0,06%), MnO (0,06%) e Na2O (0,03%). Em relação à amostra de hematita, esta 

apresentou 97,7% de Fe2O3 e maior quantidade de impurezas, como 1,2% de SiO2 e 0,4% de 

Al2O3. 

 

A massa específica média obtida para a amostra de dolomita foi 2,92 g/cm3 (tabela 8), valor 

próximo aos encontrados na literatura para o mineral. Sampaio e Almeida (2008) 

apresentaram o valor 2,87 g/cm3.  

Tabela 8 – Massa específica da dolomita 

 Massa específica (g/cm3) 

Medida amostra 1  amostra 2 

1 2,9254 2,9135 

2 2,9244 2,9126 

3 2,9245 2,9105 

média 2,9247 2,9122 

média geral 2,9184 

 

A área superficial específica obtida para os minerais utilizados nos ensaios de adsorção foi: 

8,48 m2/g (quartzo) e 10,32 m2/g (hematita). 

 

6.1.2 Minério de ferro artificial 

 

Os teores das amostras de itabirito quartzoso e dos itabiritos quartzosos contendo dolomita 

(minérios artificiais), estimados por estequiometria, estão apresentados na tabela 9. 

 

A partir dos dados apresentados, pode-se fazer as seguintes observações: os teores de Fe e de 

SiO2 do itabirito quartzoso e dolomítico, artificial (2,5% e 10% dolomita) são próximos aos 

teores do itabirito quartzoso; idem para os teores de Al2O3 e P. Já a perda por calcinação 

(PPC) e os teores de CaO e MgO do minério artificial contendo 10% de dolomita foram 

superiores aos do minério artificial com 2,5% de dolomita e do itabirito quartzoso. 
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Tabela 9 – Composição química das amostras artificiais de itabirito quartzoso contendo dolomita, artificial 

(2,5% e 10% dolomita). 

Minério 
Teores (%) 

Fe SiO2 Al2O3 CaO MgO P PPC 

Itabirito quartzoso e 

dolomítico, artificial 

2,5% 43,56 31,00 0,32 0,80 0,60 0,04 3,81 

10% 40,28 28,66 0,30 3,10 2,17 0,03 7,08 

Itabirito quartzoso (Cruz, 2015) 44,66 31,78 0,32 0,03 0,07 0,04 2,72 

 

6.2 ENSAIOS DE SOLUBILIDADE DA DOLOMITA 

 

A figura 17 apresenta a variação do pH em função do tempo de condicionamento da dolomita 

com água destilada (pura) e com os reagentes (amina, EDTA, hexametafosfato de sódio e 

ácido cítrico). 

 

Os resultados ilustrados na figura 17 indicam que o pH da suspensão de dolomita, 

condicionada com água destilada e com ácido cítrico ficou aproximadamente constante a 

partir de 30 minutos, evidenciando solubilização mais lenta do mineral em água destilada. 

Matis e Gallios (1989) verificaram estabilização do pH para dolomita condicionada com água 

destilada após 5 minutos. Como os minerais do tipo sal (caso da dolomita) são levemente 

solúveis, íons são transferidos desses minerais para solução e na sequência são hidrolisados, 

alterando o pH. Conforme pode ser observado pela figura 17, a ordem crescente de 

contribuição para a solubilidade da dolomita é: hexametafosfato de sódio, ácido cítrico, 

amina, água destilada e EDTA. 

 

Em água destilada, o pH inicial foi próximo a 6,5 e se estabilizou em torno de pH 8. Mesmo 

comportamento foi observado com EDTA. Com os demais reagentes (ácido cítrico, 

hexametafosfato de sódio e amina), a estabilização do pH ocorreu em aproximadamente 7,5. 

Com hexametafosfato de sódio, íons Ca2+ e Mg2+ supostamente foram complexados pelos 

íons do reagente e o produto depositado sobre a superfície da dolomita, impedindo a 

solubilização, e estabilizando o pH (Matis e Gallios, 1989). No caso da amina, em pH 7,5 há 

predomínio das espécies iônicas do reagente (figura 5). Estas espécies podem adsorver sobre a 

dolomita, que tem carga negativa, estabilizando o pH. A diminuição do pH de 

aproximadamente 8 para 7 entre 5 e 15 minutos na curva de variação do pH da amina, pode 

estar relacionado com a atração entre os ânions CO3
2- em solução com os cátions da amina, 
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conforme reportado por Sayilgan e Arol (2004), que relataram melhora da flotabilidade de 

quartzo após aumento da dosagem de amina. 

 

 

Figura 17 – Variação do pH em função do tempo, para dolomita condicionada com: água destilada; amina (2,5 

mg/L); EDTA, hexametafosfato de sódio e ácido cítrico (20 mg/L). 

 

A figura 18 apresenta os resultados dos ensaios de solubilidade da dolomita (mineral puro e 

minério artificial, contendo 90% de minério de ferro quartzoso e 10% de dolomita) sob 

agitação e em repouso, em sistema aberto e temperatura ambiente. Nestes resultados, estão 

apresentadas as concentrações de cálcio e de magnésio obtidas em função do tempo de 

condicionamento. 

 

A análise química da água (teste branco, na tabela 10) utilizada em cada grupo de ensaios 

comprovou a baixa concentração (inicial) dos elementos químicos analisados (Ca e Mg), 

estando muitas vezes abaixo do limite de detecção do equipamento (Ca: 0,0217 mg/L; Mg: 

0,0197 mg/L). As variações apresentadas podem ter relação com o equipamento de análise 

utilizado ou mesmo com a água utilizada em cada dia de realização dos ensaios, cuja 

concentração dos elementos químicos em questão sofreu alguma alteração. 
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a) dolomita  b) minério artificial (10% dolomita)  

 

c) dolomita  

 

d) minério artificial (10% dolomita)  

Figura 18 – Concentração de cálcio e de magnésio em função do tempo de condicionamento da polpa, nos 

ensaios de solubilização da dolomita (polpa contendo 45% de sólidos). 

 

Tabela 10 – Análise química das águas utilizadas nos ensaios de solubilidade da dolomita (teste branco), para os 

elementos químicos Ca e Mg. 

Ensaio Ca (mg/L) Mg (mg/L) 

a- dolomita polpa em agitação < LD < LD 

b- minério artificial (10% dolomita) - agitação 2,9 1,0 

c- dolomita polpa em repouso 1,9 0,6 

d- minério artificial (10% dolomita) - repouso 0,03 <LD 

* LD – limite de detecção. 

 

Nos ensaios de solubilidade da dolomita pura, com polpa mantida em repouso (figura 18-c), 

houve pouca alteração na concentração dos elementos analisados: concentrações estáveis na 

ordem de 8 e 3 mg/L, de Ca e Mg, respectivamente, mas acima dos valores encontrados na 

água utilizada nos ensaios: 1,9 e 0,6 mg/L, respectivamente. Constatação similar pode ser 
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feita para o caso da polpa do minério artificial em repouso (figura 18-d), cujas concentrações 

dos referidos elementos foram ligeiramente inferiores. 

 

Nos testes realizados com polpa mantida em agitação, notou-se maior concentração dos 

elementos analisados em relação aos testes em repouso, tanto maior quanto maior o tempo de 

condicionamento (tempo de coleta das alíquotas para análise). Comparando os testes com 

dolomita pura (figura 18-a) e com minério artificial (figura 18-b), nota-se maior concentração 

de Mg do que de Ca nos testes com dolomita pura. De modo geral, as concentrações de Ca e 

de Mg tiveram comportamentos similares, aumentando com o aumento do tempo de 

condicionamento.  

 

Sendo a dolomita um mineral levemente solúvel, tal solubilização ocasiona aumento na 

concentração dos cátions Ca2+ e Mg2+ em meio aquoso, concentração esta aumentada com o 

tempo de exposição e agitação da suspensão, conforme confirmado nos resultados 

apresentados. Após a análise destes resultados, definiu-se o tempo de 15 minutos para o 

condicionamento da polpa do minério (itabirito dolomítico, artificial) na etapa de flotação em 

bancada.  

 

6.3 ENSAIOS DE MICROFLOTAÇÃO USANDO COMPLEXANTES PARA OS ÍONS 

Ca2+ E Mg2+ 

 

6.3.1 Ensaios preliminares 

 

As figuras 19 e 20 apresentam os resultados dos ensaios de microflotação do quartzo e da 

hematita, respectivamente, condicionados com acetato de eteramina em pH 10,5, bem como 

os mesmos minerais condicionados com os cátions Ca2+ e Mg2+ e amina. 
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Figura 19 – Flotabilidade do quartzo com amina e com os sais (CaCl2 ou MgCl2 – 200 mg/L) e amina (2,5 

mg/L), em pH 10,5. 

 

 

Figura 20 – Flotabilidade da hematita condicionada com amina e com os sais (CaCl2 ou MgCl2 – 200 mg/L) e 

amina (2,5 mg/L), em pH 10,5. 

 

Utilizando apenas amina, a flotabilidade do quartzo é cerca de 60% maior do que a da 

hematita, porém 30% de hematita ainda seria flotada e iria para o rejeito, demonstrando 

claramente a necessidade do uso do reagente depressor para os minerais de ferro. Há uma 

maior afinidade da amina pela superfície do quartzo em relação à da hematita, uma vez que a 

carga superficial do quartzo é mais negativa, resultando numa adsorção preferencial. Estes 

resultados estão coerentes com os resultados de Lelis (2014), que obteve, nas mesmas 

condições, aproximadamente 95% de recuperação para quartzo e menos de 10% para 

hematita.  
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Pela figura 19, a flotabilidade do quartzo foi reduzida em mais de 30%, quando condicionado 

com os cátions (Ca2+ e Mg2+). Estes resultados estão coerentes com os valores determinados 

por Lelis (2014). O maior efeito depressor do Mg2+, quando comparado com o Ca2+, pode 

estar relacionado à formação e precipitação de Mg(OH)2 (s) além da adsorção das espécie 

Mg2+ e MgOH+ sobre o mineral (ver diagrama de especiação da figura 6), impedindo a 

adsorção da amina, pois a adsorção “prévia” destas espécies impede a adsorção posterior da 

amina, cujo mecanismo se dá por atração eletrostática dos cátions do coletor (parte polar) 

sobre a superfície mineral, de carga oposta, negativa (Fuerstenau et al., 1985; Neder e Leal 

Filho, 2006; Ma, 2012).  

 

A presença dos cátions não exerceu grande influência sobre a flotabilidade da hematita (figura 

20) quando comparados com os resultados obtidos utilizando amina, pois a flotabilidade do 

mineral manteve-se em torno de 30%, bem inferior à do quartzo, mas ainda numa faixa de 

valor que requer que seja deprimida, para a flotação catiônica ser bem-sucedida. A 

flotabilidade da hematita foi bem inferior à do quartzo, porém maior que a obtida por Lelis 

(2014) e citada em parágrafo(s) anterior(es), possivelmente devido à ocorrência de arraste 

mecânico. A amina possui maior afinidade pelo quartzo, que apresenta carga superficial mais 

negativa, adsorvendo e ocupando os sítios negativos do mineral.  

 

6.3.2 Hexametafosfato de sódio 

 

As figuras 21 e 22 apresentam a flotabilidade do quartzo e da hematita, condicionados com os 

sais CaCl2 e MgCl2, respectivamente, em função da variação das dosagens do complexante 

hexametafosfato de sódio, utilizando-se amina (acetato de eteramina – Flotigam EDA).  

 

Comparando-se os resultados apresentados nas figuras 21 e 22 com os valores obtidos 

utilizando-se soluções contendo os cátions Ca2+ e Mg2+ e posterior condicionamento com 

amina, é possível observar que a adição do complexante hexametafosfato de sódio causou 

efeito positivo em relação à flotabilidade do quartzo, aumentando-a em 20% (aumentou de 

58% para 79%), quando condicionado com CaCl2 (figuras 19 e 21). No caso do 

condicionamento com MgCl2, a flotabilidade do quartzo aumentou cerca de 20%, passando de 

47% para aproximadamente 70%, na dosagem máxima testada para o complexante (figuras 19 

e 22). Observa-se que a flotabilidade do quartzo foi da ordem de 10% a 20% superior nos 

ensaios realizados com condicionamento com Ca2+ (adição de CaCl2), comparando-se com os 
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resultados obtidos com Mg2+ (adição de MgCl2), figuras 21 e 22. De todo modo, a 

flotabilidade do quartzo aumentou gradativamente com as dosagens crescentes de 

hexametafosfato de sódio, sendo um forte indício da complexação dos cátions metálicos 

presentes na solução. Adicionalmente, observou-se pouca influência do complexante sobre a 

flotabilidade da hematita, que se manteve, de modo geral, na faixa de 30% a 40%. Este “não 

aumento” da flotabilidade pode ser atribuído à formação de clorocomplexo positivo, entre os 

ânions Cl- e ferro hidratado na superfície da hematita, impedindo a adsorção dos íons 

eteraminium, causando este efeito depressor (Lelis et al., 2019; Carlson e Kawatra, 2013).  

 

 

Figura 21 – Flotabilidade do quartzo e da hematita em função da concentração de hexametafosfato de sódio, a 

200 mg/L de CaCl2 e 2,5 mg/L de Flotigam EDA , em pH 10,5. 

 

 

Figura 22 – Flotabilidade do quartzo e da hematita em função da concentração de hexametafosfato de sódio, a 

200 mg/L de MgCl2 e 2,5 mg/L de Flotigam EDA , em pH 10,5. 
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As figuras 23 e 24 apresentam as flotabilidades do quartzo e da hematita para os ensaios 

realizados utilizando depressor (amido): condicionamento com o sal, CaCl2 ou MgCl2 

(separadamente), hexametafosfato de sódio, amido e amina. A elevada dosagem estabelecida 

para o complexante (1000 mg/L) se justifica pelo maior valor de flotabilidade do quartzo 

obtido para esta concentração, nos ensaios variando-se as concentrações de hexametafosfato 

de sódio (figuras 21 e 22).  

 

 

Figura 23 – Flotabilidade do quartzo após complexação dos cátions Ca2+ e Mg2+ (200 mg/L) utilizando 1000 

mg/L de hexametafosfato de sódio, 100 mg/L de amido de milho e 2,5 mg/L de amina. 

 

 

Figura 24 – Flotabilidade da hematita após complexação dos cátions Ca2+ e Mg2+ (200 mg/L) utilizando 1000 

mg/L de hexametafosfato de sódio, 100 mg/L de amido de milho e 2,5 mg/L de amina. 
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Os resultados obtidos nos ensaios de complexação dos cátions com hexametafosfato de sódio 

e posterior condicionamento com amido mostraram que a flotabilidade do quartzo reduziu de 

aproximadamente 80% para 62% (CaCl2) e de aproximadamente 70% para 52% (MgCl2) com 

o uso do amido (100 mg/L), para a concentração de 1000 mg/L do hexametafosfato de sódio, 

quando comparada com a flotabilidade do mineral sem a utilização do amido e mantendo as 

demais condições (figuras 21 e 22 e figura 23, respectivamente). Provavelmente este efeito 

está relacionado com a elevada dosagem de amido utilizada (100 mg/L), que propicia a 

interação da amina catiônica no interior das hélices do amido, que é aniônica, formando 

clatratos, diminuindo a hidrofobicidade do mineral (Shrimali, 2017; Aguiar, 2014).  

 

Para a hematita (figura 24), observa-se que sua flotabilidade aumentou quando condicionada, 

sequencialmente, com os cátions, hexametafosfato de sódio, amido e amina: de 34% para 

54% (CaCl2) e de 34% para 42% (MgCl2), em relação aos ensaios sem o uso de amido. 

Porém, mantendo as demais condições e comparando-se apenas o uso do amido (zero de 

amido e 100 mg/L), o efeito esperado era a depressão da hematita pelo reagente, ocasionando 

diminuição da flotabilidade do mineral, fato que não aconteceu. Supõe-se que tenha ocorrido 

ocupação de sítios de ferro pelo hexametafosfato de sódio carregado negativamente, os íons 

eteraminium então teriam adsorvido sobre estes sítios negativos, promovendo a 

hidrofobização da superfície mineral e o consequente aumento da flotabilidade da hematita. 

 

6.3.3 Ácido cítrico 

 

O estudo do tempo de condicionamento do reagente, realizado com o quartzo, encontra-se no 

apêndice A. Foram definidos os tempos condicionamento dos minerais (quartzo e hematita) 

com ácido cítrico: 4 minutos em meio contendo os cátions Ca2+ e 3 minutos em meio 

contendo Mg2+.  

 

A figura 25 apresenta as curvas de flotabilidade dos minerais quartzo e hematita, 

condicionados com Ca2+ e Mg2+ (concentração do sal utilizado = 200 mg/L), em função da 

concentração de ácido cítrico (200 a 1000 mg/L), em pH 10,5.  
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Figura 25 – Flotabilidade da hematita e do quartzo em função da concentração de ácido cítrico. Condições: 

CaCl2 e MgCl2, 200 mg/L (6 e 5 min de condicionamento, respectivamente), ácido cítrico (4 min de 

condicionamento para CaCl2 e 3 min para MgCl2), concentração de amina 2,5 mg/L (3 min de condicionamento). 

 

A flotação catiônica de minério de ferro é efetuada em pH alcalino (8,5-10,5). Nesta região de 

pH, os grupos carboxílicos do ácido cítrico apresentam-se dissociados (Kochergina et al., 

2007), e ambos os minerais (quartzo e hematita) possuem cargas negativas (figura 1). 

Conforme Gan et al. (2009), acima de pH 10, o quartzo condicionado com Mg2+ apresenta 

potencial zeta positivo, efeito ocasionado pela precipitação de Mg(OH)2, que tem carga 

positiva neste valor de pH. O condicionamento com ácido cítrico impede esse efeito de 

reversão do potencial zeta, pois o mesmo complexa as espécies de cálcio e magnésio 

presentes no meio aquoso, impedindo a adsorção dos mesmos sobre as superfícies tanto do 

quartzo quanto da hematita em pH 10,5. Logo, fica restabelecida a condição para adsorção 

dos reagentes de flotação utilizados.  

 

Pela figura 25, o ácido cítrico tornou a superfície de ambos os minerais mais hidrofílicas em 

relação aos ensaios efetuados somente com amina (figuras 19 e 20), especialmente para o 

quartzo. Porém o condicionamento subsequente com a amina reverteu este comportamento 

somente para o quartzo. Efeito contrário foi observado para hematita, pois assim como o 

ácido húmico, o ácido cítrico é depressor da hematita, impedindo a adsorção da amina sobre 

esta. Assim, o ácido cítrico pouco influenciou a flotabilidade da hematita, apresentando na 

verdade um efeito depressor (as flotabilidades obtidas mantiveram-se baixas, entre 18% e 

28%, conforme a figura 25).  
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De modo geral, os maiores valores de flotabilidade do quartzo (figura 25) foram obtidas para 

as maiores concentrações de ácido cítrico. Estes resultados apresentados expõem uma 

situação interessante na flotação reversa de minério de ferro, pois é desejável a menor 

flotabilidade dos minerais de ferro e a maior para o quartzo, para garantir a maior seletividade 

possível no processo de flotação da ganga silicatada (quartzo e demais minerais de ganga). 

Esta janela de seletividade, nas condições analisadas, se apresenta entre as concentrações de 

400 a 600 mg/L de ácido cítrico. Assim, para as etapas seguintes com uso de amido, foram 

adotadas as concentrações de ácido cítrico iguais a 600 mg/L (meio contendo Ca2+) e 400 

mg/L (meio contendo Mg2+).  

 

As figuras 26 e 27 apresentam as flotabilidades dos minerais quartzo e hematita 

condicionados com os cátions Ca2+ ou Mg2+, ácido cítrico, amido e amina. Pela figura 26, a 

flotabilidade do quartzo, nesta primeira avaliação utilizando amido, mostrou-se muito baixa 

em relação aos níveis almejados para aplicação na flotação catiônica reversa de minérios de 

ferro: nestas condições testadas, as flotabilidade da ordem de 30% não são satisfatórias para o 

processo. 

 

 

Figura 26 – Flotabilidade do quartzo (pH 10,5) em função da dosagem de amido, após condicionamento com 200 

mg/L de CaCl2 e MgCl2, seguido de condicionamento com ácido cítrico (600 mg/L para CaCl2 e 400 mg/L para 

MgCl2) e amina (2,5 mg/L). 
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Figura 27 – Flotabilidade da hematita (pH 10,5) em função da dosagem de amido, após condicionamento com 

200 mg/L de CaCl2 e MgCl2, seguido de condicionada com ácido cítrico (600 mg/L para CaCl2 e 400 mg/L para 

MgCl2), e amina (2,5 mg/L). 

 

Em relação à flotabilidade da hematita (figura 27), os valores de flotabilidade obtidos foram 

inferiores aos obtidos para o quartzo (figura 26), ficando de modo geral em patamares abaixo 

de 30% (figura 27) para as condições testadas. A concentração de amido de 10 mg/L foi 

suficiente para deprimir a hematita e alcançar os menores níveis de flotabilidade. Estes 

resultados, ilustrados nas figuras 26 e 27, estão de acordo com os apresentados por Lelis 

(2014), que relatou forte depressão dos minerais hematita e quartzo em meio contendo os 

cátions Ca2+ e Mg2+: as flotabilidades atingiram valores quase nulos para 200 mg/L de sal 

portador do cátion e apenas foram restabelecidas após uso de EDTA como reagente 

complexante. 

 

6.3.4 Fluoreto de potássio (KF) 

 

O estudo do tempo de condicionamento do quartzo com o reagente (KF) encontra-se no 

apêndice B. Foram definidos 4 minutos para condição com CaCl2 e 2 minutos para a condição 

com MgCl2.  

 

A figura 28 apresenta os resultados dos ensaios de microflotação da hematita e do quartzo 

variando a concentração de KF. Como pode ser observado, o reagente (KF) exerceu pouca 

influência sobre a flotabilidade da hematita (flotabilidade aproximadamente constante, 
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~10%). Em relação ao quartzo, a flotabilidade variou entre 30% e 50%, aproximadamente. A 

concentração de 600 mg/L KF, responsável pela melhor flotabilidade obtida (51%), foi 

definida para utilização nos ensaios com amido.  

 

 

Figura 28 – Flotabilidade do quartzo e da hematita em função da concentração de KF. Minerais condicionados 

com CaCl2/ MgCl2 (200 mg/L) e amina (2,5 mg/L), pH 10,5. 

 

A figura 29 apresenta a flotabilidade do quartzo e hematita em função da concentração do 

amido, fixando a concentração de KF em 600 mg/L, após condicionamento com CaCl2, KF.  

 

 

Figura 29 – Flotabilidade do quartzo e da hematita em função da concentração de amido. Demais condições: 

CaCl2 (200 mg/L), KF (600 mg/L) e amina (2,5 mg/L), pH = 10,5. 
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Observa-se pela figura 29 que a flotabilidade do quartzo praticamente não foi alterada pelo 

aumento da concentração de amido (manteve-se em ~35%). A flotabilidade da hematita teve 

uma variação ligeiramente maior, mas sem apresentar uma tendência clara de comportamento. 

A elevação da flotabilidade do quartzo após o condicionamento com o KF pode estar 

relacionada com a complexação dos mesmos pelos íons fluoreto, mediante formação de 

fluorsilicatos na superfície mineral (Drzymala e Fuerstenau, 1981).  

 

Os ensaios com KF apresentaram existência de seletividade razoável (flotabilidade da ordem 

de 35% quartzo, 10% hematita, com o uso de 10 mg/L amido), porém a flotabilidade do 

quartzo ainda foi baixa para aplicação na flotação de minério de ferro. Estes resultados 

(valores das flotabilidades) foram parecidos aos obtidos para o reagente ácido cítrico. Os 

ensaios com hexametafosfato de sódio apresentaram melhores valores para flotabilidade do 

quartzo na etapa com amido (> 50%), porém a flotabilidade obtida para a hematita também 

foi elevada (superior a 40%), o que compromete a seletividade entre os minerais.  

 

6.3.5 Microflotação de dolomita 

 

A figura 30 apresenta os resultados dos ensaios de microflotação efetuados com a dolomita 

nas condições otimizadas para o quartzo. 

 

 

Figura 30 – Flotabilidade da dolomita em função da concentração de amido. Concentração de amina igual a 2,5 

mg/L; em pH 10,5. 
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A dolomita (figura 30) apresentou elevada flotabilidade (85%) sem o uso de amido, apenas 

com o uso do reagente coletor (amina). Souza (2018) obteve aproximadamente 60% de 

flotabilidade de dolomita, do depósito de Ambrósio, utilizando 18,5 mg/L de eterdiamina, em 

pH 11; mas quando utilizou 1,9 mg/L do coletor, obteve apenas 5% de flotabilidade. Esta 

diferença na flotabilidade pode ser justificada por duas razões principais: diferentes origens 

das amostras além de diferentes tipos de aminas utilizadas. Papini et al. (2001) reportaram 

que etermonoamina (Flotigam EDA) apresentou melhor desempenho que eterdiamina para 

flotação de minério de ferro em pH 10,5.  

 

Pela figura 30, verifica-se que o amido deprime a dolomita. Em geral, o amido é utilizado 

como depressor de minerais de ferro, na flotação catiônica de minérios de ferro, e de 

carbonatos (calcita e dolomita), na flotação de minérios de fosfato e de zinco. No entanto, o 

mesmo é mais eficiente na depressão da calcita em relação à dolomita (Pereira et al., 2011; 

Pearse, 2005; Barros, 2008).  

 

Há relatos de outros reagentes que podem atuar como depressores para a dolomita. O ácido 

cítrico, conhecido agente quelante, por formar complexos com cátions metálicos, pode 

interagir com carbonatos: seu grupo carboxilato de sua estrutura pode adsorver na superfície 

mineral, atuando como depressor para a dolomita, com a formação de citratos insolúveis 

(Zheng e Smith, 1997; Wonyen et al., 2018; Luo et al., 2017).  

 

6.4 PONTO DE CARGA ZERO DA HEMATITA E DO QUARTZO PELO MÉTODO DE 

MULAR E ROBERTS 

 

As figuras 31 e 32 apresentam, respectivamente, os gráficos referentes à determinação do 

ponto de carga zero da hematita, que ocorreu em pH 6,0, e do quartzo, que ocorreu em pH 

2,2. Os valores encontrados na literatura variam de 4,5 a 7,5 para a hematita e de 1,8 a 3,0 

para o quartzo (Henriques, 2012; Lopes, 2009; Santos e Oliveira, 2007; Batisteli, 2007; Mular 

e Roberts, 1966; Martins et al., 2006). As diferenças entre os valores determinados neste 

trabalho e os reportados na literatura podem estar relacionadas, principalmente, a diferenças 

em termos de composição química (impurezas, ocorrência de substituição isomórfica) das 

amostras minerais utilizadas.  
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Figura 31 – Determinação do ponto de carga zero da hematita pelo método de Mular e Roberts (1966). 

 

 

Figura 32 – Determinação do ponto de carga zero do quartzo pelo método de Mular e Roberts (1966). 

 

6.5 DETERMINAÇÃO DE POTENCIAL ZETA 

 

6.5.1 Potencial zeta da hematita, quartzo e dolomita 

 

As figuras 33 e 34 apresentam, respectivamente, as curvas de potencial zeta dos minerais 

hematita e quartzo, em função do pH, condicionados com o eletrólito indiferente (NaCl) na 

concentração de 1x10-3 mol/L e com os reagentes EDTA, hexametafosfato de sódio e ácido 

cítrico. 
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Figura 33 – Potencial zeta da hematita condicionada com NaCl (eletrólito indiferente – 1x10-3 mol/L) e com 

NaCl + reagentes: ácido cítrico (400 mg/L); EDTA (600 mg/L); hexametafosfato de sódio (600 mg/L). 

 

Pela figura 33, o ponto isoelétrico da hematita, condicionado com 1x10-3 mol/L de NaCl, foi 

cerca de 4,5 (mesmo valor obtido por Moreira et al. (2017)). Utilizando o método gráfico de 

Mular e Roberts (1966), o valor foi aproximadamente 6,0 (figura 32). Como pode ser 

observado pela análise química da amostra utilizada (tabela 7), verifica-se teor de 1,16% 

SiO2, proveniente de silicato (quartzo), cujo ponto isoelétrico da amostra utilizada neste 

trabalho foi de 2,2 (figura 32). Portanto, a suspensão de partículas -10 µm, utilizada na 

determinação de potencial zeta (obtida pela sedimentação gravitacional, levando em 

consideração a massa específica da hematita de 5,2 g/cm3) possui maior proporção de quartzo 

(massa específica 2, 65 g/cm3), ocasionando o deslocamento da curva de potencial zeta da 

hematita para a esquerda, resultando é menor valor do PIE.  

 

O PCZ do quartzo não foi evidenciado na figura 34, mas pela tendência da curva, este situa-se 

na região do pH 2,2, o que está de acordo com o resultado obtido experimentalmente (2,2), 

utilizando o método de Mular e Roberts (1966) e com os valores da literatura (Lopes, 2009; 

Santos e Oliveira, 2007; Batisteli, 2007; Martins et al., 2006). De modo geral, o 

condicionamento do quartzo com os complexantes (EDTA, hexametafosfato de sódio e ácido 

cítrico) diminuiu os valores do potencial zeta do mesmo, tornando-o mais negativo (aumentou 

em módulo), porém em menor intensidade, quando comparado aos resultados observados para 

a hematita. Assim, em pH 10,5, os valores de potencial zeta do quartzo, condicionado com 

qualquer dos reagentes complexantes foram menores, porém bem próximos.  
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Figura 34 – Potencial zeta do quartzo condicionado com NaCl (eletrólito indiferente – 1x10-3 mol/L) e com NaCl 

+ reagentes: ácido cítrico (400 mg/L); EDTA (600 mg/L); hexametafosfato de sódio (600 mg/L). 

 

Observa-se diminuição do potencial zeta da hematita e do quartzo (carga superficial mais 

negativa) quando condicionados com os complexantes (figuras 33 e 34). Nota-se aumento da 

flotabilidade do quartzo condicionado com sais, complexante e amina (figuras 21, 22, 25 e 28) 

com o aumento da concentração do complexante, o que aparentemente está relacionado com a 

carga superficial mais negativa do quartzo condicionado com estes reagentes (figura 34), 

tornando a superfície do mineral mais propícia `a adsorção da amina, por interação 

eletrostática.  

 

 

Figura 35 – Potencial zeta da dolomita condicionada apenas com NaCl (1x10-3 mol/L) e com NaCl + reagentes 

EDTA (600 mg/L); hexametafosfato de sódio (600 mg/L); ácido cítrico (400 mg/L). 
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Pela figura 35, observa-se que o potencial zeta da dolomita é negativo em toda a faixa de pH 

analisada, tanto quando condicionado somente com NaCl quanto quando condicionado com 

os complexantes. O PIE da dolomita não foi identificado nas condições analisadas. No 

entanto, pela tendência da curva de potencial zeta do mineral condicionado com NaCl, o PIE 

do mesmo ocorre em valores de pH menores do que 6 a 6,3, que foram reportados na 

literatura (Chen e Tao, 2004; Gence e Ozbay, 2006). Essas diferenças podem estar 

relacionadas a diferentes origens das amostras.  

 

Os valores de potencial zeta foram mais negativos quando a dolomita foi condicionada com 

hexametafosfato de sódio em relação ao condicionamento com os demais regentes. Assim 

como ocorreu com a hematita e com o quartzo tanto o hexametafosfato de sódio quanto o 

ácido cítrico propiciaram valores de potencial zeta mais negativos, o que facilitaria a adsorção 

da amina por atração eletrostática sobre o mineral, aumentando sua flotabilidade. No entanto, 

estes reagentes solubilizam o mineral (figura 17), liberando para o meio aquoso íons Ca2+ e 

Mg2+, que dependendo do pH se hidrolisam (figura 6) além de CO3
2-, que torna o pH da 

solução mais alcalino. Os cátions presentes na solução aquosa, que não foram complexados 

pelos dois reagentes (hexametafosfato de sódio e ácido cítrico), podem ser atraídos pela 

superfície negativa do mineral, evitando a adsorção da amina além do fato da amina ser 

atraída eletrostaticamente pelos ânions CO3
2-. Ver curva de solubilidade da dolomita 

condicionada com amina (figura 17). 

 

6.6 ESTUDOS DE ESPECTROCOPIA NO INFRAVERMELHO 

 

Os espectros infravermelhos de referência dos minerais puros: hematita e quartzo; e dos 

reagentes: amina, amido, Ca(OH)2, Mg(OH)2, EDTA e hexametafosfato de sódio bem como 

dos minerais após a adsorção dos reagentes estão apresentados na sequência.  

 

6.6.1 Espectros infravermelhos de referência 

 

Na Figura 36 estão apresentados os espectros infravermelhos do quartzo (a) e da hematita (b). 
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(a) 

(b) 

Figura 36 – Espectro infravermelho do quartzo (a) e hematita (b). 

 

A banda forte e abaulada no número de onda 3437 cm-1 (quartzo, figura 36-a) é atribuída à 

água absorvida no KBr, utilizado para dispersão dos sólidos. As raias em 519 cm-1 e 483 cm-1 

são devidas à deformação angular O-Si-O. As bandas de absorção que ocorrem em 791 cm-1 e 

694 cm-1 são originárias da vibração axial assimétrica do grupo Si-O-Si (Lima, 1997). No 

espectro infravermelho da hematita (figura 36-b) as seguintes considerações podem ser feitas: 

as bandas nos números de onda 574 e cm-1 e 472 cm-1 referem-se às vibrações Fe-O existentes 

na hematita (Lima, 1997; Farmer, 1974), sendo assim típicas da hematita. As bandas em 3450 

cm-1 e 1649 cm-1 estão relacionadas à água absorvida pelo KBr utilizado para a análise. As 

demais raias (não explicadas) são distorções causadas pela reflexão difusa. 
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Na Figura 37 estão apresentados os espectros infravermelhos do amido in natura (a) e após 

gelatinização com NaOH (b).  

 

(a) 

(b) 

Figura 37 – Espectros infravermelhos do amido in natura (a) e gelatinizado com NaOH (b). 

 

Analisando o espetro infravermelho do amido in natura (figura 37-a), pode-se destacar as 

seguintes bandas: 3446 cm-1, atribuída a vibração axial de grupos –OH, fortemente ligados 

por ligações de hidrogênio; 2934 cm-1, relacionado a vibração de estiramento da ligação –CH 

dos grupos CH2; 1637 cm-1, atribuída à deformação angular H-O-H, devido à molécula de 

água absorvida; 1343 cm-1, devido a vibrações do grupo O-H acompanhada de deformação 

nos grupos C-H; 1008 cm-1, relacionada à vibração de estiramento da ligação –CO; 931 cm-1, 

relativa a vibração de estiramento assimétrico e modo de deformação do anel; 857 cm-1, 
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referente à deformação –CH da forma anomérica; 764 cm-1 relacionada à vibração de 

estiramento do anel (Lima, 1997; Filippov et al., 2013; Moreira et al., 2017). 

 

Observam-se algumas diferenças e alterações de forma em algumas bandas de absorção nos 

espectros do amido, na figura 37, oriundos do amido antes (amido em pó ou in natura) e após 

o processo de gelatinização (Moreira et al., 2017; Filippov et al., 2013; Tang e Liu, 2012). 

Moreira et al. (2017) e Filippov et al. (2013) destacaram diferenças nestes espectros, em razão 

da ruptura de longas moléculas de amido e da perda de cristalinidade no processo de 

gelatinização. Os autores relataram alterações mais significativas nas regiões de 3600 cm-1 a 

3300 cm-1 e de 1400 a 1200 cm-1 do espectro do amido: o processo de amorfização oriundo da 

gelatinização diminui as ligações de hidrogênio, intermoleculares e intramoleculares, gerando 

estas alterações espectrais. Na figura 37-b (amido gelatinizado) são destacadas as bandas de 

absorção 3464 cm-1 e 3053 cm-1, atribuídas ao grupo –OH e a ligações intramoleculares de 

hidrogênio entre grupos hidroxila ligados a carbonos C2 e C3 adjacentes. 

 

A seguir, está apresentado o espectro infravermelho do acetato de eteramina, na figura 38. 

 

 

Figura 38 – Espectro infravermelho da amina (Flotigam EDA). 

 

Analisando o espectro infravermelho do acetato de eteramina da figura 38, observam-se 

bandas na região 3000 a 2800 cm-1, atribuídas às ligações C-H (bandas devido às vibrações de 

estiramento de CH2 e CH3 entre 2956 e 2867 cm-1, características dos alcanos da cadeia 
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hidrocarbônica). Na região entre 1460 e 1380 cm-1 ocorre vibrações de dobramento de CH2 e 

CH3. No espectro da amina estudada, estas vibrações ocorreram nos números de ondas entre 

1454 e 1374 cm-1. As raias nas regiões 3500 a 3000 cm-1 são bandas abauladas, atribuídas às 

ligações –NH. As bandas em 1632 e 1568 cm-1 são oriundas do dobramento da ligação N-H, 

respectivamente. Na banda 1107 cm-1 ocorre vibração de estiramento assimétrico do grupo C-

O-C do éter (Lima 1997; Papini et al., 2001; Morrison, 2002; Lima et al., 2005; Vollhardt e 

Schore, 2013).  

 

Os espectros infravermelhos de Ca(OH)2 e Mg(OH)2 estão apresentados nas figuras 39 e 40.  

 

 

Figura 39 – Espectro infravermelho do Ca(OH)2. 

 

 

Figura 40 – Espectro infravermelho do Mg(OH)2. 
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No espectro do Ca(OH)2 (figura 39) foi identificada a banda 3641 cm-1, atribuída à vibração 

de estiramento O-H. O dubleto em 1476 e 1418 cm-1 são atribuídas à vibração de estiramento 

do grupo CO3
2-, proveniente da adsorção química de CO2 atmosférico sobre o Ca(OH)2 

(Kalinkin et al., 2005 ). No espectro do Mg(OH)2 (figura 40), a banda devido à vibração de 

estiramento O-H apareceu em 3694 cm-1. Observa-se também um dubleto na região entre 

1480 e ~1430 cm-1, provavelmente devido à vibração de estiramento do grupo CO3
2-, 

proveniente da adsorção química de CO2 atmosférico sobre o Mg(OH)2.  

 

No espectro infravermelho do EDTA (figura 41) foram identificadas as bandas 1624 cm-1 e 

1404 cm-1 de forte intensidade, atribuídas, respectivamente, à vibração assimétrica e simétrica 

do grupo COO–. A banda em 1362 cm-1, de forte intensidade, é atribuída a vibrações das 

ligações N-H. A banda de forte intensidade identificada em 1321 cm-1 também é atribuída à 

vibração do grupo COO– (Lanigan e Pidsosny, 2007; Ryczkowski, 2005).  

 

 

Figura 41 – Espectro infravermelho do EDTA. 

 

Langer (1963) mencionou a possibilidade de o EDTA, em meio aquoso, possuir bandas de 

absorção em 1700 e 1620 cm-1 relativas ao grupo carbonila (-CO). Segundo Martynenko et al. 

(1970), a intensidade destes picos seria mais qualitativa do que quantitativa. Segundo os 

pesquisadores, a análise das bandas de absorção das vibrações dessas ligações permitiu chegar 

à conclusão de que o EDTA e seus sais simples têm uma estrutura de betaína (aminoácidos N-

metilados, de estrutura bipolar: é um íon Zwitterion com molécula portadora de carga positiva 

e negativa simultaneamente) no estado sólido e em solução aquosa.  
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O espectro infravermelho do hexametafosfato de sódio (figura 42) apresenta as bandas de 

absorção, cujas identificações e atribuições, foram: a banda em 1268 cm-1 refere-se à vibração 

assimétrica do grupo P-O (ligação P=O); banda 1091 cm-1 devido à vibração do grupo P-O; 

banda em 883 cm-1 referente à vibração simétrica do grupo P-O-P; banda em 470 cm-1 

atribuída à vibração angular simétrica do grupo P-O (Kang et al., 2019; Chen et al., 2019; Li 

et al., 2017; Lu et al., 2011).  

 

 

Figura 42 – Espectro infravermelho do hexametafosfato de sódio. 

 

6.6.2 Espectros infravermelhos do quartzo e hematita condicionados com reagentes  

 

6.6.2.1 Minerais condicionados com cada reagente individualmente 

 

As figuras 43 e 44 apresentam, respectivamente, os espectros infravermelhos do quartzo e da 

hematita condicionados com amido (a), amina (b), CaCl2 (c) e MgCl2 (d). 

 

Comparando-se os espectros do quartzo condicionado tanto com o amido (figura 43-a) quanto 

com CaCl2 (figura 43-c) com o espectro referência do quartzo (figura 36-a) verifica-se que 

não foi identificada nenhuma banda atribuída a ambos os reagentes (amido – figura 37 e 

Ca(OH)2 – figura 39). Ou seja, o espectro do quartzo permaneceu inalterado. A não 

identificação de bandas de absorção do amido no espectro do quartzo condicionado com este 

reagente evidencia a pouca afinidade do mesmo com a superfície do mineral. No caso do 

espectro do quartzo condicionado com CaCl2, se deve ao fato da espécie de cálcio 
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predominante na solução em pH 10,5 ser o Ca2+ (figura 6), que se adsorve por atração 

eletrostática na superfície do mineral, que possui alta carga negativa neste valor de pH (figura 

34 – curva de potencial zeta).  

 

No espectro infravermelho do quartzo condicionado com amina (figura 43-b) verificam-se as 

bandas de absorção na região de 3000 a 2800 cm-1, atribuídas a deformações axiais das 

ligações C–H da cadeia hidrocarbônica da eteramina, que se adsorveu sobre o mineral, por 

atração eletrostática (Lima 1997; Papini et al., 2001; Morrison, 2002; Lima et al., 2005; 

Vollhardt e Schore, 2013).  

 

No espectro infravermelho do quartzo condicionado com MgCl2 (figura 43-d), foi identificada 

uma banda em 3691 cm-1, atribuída ao grupo –OH do hidróxido Mg(OH)2 (figura 40), que se 

precipitou sobre a superfície do mineral.  

 

Analisando o espectro infravermelho da hematita condicionada com amido (figura 44-a), foi 

identificada uma banda em 2932 cm-1, atribuída às vibrações do grupo C-H do amido (figura 

37). Foram identificadas também bandas em 1028 cm-1 e 1147 cm-1, atribuídas a vibrações dos 

grupos C-O, C-C e -OH, devido à C-O-C, C-OH e –OH (Moreira et al., 2017). No espectro 

infravermelho da hematita condicionada com amina (figura 44-b) foram identificadas bandas 

de absorção na região de 3000 a 2800 cm-1, atribuídas às ligações C-H da cadeia 

hidrocarbônica da amina (Lima 1997; Papini et al., 2001; Morrison, 2002; Lima et al., 2005; 

Vollhardt e Schore, 2013).  

 

No espectro infravermelho da hematita condicionada com CaCl2 (figura 44-c) não foi 

verificada nenhuma mudança do espectro até o número de 2000 cm-1. Houve pequenas 

alterações na faixa de 800 a 1650 cm-1. A banda 1435 cm-1 possivelmente é devida a adsorção 

química de íons Cl- sobre a superfície da hematita, formando clorocomplexo sobre a 

superfície da hematita (Lelis et al., 2019) ou devido vibração de estiramento do grupo CO3
2-, 

pela reação do Ca2+, presente no meio aquoso, com o CO2 dissolvido na água, formando 

calcita (Kalinkin et al., 2005). No espectro infravermelho da hematita condicionada com 

MgCl2 (figura 45-d) foi identificada uma banda intensa e estreita em 3695 cm-1, oriunda do 

grupo –OH, resultante da precipitação de Mg(OH)2 (figura 40). 
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(a) 
(b) 

(c) (d) 

Figura 43 – Espectros infravermelhos do quartzo condicionado em pH 10,5 com: (a) amido gelatinizado (250 mg/L); (b) amina (250 mg/L); (c) CaCl2 (1110 mg/L); (d) MgCl2 

(953 mg/L). 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 44 – Espectros infravermelhos da hematita condicionada em pH 10,5 com: (a) amido gelatinizado (250 mg/L); (b) amina (250 mg/L); (c) CaCl2 (1110 mg/L); (d) MgCl2 

(953 mg/L). 
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Ensaios de microflotação demonstraram o efeito depressor dos íons Ca2+ sobre o quartzo, que 

impedem a adsorção dos cátions do coletor eteramina (figura 19). Em relação à hematita 

(figura 20), além da adsorção dos cátions Ca2+, o cloro-complexo positivo [Fe(H2O)2
2+Cl−]+ 

formado na superfície do mineral pode contribuir para diminuir os sítios negativos disponíveis 

para a adsorção da amina (Lelis et al., 2019).  

 

6.6.2.2 Minerais condicionados com mais de um reagente, sequencialmente  

 

Na Figura 45 estão apresentados os espectros infravermelhos do quartzo (a) e da hematita (b) 

condicionados, sequencialmente, com amido e amina em pH 10,5. 

 

(a) 

(b) 

Figura 45 – Espectros infravermelhos do quartzo (a) e da hematita (b), condicionados com amido (250 mg/L) e 

amina (250 mg/L), em pH 10,5. 
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Para o espectro do quartzo (figura 45-a), foram identificadas as bandas em 2956, 2923 e 2867 

cm-1 atribuídas às vibrações simétricas e assimétricas dos grupos CH3, CH2 e CH de cadeia 

hidrocarbônica da amina, ligeiramente deslocados em relação ao seu espectro referência 

(2964, 2928 e 2864 cm-1) (figura 38), podendo também estar ligado à vibração CH, existente 

na molécula do amido (figura 37). No espectro da hematita (figura 45-b), é nítida a banda 

2932 cm-1 atribuída à vibração de estiramento da ligação CH do amido. Foi identificada uma 

banda em 1630 cm-1 no espectro do quartzo e 1632 cm-1 no espectro da hematita (figura 45-b), 

atribuída à vibração angular no plano do grupo NH2 da amina. Logo, afirma-se que tanto o 

amido como a amina foram identificados sobre os dois minerais, conforme reportado por 

Lima (1997). 

 

A partir da análise dos espectros infravermelhos do quartzo condicionado sequencialmente 

com CaCl2 / MgCl2 e com amido (figura 46), foram identificadas as bandas em 2931 e 2912 

cm-1, devidas à vibração simétrica e assimétrica do grupo C-H do amido, indicando que o 

amido tem afinidade com as espécies Ca2+, Mg2+, MgOH+, previamente adsorvidas e/ou 

precipitadas (Mg(OH)2) no mineral. Por essa razão, verificou-se nos ensaios de microflotação, 

a maior depressão do quartzo quando condicionado com CaCl2 e MgCl2 (figura 19). Este 

efeito também foi observado por Lelis (2014).  

 

Da análise dos espectros infravermelhos do quartzo condicionado com os cátions seguido de 

condicionamento com amina (figura 47), foi possível identificar claramente, na figura 47-b, a 

raia atribuída à hidroxila, em 3695 cm-1, existente no espectro referência do Mg(OH)2, (figura 

40), e a raia 1630 cm-1, da vibração H-O-H, também identificada no espectro do Mg(OH)2, 

mas que pode ser proveniente da umidade do KBr. As bandas de absorção no intervalo 2956 a 

2856 cm-1 observadas nos dois espectros da figura 47 (a e b) são nitidamente oriundas das 

ligações C-H, atribuídas às vibrações de estiramento de CH, CH2 e CH3 na molécula da 

amina, conforme espectro referência (figura 38). Cabe citar, ainda, a identificação de uma 

diferença considerável no espectro da figura 47-b, com a observação de três bandas de 1524, 

1457 e 1374 cm-1, (não existentes no espectro da figura 47-a) sendo estas bandas em número 

de ondas bem próximos àqueles observados no espectro referência da amina, relativas ao 

dobramento das ligações CH2 e CH3. Na figura 47-a, a banda abaulada em 1434 cm-1 pode 

estar relacionada com água proveniente de umidade existente no KBr.  
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(a) 

(b) 

Figura 46 – Espectros infravermelhos do quartzo condicionado em pH 10,5 com: (a) CaCl2 seguido de 

condicionamento com amido; (b) MgCl2 seguido de condicionamento com amido. Concentrações: CaCl2 = 1110 

mg/L, MgCl2 = 953 mg/L, amido = 250 mg/L. 
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(a) 

(b) 

Figura 47 – Espectros infravermelhos do quartzo condicionado em pH 10,5 com: (a) CaCl2 seguido de 

condicionamento com amina; (b) MgCl2 seguido de condicionamento com amina. Concentrações: CaCl2 = 1110 

mg/L, MgCl2 = 953 mg/L, amina = 250 mg/L. 

 

Os espectros da figura 48 (quartzo condicionado CaCl2 / MgCl2 seguido de condicionamento 

com amido e amina) apresentaram no intervalo 2959 a 2859 cm-1 as bandas características da 

vibração de estiramento de grupos CH2 e CH3 da cadeia hidrocarbônica da amina, que 

também pode ser atribuída à vibração CH da molécula do amido. Não foi identificada a banda 

atribuída à hidroxila na região de 3650 a 3690 cm-1 (tal qual observado nos espectros 

referência dos hidróxidos de magnésio). Por essa razão, Lelis (2014) verificou menores 

flotabilidades do quartzo após seu condicionamento com CaCl2 e MgCl2, seguido de 

condicionamento com amido e amina. 
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(a) 

(b) 

Figura 48 – Espectros infravermelhos do quartzo condicionado em pH 10,5 com: (a) CaCl2 seguido de 

condicionamento com amido e amina; (b) MgCl2, seguido de condicionamento com amido e amina. 

Concentrações: CaCl2 = 1110 mg/L, MgCl2 = 953 mg/L, amido = 250 mg/L, amina = 250 mg/L. 

 

Pela análise dos espectros da hematita condicionada com CaCl2 / MgCl2, seguido de 

condicionamento com amido (Figura 49), foi possível identificar as bandas de absorção em 

2925 e 2926 cm-1, relacionadas a vibração de estiramento do grupo C-H do amido. Essas 

bandas não foram observadas no espectro da hematita condicionada com CaCl2 (figura 44-c), 

indicando que ocorreu adsorção do reagente (amido) nos sítios, contendo o Ca2+, o que 

ocasionou a maior depressão da hematita quando condicionada com CaCl2 seguido de 

condicionamento com amido (figura 49-a). As bandas na região de 1630 cm-1 (1632 / 1636 

cm-1) se devem à vibração H-O-H, que pode ser proveniente da umidade do KBr.  
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(a) 

(b) 

Figura 49 – Espectros infravermelhos da hematita condicionada em pH 10,5 com: (a) CaCl2 seguido de 

condicionamento com amido; (b) MgCl2 seguido de condicionamento com amido. Concentrações: CaCl2 = 1110 

mg/L, MgCl2 = 953 mg/L, amido = 250 mg/L. 

 

Pelos espectros da hematita condicionada com CaCl2 / MgCl2, seguido de condicionamento 

com amina (figura 50), é possível identificar claramente a raia atribuída à hidroxila do 

Mg(OH)2 (figura 40), em 3695 cm-1 (figura 50-b). As bandas de absorção no intervalo 2956 a 

2864 cm-1 observadas nos dois espectros são nitidamente as identificadas no espectro 

referência da amina, atribuídas a vibrações de estiramento da ligação C-H dos grupos CH2, 

CH3 e CH da cadeia hidrocarbônica da amina. As bandas 1635 e 1636 cm-1 observadas nos 

espectros das figuras 50 (a e b) são atribuídas às vibrações angulares no plano do grupo NH2 

da amina (ver figura 38).  
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(a) 

(b) 

Figura 50 – Espectros infravermelhos da hematita condicionada em pH 10,5 com: (a) CaCl2 seguido de 

condicionamento com amina; (b) MgCl2 seguido de condicionamento com amina. Concentrações: CaCl2 = 1110 

mg/L, MgCl2 = 953 mg/L, amina = 250 mg/L. 

 

Nos dois espectros da figura 50, nas bandas compreendidas entre 1600 e 1300 cm-1: no 

espectro (a) (condicionamento prévio com CaCl2), ocorre uma banda maior e mais abaulada, 

1433 cm-1; para condicionamento prévio com MgCl2 (b) ocorrem, no referido intervalo, as 

bandas 1520 e 1459 cm-1, de menores intensidades, que se assemelham às observadas no 

espectro referência da amina. Destas, principalmente a banda 1459 cm-1 se assemelha à 1454 

cm-1, atribuída a deformação do grupo C-H, dobramento de CH2 e CH3 da amina. Quanto à 

banda 1433 cm-1 observada no espectro (a), seu formato se assemelha às bandas no intervalo 
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1476-1418 cm-1 do espectro referência do Ca(OH)2 (figura 40), atribuídas à vibração do grupo 

CO3
2- (Kalinkin et al.,2005). 

 

O espectro da figura 51-a (hematita condicionada sequencialmente com CaCl2, amido e 

amina) apresentou bandas na região de 2960 a 2870 cm-1, cuja análise foi a seguinte: as 

bandas 2961 e 2870 cm-1 são oriundas da amina, relativas a vibrações de estiramento de CH2 e 

CH3. A banda 2920 cm-1 é atribuída a vibração de estiramento das ligações C-H do amido. A 

banda identificada em 2517 cm-1 possivelmente é devida a não supressão de CO2 durante a 

coleta do espectro infravermelho.  

 

(a) 

(b) 

Figura 51 – Espectros infravermelhos da hematita condicionada, em pH 10,5 com: (a) CaCl2 seguido de 

condicionamento com amido e amina; (b) MgCl2 seguido de condicionamento com amido e amina. 

Concentrações: CaCl2 = 1110 mg/L, MgCl2 = 953 mg/L, amido = 250 mg/L, amina = 250 mg/L. 
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No espectro da figura 51-b (hematita condicionada com CaCl2, seguido de condicionamento 

com amido e amina), não foram observadas bandas de absorção da amina, uma vez que o 

amido possui elevada afinidade pela superfície da hematita e sua adsorção foi potencializada 

pelas espécies de magnésio, tendo adsorvido sobre o praticamente toda a superfície mineral, 

restando poucos sítios disponíveis para adsorção da amina. A banda 2931 cm-1 é, portanto, 

atribuída ao amido (vibrações de estiramento do grupo CH2 e CH3 do reagente), conforme 

pode ser confirmado no espectro referência do amido (figura 37).  

 

Na região com bandas de absorção destacadas entre 1600 e 800 cm-1, os espectros da figura 

51 diferem bastante em relação ao espectro referência da hematita (figura 36-b). Dentro 

desta região, as bandas entre 1200 e 1000 cm-1, são similares às observadas no espectro 

referência do amido (figura 37). Porém, em número de ondas deslocados para valores mais 

altos em relação ao espectro referência do amido, o que pode estar relacionado com a 

adsorção química do mesmo sobre a superfície do mineral. Também pode-se observar 

semelhança com o espectro referência da amina (figura 38), sobretudo a banda 1110/1111 

cm-1, devido à vibração de estiramento assimétrico do grupo C-O-C e a banda 1629/1634 

cm-1, mais intensa e abaulada que no espectro da amina (1632 cm-1), referente à vibração 

angular no plano de NH2 da molécula da amina. 

 

Nas figuras 52 e 53 estão apresentados, respectivamente, os espectros infravermelhos do 

quartzo e da hematita, condicionados com os sais (CaCl2 / MgCl2), seguido de 

condicionamento com EDTA / hexametafosfato de sódio. 

 

Após análise dos espectros do quartzo e hematita condicionados tanto com os cátions quanto 

com os produtos da hidrólise dos mesmos (Ca2+, Mg2+, MgOH+ e Mg(OH)2), seguido de 

condicionamento com o complexante (EDTA / hexametafosfato de sódio), nota-se que, de 

modo geral, os quatro espectros apresentados nas figuras 52 e 53 são bastante similares, 

respectivamente, aos espectros de referência do quartzo e da hematita apresentados na figura 

36. Ou seja, tanto no condicionamento com EDTA quanto com hexametafosfato de sódio, 

após condicionamento com CaCl2 / MgCl2, aparentemente não ficou reagente adsorvido sobre 

as superfícies dos minerais, não sendo assim, identificado nos espectros infravermelhos. 
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(a) 
(b) 

(c) (d) 

Figura 52 – Espectros infravermelhos do quartzo condicionado em pH 10,5 com sal, seguido de condicionamento com complexante: (a) CaCl2 e EDTA (2665 mg/L); (b) MgCl2 e 

EDTA (2290 mg/L); (c) CaCl2 e hexametafosfato de sódio (5550 mg/L); (d) MgCl2 e hexametafosfato de sódio (4765 mg/L). Sais: CaCl2 = 1110 mg/L, MgCl2 = 953 mg/L. 
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(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 53 – Espectros infravermelhos da hematita condicionada em pH 10,5 com sal, seguido de condicionamento com complexante: (a) CaCl2 e EDTA (2665 mg/L); (b) MgCl2 

e EDTA (2290 mg/L); (c) CaCl2 e hexametafosfato de sódio (5550 mg/L); (d) MgCl2 e hexametafosfato de sódio (4765 mg/L). Sais: CaCl2 = 1110 mg/L, MgCl2 = 953 mg/L. 
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Pelo exposto anteriormente, pode-se afirmar que ambos complexantes (EDTA e 

hexametafosfato de sódio) formaram complexos tanto com o cálcio quanto com magnésio em 

meio aquoso e desta forma evitaram a adsorção e/ou precipitação de espécies provenientes de 

hidrólises dos mesmos sobre as superfícies dos minerais, evidenciado no restabelecimento da 

separação seletiva entre o quartzo e hematita, conforme reportado por Lelis (2014) e Cruz 

(2015), com o uso do EDTA e nos ensaios de microflotação, com o uso de hexametafosfato 

de sódio, apresentados nas figuras 21 e 22.  

 

6.7 FLOTAÇÃO EM ESCALA DE BANCADA  

 

6.7.1 Itabirito quartzoso  

 

As figuras 54 e 55 apresentam respectivamente os resultados para a recuperação mássica, 

metalúrgica de Fe e para os teores de Fe e de SiO2 no concentrado oriundo da flotação 

catiônica reversa do itabirito de ganga quartzosa, na presença dos cátions Ca2+ e Mg2+.  

 

 

Figura 54 – Recuperação mássica e recuperação metalúrgica de ferro, em função da dosagem combinada dos 

cátions Ca2+ e Mg2+ utilizados nos ensaios de flotação. Demais condições: 400 g/t amido, 50 g/t amina, pH 10,5. 
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Figura 55 – Teores de Fe e de SiO2, em função da dosagem combinada dos sais (CaCl2 / MgCl2). Demais 

condições: 400 g/t amido, 50 g/t amina, pH 10,5. 

 

Como pode ser observado pela figura 55, em razão da perda de seletividade causada pela ação 

dos cátions Ca2+ e Mg2+, a recuperação mássica aumentou, nas condições estudadas. Os 

resultados obtidos utilizando a adição simultânea dos cátions foram similares aos resultados 

obtidos por Cruz (2015) para os respectivos cátions utilizados separadamente. A figura 56 

permite observar claramente este comportamento, de aumento do teor de SiO2 e diminuição 

do teor de Fe com o aumento da dosagem dos cátions na polpa. Assim, estabeleceu-se a 

dosagem combinada de 300 g/t para a etapa seguinte de ensaios, com adição de EDTA como 

agente complexante. 

 

As figuras 56 e 57 apresentam, respectivamente, as recuperações mássica e metalúrgica de 

ferro e os teores (Fe e SiO2) nos concentrados obtidos, utilizando EDTA como agente 

complexante, para a dosagem combinada dos cátions de cálcio e de magnésio fixada em 300 

g/t.  

 

De maneira geral, os resultados dos ensaios utilizando a adição simultânea dos cátions Ca2+ e 

Mg2+ foram muito similares aos obtidos em estudo anterior (Cruz, 2015): basta comparar a 

tendência das variáveis analisadas (recuperações mássica e metalúrgica de ferro e teores de Fe 

e de SiO2) com o aumento da dosagem dos reagentes utilizados (em um primeiro momento, 

adição dos cátions; e no segundo momento, adição do EDTA). Assim, a presença dos cátions 

Ca2+ e Mg2+, isoladamente e simultaneamente, exerce efeito similar em ambas situações 
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citadas e apresentadas. Assim como relatado por Lelis (2014) e Cruz (2015), o uso de EDTA 

restabeleceu a seletividade na flotação do minério de ferro estudado: o aumento da dosagem 

de EDTA, condicionado com a polpa, aumentou o teor de Fe e diminuiu o teor de SiO2 no 

concentrado obtido (para os valores de 63% Fe e 4% SiO2), na dosagem máxima de EDTA 

utilizada (1080 g/t).  

 

 

Figura 56 – Recuperação mássica e recuperação metalúrgica de Fe em função da dosagem de EDTA para a 

dosagem combinada dos sais CaCl2 / MgCl2 (cátions Ca2+ / Mg2+) fixada em 300 g/t. Demais condições: 400 g/t 

amido, 50 g/t amina, pH 10,5. 

 

 

Figura 57 – Teores de Fe e de SiO2, em função da dosagem de EDTA para a dosagem combinada dos sais CaCl2 

/ MgCl2 (cátions Ca2+ e Mg2+) fixada em 300 g/t. Demais condições: 400 g/t amido, 50 g/t amina, pH 10,5. 
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6.7.2 Itabirito quartzoso dolomítico, artificial 

 

6.7.2.1 Ensaios com amido e amina 

  

Os dados da análise estatística referentes aos experimentos em pH 10,5 para avaliar os fatores 

estudados, analisados em dois níveis, estão apresentados na sequência. Os dados brutos, 

parâmetros e resultados dos ensaios estão no apêndice C.  

 

  

  

 

Figura 58 – Gráficos de Pareto dos efeitos padronizados para as variáveis respostas: recuperação mássica, recuperação 

metalúrgica de Fe, teor de Fe, teor de SiO2, e I.S., nível de confiança de 95%, para os ensaios com variação do tempo de 

agitação, proporção de dolomita, dosagem de amido e dosagem de amina. 
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Pelos gráficos de Pareto apresentados na figura 58, percebe-se que os fatores: proporção de 

dolomita e dosagem de amina mostraram-se os mais significativos para a variável resposta 

recuperação mássica. Em relação ao teor de Fe, a proporção de dolomita foi o fator mais 

significativo; dosagem de amina foi mais significativo para a recuperação de Fe e o tempo de 

agitação foi mais significativo para o índice de seletividade (I.S.). Os dois últimos fatores, 

dosagem de amina e tempo de agitação, foram os mais significativos para o teor de SiO2.  

 

 

 

Figura 59 – Gráficos dos efeitos principais referentes à influência do tempo de agitação, proporção de dolomita, 

dosagem de amido e dosagem de amina sobre as variáveis resposta recuperação mássica e recuperação 

metalúrgica de Fe, para nível de confiança igual a 95%. 

 

Pelos gráficos dos efeitos principais, apresentados nas figuras 59 e 60, nota-se que tempo de 

agitação, proporção de dolomita e dosagem de amido aumenta a recuperação em massa. 

Contudo, a proporção de dolomita teve a maior influência nesta variável resposta. Quanto à 

dosagem de amina, seu aumento causa diminuição na recuperação em massa e na recuperação 

metalúrgica de Fe. Estes resultados são coerentes com os ensaios de solubilização da dolomita 

em meio aquoso, apresentados na figura 17, pois verificou-se aumento contínuo do pH da 

suspensão com o aumento do tempo de condicionamento (ver curva de condicionamento 

somente com água destilada) e a diminuição da solubilidade do mineral após 
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condicionamento com amina. Em suma, o efeito mais evidente da presença de dolomita (e o 

aumento de sua proporção no minério de 2,5% para 10%) em relação ao minério de ganga 

quartzosa é a diminuição do teor de Fe e o aumento do teor de SiO2, no concentrado obtido, 

principal efeito da perda de seletividade originada pela ação dos cátions oriundos dos 

carbonatos do minério (dolomita). Além do fato do amido ser excelente depressor da dolomita 

(ver figura 30). 

 

 

 

 

Figura 60 – Gráficos dos efeitos principais referentes à influência do tempo de agitação, proporção de dolomita, 

dosagem de amido e dosagem de amina sobre as variáveis resposta teor de Fe, teor de SiO2 e índice de 

seletividade (I.S.), para nível de confiança igual a 95%. 
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Na figura 60, os efeitos principais mais notórios são: % dolomita afeta o teor de Fe; tempo de 

agitação (condicionamento) e dosagem de amina sobre o teor de SiO2, e tempo de 

condicionamento sobre I.S. Os efeitos do aumento da dosagem de amina sobre os teores de Fe 

e de SiO2, inferidos pela análise dos gráficos dos efeitos principais, também são justificados 

pela ação do reagente que, presente em maior quantidade, adsorve preferencialmente sobre a 

ganga silicosa (quartzo), que é flotada, contribuindo para melhora dos teores no concentrado. 

O efeito da % dolomita sobre o teor de Fe pode ser compreendido pelo fato de a mesma ser 

deprimida pelo amido, contribuindo para a diminuição do teor de Fe do concentrado.  

 

Nas figuras 61 a 65 estão apresentados os gráficos das interações dos fatores estudados sobre 

as variáveis resposta: recuperação mássica, recuperação metalúrgica de Fe, teor de Fe, teor de 

SiO2 e índice de seletividade nos concentrados obtidos. São observadas interações mais fortes 

(significativas) entre os fatores para a variável resposta: tempo de agitação (condicionamento) 

x dosagem de amina para o teor de Fe; tempo de agitação x dosagem de amina e tempo de 

agitação x % dolomita, sobre o teor de SiO2 e sobre o I.S. 

 

Observa-se pelas figuras 61 e 62, que as interações mais significativas entre os fatores 

analisados sobre a recuperação em massa e recuperação metalúrgica de Fe foram: % de 

dolomita x tempo de agitação, dosagem de amido x tempo de condicionamento e dosagem de 

amina x tempo de condicionamento. Em seguida, verificaram-se menores interações entre os 

fatores % de dolomita x dosagem de amido e dosagem de amido x dosagem de amina. 

Verifica-se pelas figuras 64 e 65, que não houve interação entre os fatores dosagem de amido 

x tempo de condicionamento tanto para o teor de SiO2 quanto para o índice de seletividade 

(I.S.) devido ao fato do amido ter forte efeito depressor sobre a dolomita (figura 30). Para o 

I.S., as interações mais significativas foram: % de dolomita x tempo de agitação e tempo de 

agitação x dosagem de mina, que está relacionado com a solubilidade da dolomita em meio 

aquoso e na presença de amina, conforme figura 17.  
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Figura 61 – Gráfico de interação referente à influência do tempo de agitação, proporção de dolomita, dosagem de 

amido e dosagem de amina sobre a variável resposta recuperação em massa, para nível de confiança igual a 95%. 

 

 

Figura 62 – Gráfico de interação referente à influência do tempo de agitação, proporção de dolomita, dosagem de 

amido e dosagem de amina sobre a variável resposta recuperação metalúrgica de ferro, nível de confiança 95%. 
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Figura 63 – Gráfico de interação referente à influência do tempo de agitação, proporção de dolomita, dosagem de 

amido e dosagem de amina sobre a variável resposta teor de Fe, para nível de confiança igual a 95%. 

 

 

Figura 64 – Gráfico de interação referente à influência do tempo de agitação, proporção de dolomita, dosagem de 

amido e dosagem de amina sobre a variável resposta teor de SiO2, para nível de confiança igual a 95%. 
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Figura 65 – Gráfico de interação referente à influência do tempo de agitação, proporção de dolomita, dosagem de 

amido e dosagem de amina sobre a variável resposta índice de seletividade (I. S.), para nível de confiança 95%. 

 

As figuras 66 a 70 apresentam os gráficos de cubo dos efeitos dos fatores analisados (variação 

do tempo de agitação, % de dolomita, dosagem de amido e dosagem de amina) para as 

variáveis respostas estudadas.  

 

 

Figura 66 – Gráfico de cubo referente à influência do tempo de agitação, proporção de dolomita, dosagem de 

amido e dosagem de amina, sobre a variável resposta recuperação mássica, para nível de confiança igual a 95%. 
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Figura 67 – Gráfico de cubo referente à influência do tempo de agitação, proporção de dolomita, dosagem de 

amido e dosagem de amina, sobre a variável resposta teor de Fe, para nível de confiança igual a 95%. 

 

 

Figura 68 – Gráfico de cubo referente à influência do tempo de agitação, proporção de dolomita, dosagem de 

amido e dosagem de amina, sobre a variável resposta teor de SiO2, para nível de confiança igual a 95%. 

 

Observa-se pelos gráficos de cubo apresentados nas figuras 67 e 68 que foram obtidos 

concentrados com melhores qualidades (teores de Fe e SiO2) para menor dosagem de amido 

(200 g/t) e maior dosagem de amina (150 g/t). Os índices de seletividade (figura 70) foram 

menores para maior tempo de condicionamento (15 minutos) da polpa sem adição de nenhum 

reagente, devido à solubilização da dolomita presente no minério, que libera cátions Ca2+e 

Mg2+ meio aquoso, os quais se hidrolisam e, em função do pH, gera diversas espécies 
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conforme diagrama de especiação, apresentado na figura 6. Por essa razão, as espécies 

catiônicas (Ca2+, Mg2+, Mg(OH)+ são atraídas pelas superfícies do quartzo e da hematita, 

ambos carregados negativamente além da precipitação de Mg(OH)2, aumentando a adsorção 

do amido, conforme observado nos ensaios de microflotação (figuras 19 e 20), diminuindo 

desta forma a seletividade do processo de flotação catiônica. 

 

 

Figura 69 – Gráfico de cubo referente à influência do tempo de agitação, proporção de dolomita, dosagem de 

amido e dosagem de amina sobre a variável resposta recuperação metalúrgica de Fe (nível de confiança de 95%). 

 

 

Figura 70 – Gráfico de cubo referente à influência do tempo de agitação, proporção de dolomita, dosagem de 

amido e dosagem de amina, sobre a variável resposta índice de seletividade (I.S.), para nível de confiança 95%. 
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6.7.2.2 Ensaios com complexante, amido e amina 

 

A figura 71 apresenta os gráficos de Pareto referentes à análise estatística relativa aos 

resultados obtidos nos ensaios de flotação do itabirito quartzoso dolomítico artificial, 

utilizando EDTA (como reagente complexante), amido e amina, adicionados e condicionados 

sequencialmente, conforme descrito no procedimento experimental (item 5.4.6 de Materiais e 

Métodos). Os valores brutos obtidos estão apresentados no apêndice D.  

  

  

 

Figura 71 – Gráficos de Pareto para as variáveis resposta recuperação mássica, recuperação metalúrgica de Fe, teor de Fe, 

teor de SiO2, e I.S., nível de confiança de 95%, para os ensaios com variação da proporção de dolomita 2,5% e 10%) e 

dosagem de EDTA em dois níveis (200 e 1000 g/t), amido (200 g/t) e amina (50 g/t). 
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Os gráficos dos efeitos principais dos fatores % dolomita e dosagem de EDTA sobre as 

variáveis resposta analisadas (recuperação mássica, recuperação metalúrgica, teores de Fe, de 

SiO2 e índice de seletividade (I.S.), nos concentrados obtidos) estão apresentados nas figuras 

72 a 76. 

 

 

Figura 72 – Gráficos dos efeitos principais referentes à influência da proporção de dolomita e dosagem de EDTA 

sobre a variável resposta recuperação mássica, para nível de confiança igual a 95%. 

 

 

Figura 73 – Gráficos dos efeitos principais referentes à influência da proporção de dolomita e dosagem de EDTA 

sobre a variável resposta recuperação metalúrgica de Fe, para nível de confiança igual a 95%. 

 

A % de dolomita é o fator que mais afeta as variáveis resposta analisadas. A dosagem de 

EDTA pouco afeta a % SiO2 e o I.S.; praticamente não há nenhum efeito principal deste fator 
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sobre o teor de Fe. De modo geral, a % dolomita é o fator de maior influência sobre as 

variáveis respostas estudadas: o aumento deste fator influencia de modo a aumentar a 

recuperação em massa, a recuperação metalúrgica de Fe e o teor de SiO2; e a diminuir o teor 

de Fe e o I.S. O aumento da dosagem de EDTA influencia, em menor intensidade, de modo a 

aumentar a recuperação mássica e o teor de SiO2 e a diminuir o I.S. 

 

 

Figura 74 – Gráficos dos efeitos principais referentes à influência da proporção de dolomita e dosagem de EDTA 

sobre a variável resposta teor de Fe, para nível de confiança igual a 95%. 

 

 

Figura 75 – Gráficos dos efeitos principais referentes à influência da proporção de dolomita e dosagem de EDTA 

sobre a variável resposta teor de SiO2, para nível de confiança igual a 95%. 
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Figura 76 – Gráficos dos efeitos principais referentes à influência da proporção de dolomita e dosagem de EDTA 

sobre a variável resposta índice de seletividade (I.S.), para nível de confiança igual a 95%. 

 

As figuras 77 a 81 apresentam os gráficos de interação dos fatores % dolomita e dosagem de 

EDTA sobre as variáveis resposta analisadas (recuperação mássica, recuperação metalúrgica, 

teores de Fe, de SiO2 e índice de seletividade – I.S., nos concentrados obtidos).  

 

 

Figura 77 – Gráfico de interação referente à influência da proporção de dolomita e dosagem de EDTA sobre a 

variável resposta recuperação mássica, para nível de confiança 95%. 

 



122 

 

 

Figura 78 – Gráfico de interação referente à influência da proporção de dolomita e dosagem de EDTA sobre a 

variável resposta recuperação metalúrgica de Fe, para nível de confiança 95%. 

 

 

Figura 79 – Gráfico de interação referente à influência da proporção de dolomita e dosagem de EDTA sobre a 

variável resposta teor de Fe, para nível de confiança 95%. 

 

Ocorre forte interação entre os fatores % dolomita e dosagem de EDTA, sobretudo para as 

recuperações mássica e metalúrgica de Fe (a relação entre % dolomita e a % recuperação 

depende do valor da dosagem de EDTA); ocorre pouca interação em relação às variáveis 

resposta % Fe, % SiO2 e I.S. O aumento da % dolomita, para cada dosagem de EDTA 

analisada, aumenta a recuperação mássica e o teor de SiO2, e diminui o teor de Fe e o I.S., 

sobretudo para a maior dosagem de EDTA. No caso da recuperação metalúrgica de Fe, o 

aumento da % dolomita influenciou de modo a diminuí-la para a menor dosagem de EDTA, e 

aumentá-la, quando utilizada a maior dosagem de EDTA.  
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Figura 80 – Gráfico de interação referente à influência da proporção de dolomita e dosagem de EDTA sobre a 

variável resposta teor de SiO2, para nível de confiança 95%. 

 

 

Figura 81 – Gráfico de interação referente à influência da proporção de dolomita e dosagem de EDTA sobre a 

variável resposta índice de seletividade (I. S.), para nível de confiança 95%. 

 

Pelos gráficos de cubo da figura 82, percebe-se diminuição do teor de Fe, da ordem de 10% a 

15%, e aumento do teor de SiO2 no concentrado, da ordem de 6% a 14%, com o aumento da 

proporção de dolomita no minério. Estes resultados foram acompanhados de diminuição da 

seletividade: houve diminuição no I.S. com o aumento da proporção da dolomita no minério, 

para uma mesma dosagem de EDTA. O aumento da dosagem de EDTA pouco interferiu nos 

teores de Fe e de SiO2, sobretudo para a proporção de 2,5% de dolomita no minério (diferença 

da ordem de 1%).  
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Figura 82 – Gráficos de cubo referentes à influência da proporção de dolomita e da dosagem de EDTA sobre as variáveis 

resposta recuperação em massa, recuperação metalúrgica de Fe, teor de Fe, teor de SiO2 e I.S., nível de confiança igual 95%. 

 

Em todo caso, os teores de SiO2 ficaram bem acima dos valores obtidos nos ensaios sem o uso 

de EDTA (figura 68). De modo geral, os resultados obtidos com o uso de EDTA (figura 82) 

foram piores em relação aos resultados obtidos sem o uso de EDTA (figuras 67 e 68), 

mantendo-se as demais condições. Este baixo desempenho, provavelmente está relacionado à 

alta solubilidade da dolomita pelo EDTA, conforme curva de solubilidade da dolomita 

condicionada com EDTA (figura 17).  
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Na figura 83 estão apresentados os resultados dos ensaios de flotação, efetuados com a 

amostra de itabirito quartzoso dolomítico artificial, para concentração de Ca2+/ Mg2+ = 6,8/ 

3,2 mg/L e 8,9/ 4,2 mg/L (íons totais = 10,0 e 13,1 mg/L) respectivamente para 15 e 60 

minutos de agitação antes da adição dos complexantes (EDTA / hexametafosfato de sódio), 

usados na proporção de EDTA / CaCl2 = 0,596 e EDTA / MgCl2 = 0,895 e hexametafosfato 

de sódio / CaCl2 = 0,544 e hexametafosfato de sódio / MgCl2 = 0,778, determinados em 

estudos fundamentais efetuados por Lelis (2014) para o EDTA e em ensaios prévios de 

microflotação com hexametafosfato de sódio (figuras 21 a 24). Os dados referentes aos teores 

obtidos nesta etapa de ensaios (utilizando EDTA/ hexametafosfato de sódio na flotação do 

minério artificial) estão no apêndice E; o balanço de massa e metalúrgico completo (com 

todos os teores e distribuição) encontra-se no apêndice F; os valores médios dos teores, 

recuperações e índices de seletividade obtidos na análise química e nos balanços de massa e 

metalúrgico, dos concentrados obtidos, encontram-se no apêndice G.  

 

Pela figura 83, nota-se que os ensaios utilizando hexametafosfato de sódio resultaram em 

concentrados com maiores teores de Fe em relação aos ensaios utilizando EDTA, sobretudo 

na condição para menor proporção de íons totais (15 minutos de agitação), em que foi 

utilizado menor dosagem do reagente (hexametafosfato de sódio). Os teores de SiO2 também 

foram ligeiramente melhores (inferiores) nos ensaios com hexametafosfato de sódio em 

relação aos ensaios efetuados com EDTA.  

 

Comparando todos estes resultados da flotação em bancada, observam-se melhores resultados 

com o uso do hexametafosfato de sódio, concentração 120 mg/L. Nos ensaios qualitativos de 

solubilidade da dolomita, o uso de solução de hexametafosfato de sódio (20 mg/L) para o 

condicionamento com o mineral, foi considerado responsável pela complexação dos cátions 

Ca2+ e Mg2+ provenientes da solubilização do mineral, estabilizando o pH em 7,0 em 15 

minutos de condicionamento, enquanto que, com o uso de EDTA, o pH estava em 8,0 para 

este mesmo tempo de condicionamento. A complexação destes cátions, pelos complexantes, 

evita que os mesmos adsorvam sobre a hematita e o quartzo, o que prejudicaria a seletividade 

na separação entre os mesmos. Fato comprovado pelos espectros infravermelhos dos minerais 

condicionados com CaCl2 / MgCl2, seguido de condicionamento com EDTA / 

hexametafosfato de sódio, apresentados nas figuras 52 e 53.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 83 – I.S., teores de SiO2 e de Fe, recuperação em massa e recuperação metalúrgica de Fe, nos concentrados obtidos 

para os ensaios com EDTA (a) e hexametafosfato de sódio (b), para polpa preparada e condicionada previamente por 15 

(Ca2+ + Mg2+ 10,0 mg/L – EDTA/hexametafosfato de sódio = 82/120 mg/L) e 60 minutos (Ca2+ + Mg2+ 13,1 mg/L – 

EDTA/hexametafosfato de sódio = 108/157 mg/L). Demais condições: pH = 10,5; amido = 200 mg/L; amina = 50 mg/L.  

 

Cabe destacar que foram obtidos concentrados com alto teor, próximos a um pellet feed de 

redução direta, possível de se blendar com outro (obtido a partir de itabiritos comum) e 

atender as expectativas de mercado (64% a 68% Fe, <3% SiO2, conforme o Sinferbase).  
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7 CONCLUSÕES 

 

Baseado nos estudos de complexação dos íons Ca2+ e Mg2+ com diversos complexantes 

usados e o efeito dos mesmos na flotação catiônica de minério de ferro, em pH 10,5, conclui-

se que:  

i – A flotabilidade dos minerais, sobretudo a do quartzo, diminuiu na presença dos cátions, 

que apresentaram, assim, este efeito depressor. O emprego de reagentes complexantes dos 

cátions resultou numa melhora na flotabilidade do quartzo com amina, para concentrações 

crescentes de hexametafosfato de sódio, ácido cítrico e fluoreto de potássio. Ao fixar a 

concentração do hexametafosfato de sódio em 1000 mg/L e utilizar o amido (100 mg/L), a 

flotabilidade de quartzo diminuiu e a de hematita aumentou. Aparentemente o reagente anulou 

o efeito do amido, possivelmente pela formação de clorocomplexo sobre a superfície do 

mineral. De modo geral, com o uso de amido e amina, obteve-se melhor desempenho com o 

hexametafosfato de sódio; com fluoreto de potássio, obteve-se baixa flotabilidade do quartzo 

(~35%), próxima à da hematita (~15%); com ácido cítrico, a flotabilidade foi ainda pior: baixa 

flotabilidade do quartzo (~30%), próxima da obtida para a hematita (~20%), o que 

comprometeria a seletividade na flotação. 

ii – A flotabilidade da dolomita com amina foi elevada (85%); o uso de concentrações 

crescentes de amido reduziu drasticamente a flotabilidade do mineral (~30% com 1,0 mg/L 

amido e 2,5 mg/L amina), o que é explicável, uma vez que o amido também é utilizado como 

depressor de carbonatos, por exemplo na flotação de fosfatos. 

iii – A ordem decrescente do efeito dos complexantes sobre a solubilidade da dolomita, 

identificada pela alteração e estabilização no pH foi: EDTA > ácido cítrico > hexametafosfato 

de sódio.  

iv – A concentração total de cátions (Ca2+ + Mg2+) em meio aquoso, após agitação da polpa 

de itabirito quartzoso dolomítico (minério artificial, contendo 10% dolomita), foi 10,0 mg/L e 

13,1 mg/L, em 15 e 60 minutos (respectivamente) de condicionamento em água destilada sob 

agitação, concentração esta que pode comprometer a seletividade no processo de flotação e a 

qualidade dos concentrados gerados.  

v – Os valores de  potencial zeta dos minerais (hematita, quartzo e dolomita) diminuíram após 

o condicionamento com os complexantes. A ordem de diminuição dos valores do potencial 

zeta foi hexametafosfato de sódio, ácido cítrico e EDTA.  



128 

 

vi – Pelas análises dos espectros no infravermelho do quartzo e hematita após adsorção dos 

diversos reagentes estudados concluiu-se que a amina e os íons Ca2+ se adsorvem por atração 

eletrostática tanto no quartzo quanto na hematita. No caso dos íons Mg2+ foi verificada a 

banda característica da vibração OH do Mg(OH)2: além da adsorção por atração eletrostática 

dos cátions de magnésio, houve a precipitação do Mg(OH)2 em ambos os minerais. Verificou-

se adsorção simultânea das espécies presentes em meio aquoso e os reagentes amina e amido. 

Os espectros dos minerais condicionados sequencialmente com cloreto e complexante (CaCl2/ 

MgCl2 e EDTA/hexametafosfato de sódio) foram similares aos espectros dos minerais puros, 

indicando que os cátions anteriormente identificados não estavam mais presentes.  

vii – O uso de EDTA restabeleceu a seletividade e melhorou os teores do concentrado obtidos 

por flotação catiônica do itabirito quartzoso após efeito deletério causado pela adição dos 

cátions Ca2+ + Mg2+, sobre a seletividade: foram obtidos teores de 63% Fe e 4% SiO2 para a 

dosagem máxima utilizada (1080 g/t), confirmando a capacidade de o EDTA complexar os 

referidos cátions.  

viii – Na flotação do itabirito quartzoso dolomítico (minério artificial) verificou-se a 

possibilidade de produção de concentrados com teores razoáveis de Fe (sobretudo condição 

2,5% dolomita: ~60 a 63%) e SiO2 (sobretudo com 150 g/t amina: ~3 a 4%), principalmente 

para menores dosagens de amido (200 g/t) e maiores dosagens de amina (150 g/t), uma vez 

que o amido é forte depressor da dolomita e os cátions presentes em meio aquoso competem 

com a amina, além de aumentar a adsorção do amido sobre as superfícies do quartzo e 

hematita, evitando adsorção de amina sobre o quartzo.  

ix – O uso de complexante – EDTA / hexametafosfato de sódio (nas mesmas proporções 

complexante : cátions dos ensaios de microflotação com EDTA (0,6/0,9) e hexametafosfato 

de sódio (0,5/0,8) (CaCl2/MgCl2) usadas previamente em estudos de microflotação) na 

flotação do itabirito quartzoso dolomítico artificial resultou em teores de Fe iguais a 52% e 

57%, teores de SiO2 de 9,4% e 9,2% e I.S. = 5,8. Os resultados obtidos com hexametafosfato 

de sódio foram melhores do que com o EDTA.  

 

x – Usando a rota tradicional de flotação (catiônica para minérios de ferro), foram obtidos 

concentrados com alto teor (próximos a um pellet feed de redução direta), possível de se 

blendar com outro (obtido a partir de itabiritos convencionais) e atender as expectativas de 

mercado (64% a 68% Fe e SiO2 < 3%).  
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APÊNDICES  

 

Apêndice A – Flotabilidade de quartzo em função do tempo de condicionamento com ácido cítrico. 

Demais condições: CaCl2 / MgCl2 = 200 mg/L (6 min de condicionamento), ácido cítrico (600 mg/L), 

amina 2,5 mg/L (3 min de condicionamento). 

 

 

 

Apêndice B – Flotabilidade do quartzo em função do tempo de condicionamento com KF (mineral 

condicionado com CaCl2/ MgCl2 200 mg/L, KF 600 mg/L e amina 2,5 mg/L). 

 

 

Pela análise dos gráficos, o tempo de condicionamento pouco interferiu na flotabilidade do 

quartzo, condicionado com cada sal estudado e com cada reagente complexante. Na melhor 

condição, foram definidos: 4 e 3 minutos para condicionamento com ácido cítrico, e 4 e 2 

minutos para condicionamento com KF; em meio com CaCl2 e MgCl2, respectivamente.  
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Apêndice C – Condições e resultados dos ensaios de flotação com minério artificial (2,5% e 10% 

dolomita), com/sem agitação prévia da polpa (15 minutos), utilizando amido (200 e 400 g/t) e amina 

(50 e 150 g/t). 

 

Ordem 

Ensaio 

Agitação 

(min) 

Dolomita 

(%) 

Amido 

(g/t) 

Amina 

(g/t) 

Rec 

Massa 

(%) 

Fe (%) 
SiO2  

(%) 

Rec. Fe  

(%) 
I.S. 

1 0 10 200 50 65,46 54,27 4,23 88,29 8,54 

2 15 2,5 200 50 62,57 60,02 6,47 85,18 6,28 

3 0 2,5 200 50 62,83 61,73 4,00 88,52 9,56 

4 0 10 400 150 67,28 54,83 3,66 91,02 10,56 

5 0 10 200 50 68,17 54,02 4,34 91,04 9,46 

6 0 2,5 400 150 56,13 62,26 2,64 80,53 9,31 

7 0 10 400 50 67,18 54,01 4,22 90,82 9,72 

8 0 10 200 150 61,84 55,89 2,17 84,54 10,67 

9 0 2,5 200 50 61,69 61,63 3,84 86,74 9,07 

10 15 10 400 50 70,07 52,42 8,08 91,17 6,62 

11 15 2,5 400 150 58,52 62,35 3,10 83,11 9,04 

12 15 2,5 400 50 66,46 59,70 7,12 90,00 7,19 

13 15 10 200 150 56,68 54,99 3,26 75,97 6,73 

14 0 2,5 400 50 58,28 62,19 3,68 82,02 7,96 

15 15 10 200 50 67,26 52,51 7,94 87,57 5,71 

16 0 10 400 150 66,61 55,06 3,58 90,52 10,51 

17 0 10 400 50 68,77 54,40 4,57 92,51 10,21 

18 15 2,5 400 50 65,27 60,44 6,47 89,44 7,49 

19 0 2,5 200 150 50,14 62,48 2,80 71,09 7,34 

20 0 2,5 400 50 62,04 61,54 4,47 86,59 8,28 

21 0 2,5 400 150 57,79 62,76 2,58 82,13 9,67 

22 15 2,5 400 150 55,33 62,53 3,10 78,51 8,06 

23 15 10 400 150 65,08 53,53 6,43 85,81 6,07 

24 15 2,5 200 150 55,90 62,53 2,96 79,19 8,36 

25 15 10 200 150 59,47 54,81 4,33 59,47 6,63 

26 15 10 200 50 70,73 51,02 11,15 88,73 4,66 

27 15 10 400 150 66,33 54,78 4,08 88,73 8,77 

28 0 10 200 150 64,10 55,12 3,42 86,08 8,71 

29 0 2,5 200 150 53,01 62,63 2,81 75,21 7,92 

30 15 2,5 200 50 60,39 60,04 6,52 82,28 5,76 

31 15 10 400 50 68,80 52,22 9,20 88,10 5,22 

32 15 2,5 200 150 58,37 62,63 3,30 83,56 9,04 
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Apêndice D – Resultados dos ensaios de flotação em bancada do itabirito quartzoso e dolomítico, 

artificial (2,5% e 10% dolomita), com a polpa previamente agitada por 15 minutos, anterior à adição 

dos reagentes, utilizando EDTA (200 e 1000 g/t), amido (200 g/t) e amina (50 g/t): recuperação 

mássica, teor de Fe, teor de SiO2, recuperação metalúrgica de Fe e I.S. 

 

Dolomita 

(%) 

EDTA 

(g/t) 

Rec. Massa 

(%) 
Fe (%) 

SiO2 

(%) 

Rec. Fe 

(%) 
I. S. 

10 1000 79,03 44,70 22,54 89,74 2,63 

2,5 1000 56,82 58,58 9,02 82,54 5,51 

2,5 1000 65,52 58,58 9,57 88,87 5,93 

2,5 200 65,04 57,25 11,10 87,60 5,16 

2,5 200 59,09 57,67 10,22 86,53 5,95 

10 1000 71,92 43,73 23,47 84,92 2,47 

10 200 68,06 47,58 16,92 88,29 4,02 

10 200 62,14 48,15 15,55 85,07 4,14 
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Apêndice E – Teores (%) obtidos nos ensaios de flotação em bancada do minério artificial, utilizando 

os reagentes EDTA / hexametafosfato de sódio 

 

Amostra Fe CaO MgO MnO Al2O3 P SiO2 PPC 

T1AED15 52,68 4,76 2,20 0,13 0,29 0,04 7,69 9,51 

T2AED15 50,94 4,09 2,42 0,10 0,19 0,04 11,17 9,10 

T1FED15 11,98 1,44 0,63 0,02 0,91 0,01 77,45 2,40 

T2FED15 13,37 1,70 0,73 0,03 1,49 0,02 74,25 2,64 

T1AED60 47,40 4,53 2,58 0,09 0,13 0,04 16,60 8,21 

T2AED60 46,01 4,84 2,22 0,11 0,21 0,04 18,82 7,92 

T1FED60 11,88 1,61 0,87 0,04 0,52 0,01 77,29 2,66 

T2FED60 12,08 1,86 1,00 0,04 0,80 0,01 76,11 2,89 

T1AHX15 58,01 1,77 0,92 0,08 0,19 0,04 8,35 5,65 

T2AHX15 56,35 1,63 1,06 0,09 0,20 0,06 10,01 6,30 

T1FHX15 10,58 6,06 3,26 0,10 0,21 0,01 66,18 9,04 

T2FHX15 13,74 5,22 2,89 0,09 0,20 0,01 63,97 7,96 

T1AHX60 51,23 2,75 1,68 0,10 0,21 0,04 14,13 7,80 

T2AHX60 54,95 2,13 1,41 0,11 0,19 0,05 10,40 7,08 

T1FHX60 14,47 4,01 1,86 0,06 0,24 0,01 67,79 5,32 

T2FHX60 18,91 4,23 2,20 0,08 0,18 0,01 59,60 6,66 

(*) Notação: T1 e T2 referem-se às duplicatas dos testes/ ensaios; A = afundado (concentrado); F = flotado 

(rejeito); ED = EDTA; HX = hexametafosfato de sódio; 15 e 60 = tempo (em minutos) de condicionamento 

prévio da polpa, antes da adição dos reagentes e sequência dos ensaios.  

(**) os teores de SiO2 foram obtidos por diferença. 
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Apêndice F – Balanço de massa e metalúrgico completo dos ensaios de flotação em bancada do minério artificial, utilizando os reagentes EDTA / 

hexametafosfato de sódio (teores e distribuição). 

 

Notação: T1 e T2 referem-se às duplicatas dos testes/ ensaios; A = afundado (concentrado); F = flotado (rejeito); ED = EDTA; HX = hexametafosfato de sódio; 15 e 60 = tempo 

de condionamento prévio da polpa, antes da adição dos reagentes e sequência dos ensaios.  

Ensaio Produto Massa (g)Rec. Massa (%) Fe SiO2 CaO MgO Al2O3 P MnO Fe SiO2 CaO MgO Al2O3 P MnO I.S.

Flotado 273,2 29,89 11,98 77,45 1,44 0,63 0,91 0,01 0,02 8,84 81,11 11,43 10,84 57,65 9,47 5,00

Afundado 640,86 70,11 52,68 7,69 4,76 2,20 0,29 0,04 0,13 91,16 18,89 88,57 89,16 42,35 90,53 95,00

Alim. Recalc. 914,06 100 40,52 28,54 3,76 1,73 0,47 0,03 0,09

Flotado 255,55 28,01 13,37 74,25 1,70 0,73 1,49 0,02 0,03 9,27 72,11 13,95 10,45 75,72 13,69 11,16

Afundado 656,8 71,99 50,94 11,17 4,09 2,42 0,19 0,04 0,10 90,73 27,89 86,05 89,55 24,28 86,31 88,84

Alim. Recalc. 912,35 100 40,42 28,84 3,42 1,94 0,55 0,04 0,08

Ensaio Produto Massa (g)Rec. Massa (%) Fe SiO2 CaO MgO Al2O3 P MnO Fe SiO2 CaO MgO Al2O3 P MnO I.S.

Flotado 152,93 16,76 11,88 77,29 1,61 0,87 0,52 0,01 0,04 4,81 48,39 6,69 6,33 43,82 5,91 7,58

Afundado 759,42 83,24 47,40 16,60 4,53 2,58 0,13 0,04 0,09 95,19 51,61 93,31 93,67 56,18 94,09 92,42

Alim. Recalc. 912,35 100 41,44 26,77 4,04 2,29 0,20 0,04 0,08

Flotado 123,85 13,55 12,08 76,11 1,86 1,00 0,80 0,01 0,04 3,95 38,80 5,69 6,62 36,97 5,33 5,47

Afundado 789,91 86,45 46,01 18,82 4,84 2,22 0,21 0,04 0,11 96,05 61,20 94,31 93,38 63,03 94,67 94,53

Alim. Recalc. 913,76 100 41,41 26,59 4,44 2,05 0,29 0,04 0,10

Ensaio Produto Massa (g)Rec. Massa (%) Fe SiO2 CaO MgO Al2O3 P MnO Fe SiO2 CaO MgO Al2O3 P MnO I.S.

Flotado 334,29 36,80 10,58 66,18 6,06 3,26 0,21 0,01 0,10 9,61 82,19 66,54 67,38 38,87 11,99 40,44

Afundado 574 63,20 58,01 8,35 1,77 0,92 0,19 0,04 0,08 90,39 17,81 33,46 32,62 61,13 88,01 59,56

Alim. Recalc. 908,29 100 40,55 29,63 3,35 1,78 0,20 0,03 0,09 100 100

Flotado 366,65 40,28 13,74 63,97 5,22 2,89 0,20 0,01 0,09 14,12 81,17 68,28 64,82 40,73 12,79 40,97

Afundado 543,62 59,72 56,35 10,01 1,63 1,06 0,20 0,06 0,09 85,88 18,83 31,72 35,18 59,27 87,21 59,03

Alim. Recalc. 910,27 100 39,18 31,74 3,08 1,79 0,20 0,04 0,09

Ensaio Produto Massa (g)Rec. Massa (%) Fe SiO2 CaO MgO Al2O3 P MnO Fe SiO2 CaO MgO Al2O3 P MnO I.S.

Flotado 300,99 33,11 14,47 67,79 4,01 1,86 0,24 0,01 0,06 12,26 70,37 41,93 35,50 36,61 12,21 22,27

Afundado 608,1 66,89 51,23 14,13 2,75 1,68 0,21 0,04 0,10 87,74 29,63 58,07 64,50 63,39 87,79 77,73

Alim. Recalc. 909,09 100 39,06 31,90 3,17 1,74 0,22 0,03 0,09

Flotado 356,17 39,28 18,91 59,60 4,23 2,20 0,18 0,01 0,08 18,21 78,76 56,29 50,26 37,28 11,95 31,17

Afundado 550,5 60,72 54,95 10,40 2,13 1,41 0,19 0,05 0,11 81,79 21,24 43,71 49,74 62,72 88,05 68,83

Alim. Recalc. 906,67 100 40,79 29,73 2,95 1,72 0,19 0,03 0,10

distribuição (recuperação) (%)Teor (%)

T1 EDTA 15 6,65

T2 EDTA 15 5,03

T1 EDTA 60 4,31

T1 Hexa 60 4,12

T2 Hexa 60 4,08

T2 EDTA 60 3,92

T1 Hexa 15 6,59

T2 Hexa 15 5,12
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Apêndice G – Valores médios dos teores de Fe e de SiO2 e recuperações em massa e metalúrgica de Fe 

(em %) e índice de seletividade de Gaudin (I.S.), obtidos por análise química e balanços de massa e 

metalúrgico, respectivamente, dos concentrados obtidos. 

 

 
tempo 

(minutos) 

Concentração 

(mg/L) 

Rec. Massa 

(%) 

Teor Fe 

(%) 

SiO2 

(%) 

Rec. Fe 

(%) 
I.S. 

EDTA 
15 82 71,05 51,81 9,43 90,95 5,84 

60 108 84,84 46,70 17,71 95,62 4,11 

hexametafosfato 

de sódio 

15 120 61,46 57,18 9,18 88,14 5,86 

60 157 63,80 53,09 12,26 84,76 4,10 

 

 

 

 

 


