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RESUMO 

As técnicas de beneficiamento mineral e de metalurgia que visam à produção de concentrados 

e produtos metálicos geram resíduos que comumente, são dispostos em barragens. Além do 

elevado risco sócio ambiental a que essas bacias estão sujeitas, há do ponto de vista econômico 

potencial para recuperação dos elementos de interesse aí contidos e, perdidos pelas ineficiências 

dos processos. Nesse contexto muitas companhias têm adotado as clássicas técnicas de 

tratamento de minérios, como por exemplo aplicação da flotação para a recuperação dos seus 

rejeitos. Embora seja de grande potencial para fins econômicos, o uso das mesmas ainda é 

pouco aplicado aos resíduos mínero metalúrgicos. Tal fato motivou esta pesquisa que teve por 

objetivo avaliar a recuperação da prata, chumbo e zinco presentes no resíduo hidrometalúrgico 

de zinco, disposto no Depósitos de Rejeitos de Murici (DRM), da Votorantim Metais em Três 

Marias.  Sabe-se que esse tipo material é complexo devido às transformações físico-químicas 

ao qual foi submetido e, portanto, há pouca pesquisa desenvolvida nessa área. Para tanto, foi 

realizada a granuloquímica e caracterização mineralógica do rejeito para conhecimento do 

tamanho, associações e minerais portadores dos elementos Ag, Pb e Zn. De posse disso, foram 

conduzidos ensaios de flotação de bancada buscando-se as melhores condições para obtenção 

de um concentrado de qualidade, e em seguida, ensaios piloto para confirmação da rota e 

otimização dos reagentes. Os resultados da caracterização demonstram que mais de 80% da Ag 

é menor que 0,038 mm e que os principais minerais portadores estão finamente disseminados, 

associados na maioria das vezes a complexas matrizes de FeCaZnSiAlMgO. Já os resultados 

de flotação indicaram ser possível a recuperação dos metais, com a produção de concentrado 

com teor de 2056 ppm de Ag e recuperação metálica de 43,4%, através de uma rota de 

processamento que incluiu etapas de “escrubagem”, flotação rougher em célula convencional, 

flotação cleaner em coluna, introdução de ativadores, dispersante, coletores e espumante em 

dosagem otimizada. Apesar do resultado promissor a recuperação mássica foi muito baixa, 

0,90% e por isso, a continuação do trabalho é fundamental para garantir sua viabilidade técnica 

e econômica.  

 

 

Palavras-chave: Rejeito Mínero Metalúrgico. Flotação. Prata. 



 

ABSTRACT 

The mineral processing and metallurgy techniques that target the production of concentrates 

and metal products, generate tailings that is commonly disposed in dams. In addition to the high 

social and environmental risk to which these basins are subject, from an economic point of view 

there is a potential for recovery of the elements of interest contained and lost due to the 

inefficiencies of the processes. In this context, many companies have adopted the classical ore 

treatment techniques, such as flotation application for the recovery of their tailings. Although 

it has great potential for economic purposes, the use of them are little applied to metallurgical 

waste. Therefore, this context motivated the research that had the objective of evaluating the 

recovery of silver, lead and zinc present in the zinc hydrometallurgical residue, disposed in the 

Murici Tailings Deposits, of Votorantim Metais in Três Marias. It is known that this material 

type is complex due to the physicochemical transformations to which it was submitted and, 

therefore, there is little research developed in this area. For this, a chemical analysis was 

performed by size distribution and mineralogical characterization of the tailings to know the 

size, associations and minerals source of the elements Ag, Pb and Zn. Thus, bench flotation 

tests were conducted, looking for the best conditions to obtain a quality concentrate, and then, 

pilot tests to confirm the route and optimize the reagents. The results of the characterization 

show that more than 80% of the Ag is less than 0.038 mm and that the main minerals source 

are finely disseminated, associated in most cases to the complex FeCaZnSiAlMgO matrices. 

The flotation results indicated that it is possible to recover the metals with the production of 

concentrate with a content of 2056 ppm of Ag and metal recovery of 43.4%, through a 

processing route that includes steps of "scrubbing", rougher flotation in conventional cell, 

cleaner flotation in column, introduction of activators, dispersant, collectors and froth in 

optimized dosage. Despite the promising result, the mass recovery was very low, 0.90% and 

therefore, the continuation of work is fundamental to ensure its technical and economic 

viability. 

 

Keywords: Mineral Metallurgical Tailing. Flotation. Silver. 
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1. INTRODUÇÃO 

As necessidades de um país se modificam ao longo da história e por fazer parte desse 

desenvolvimento a mineração também se modificou. O consumo por polimetálicos cresceu, 

porém, a descoberta de novas jazidas de teores altos não ocorreu simultaneamente. Com 

isso, os minérios ricos foram lavrados, atendendo a demanda do mercado consumidor, mas 

pouca atenção foi dada aos teores desperdiçados nos rejeitos produzidos nas plantas de 

beneficiamento. Isso aconteceu em vista dos concentrados de alta qualidade que já atendiam 

as especificações dos clientes além disso, não havia maiores preocupações com relação à 

disposição dos resíduos em barragens.  

O cenário atual é bem diferente: as minas têm explorado minérios cada vez mais de baixos 

teores sendo necessário muitas vezes, importar materiais semelhantes para um blend e 

assim, garantir a alimentação das plantas de concentração. Para resolver esse problema, 

tem-se buscado também novas alternativas de processamento para os minérios de baixa 

qualidade, como novos equipamentos, reagentes e rotas. Mas sem dúvida, alguns trabalhos 

de forte potencial produtivo e sustentável tem chamado a atenção e instigado pesquisadores 

e engenheiros. Trata-se da possível recuperação dos elementos presentes nos rejeitos, 

reaproveitamento do material estocado e/ou reutilização do mesmo na produção de um novo 

produto comerciável eliminando, por conseguinte, os impactos ambientais causados pelas 

grandes barragens.  

Um exemplo promissor dessa ação foi o projeto Resíduo Zero implantado pela Votorantim 

Metais unidade de Morro Agudo, no qual foi possível produzir 100% do pó calcário 

agrícola, considerado inerte e utilizado pelas indústrias de fertilizantes bem como, a não 

geração de pó calcário industrial, considerado como resíduo perigoso. Com isso, a 

construção de uma barragem foi evitada, propiciando a venda de um produto. 

Todo esse contexto incentivou a elaboração desse trabalho que buscou estudar o rejeito 

proveniente do processo hidrometalúrgico do zinco, da unidade de Três Marias da 

Votorantim Metais. Muitos trabalhos sobre a recuperação de metais presentes em rejeitos 

de beneficiamento mineral estão disponíveis para leitura, contudo, há poucas referências 

quanto a resíduos de processos de metalurgia dispostos em barragem. Trata-se de um grande 

desafio, pois, prevê-se que os minerais estejam modificados pelos processos metalúrgicos, 
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uma vez que se submetem os concentrados à altas temperaturas e pressões. Sabe-se que o 

rejeito mínero-metalúrgico do depósito de Três Marias contém dentre os elementos 

presentes além do zinco, chumbo e prata, sendo esse último bastante interessante de se obter 

em vista do seu alto valor de mercado. De posse da caracterização do material é possível 

realizar ensaios de separação e concentração para obter informações sobre o seu 

comportamento frente a um reprocessamento. A partir de tais ensaios exploratórios pode-

se buscar inovações tecnológicas, utilizando-se de técnicas de processamento mineral a fim 

de otimizar o processo estudado e obter um produto economicamente viável.  
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2. OBJETIVOS 

Esse trabalho teve por objetivos avaliar a recuperação dos metais Ag, Zn e Pb presentes no 

rejeito da barragem da Votorantim Metais unidade de Três Marias, através da flotação.  

2.1.Objetivos específicos 

Os objetivos específicos foram: 

 Realizar a caracterização tecnológica do rejeito para conhecimento das informações 

de tamanho de partículas, minerais fontes de Ag, Zn e Pb, associações mineralógicas 

e liberação; 

 Avaliar a performance de flotação avaliando os teores de Ag, Zn e Pb nos 

concentrados gerados e as respectivas recuperações metálicas, através de ensaios de 

bancada e piloto; 

 Dentre algumas variáveis de processo avaliar a influência da granulometria de 

alimentação da flotação e tipo e dosagem de alguns reagentes empregados. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Esse capítulo apresenta uma revisão da literatura relacionada aos temas relevantes a essa 

dissertação.   

3.1.Processo Mínero Metalúrgico Integrado de Zinco 

As minas da Votorantim Metais de Vazante e Morro Agudo lavram respectivamente os 

minérios silicatado e sulfetado de zinco. Os primeiros estágios do beneficiamento mineral 

ocorrem nessas unidades onde os concentrados produzidos são enviados para Três Marias 

para seguir as etapas do processamento hidrometalúrgico do zinco, até à produção final do 

zinco metálico.   

3.1.1. Depósito de Vazante 

Vazante localizada no noroeste de Minas Gerais, é o maior complexo de mineração de zinco 

do Brasil, com mineralizações predominantemente sob a forma de willemita (Zn2SiO4), o 

mineral minério silicatado de zinco. Ele encontra-se distribuído de forma irregular, e está 

associado a brechas de falhas, tendo como ganga predominante os dolomitos. Há também a 

calamina (2ZnO.SiO2.H2O), mineral silicatado hidratado sob a forma de potenciais 

recursos, não sendo lavrada e processada atualmente na planta de beneficiamento. Outros 

minerais de zinco tais como esfalerita (ZnS), gahnita (ZnAl2O4) e franklinita (ZnFe2O4) 

estão presentes em menores proporções. O minério willemítico é transportado das minas 

subterrâneas de Vazante e Extremo Norte para seguir nas etapas de britagem, moagem, 

classificação, flotação e filtração. O concentrado de zinco é transportado para Três Marias 

onde ocorre o processo integrado hidrometalúrgico para produção do zinco metálico.  

Nas minas de Vazante ocorrem além dos minerais de zinco, minerais de chumbo, tais como 

galena (PbS) preferencialmente, cerussita (PbCO3), piromorfita (Pb5(PO4)3Cl) e descloizita 

(Pb (Zn,Cu)VO4(OH)). É muito comum associada à galena a presença de prata, mapeada 

também, mas com menor representatividade nos minerais acantita (Ag2S) e jalpaíta 

(Ag3CuS2). Devido a oportunidade de se recuperar tais metais em 2011 iniciou-se o 

processo de flotação dos minerais sulfetados de chumbo, permitindo a comercialização do 

concentrado de chumbo e prata, destinado à exportação.   

3.1.2. Depósito de Morro Agudo 
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A mina de Morro Agudo situada na cidade de Paracatu a 110 km de Vazante, é um jazimento 

de sulfetos de chumbo e zinco, cujos minerais minérios são respectivamente a galena e 

esfalerita. Devido às características da rocha encaixante, os principais minerais 

contaminantes presentes são a dolomita (CaMg(CO3)2) e a pirita (FeS). A lavra do minério 

é realizada no subsolo cuja produção é içada para a superfície através de um poço, que 

posteriormente alimenta a planta concentradora. O circuito de beneficiamento de Morro 

Agudo é composto por britagem, moagem, classificação por hidrociclones e flotação 

sequencial da galena e esfalerita.  

O concentrado de zinco produzido é enviado ao smelter de Três Marias, para submeter à 

outra etapa de flotação, seguida do processo de blendagem com o concentrado sulfetado 

importado e posterior etapa de lixiviação.    

3.1.3. Processo integrado silicato sulfeto de Três Marias 

O processo metalúrgico em Três Marias foi desenvolvido para trabalhar com concentrados 

de características mineralógicas distintas e por isso contempla o processo de lixiviação 

direta do concentrado silicatado, integrado ao processo RLE (Roasting-Leaching-

Electrowinning), ou ustulação-lixiviação-eletrólise. Atualmente consiste na principal 

tecnologia para produção de zinco, usado por mais de 85% das companhias de metalurgia 

do mundo (FENEAU, 2002). 

Contudo, a unidade da Votorantim Metais é a única a utilizar tal rota tecnológica para o 

processamento simultâneo do zinco silicatado e sulfetado sendo reconhecida na patente de 

Souza (2005) como processo integrado silicato-sulfeto.  

O concentrado silicatado de Vazante é inicialmente repolpado com uma solução aquosa 

denominada secundária, correspondente ao filtrado dos resíduos da lixiviação, contendo 

cerca de 50 g/L de zinco. Em seguida, é encaminhada para o sistema de autoclaves para 

remoção do magnésio, que prejudica as etapas posteriores do processo, bem como incrusta 

calhas e tubulações (PEREIRA, 2006). Sob condições de alta temperatura e pH básico, o 

zinco inicialmente solubilizado precipita e, a polpa é encaminhada para a filtração. Nessa 

etapa o filtrado é enviado para o setor de tratamento de efluentes para recuperação do zinco 

residual, enquanto a torta do filtro passa por uma etapa de lixiviação de silicato e 

posteriormente, une-se ao produto do tratamento do concentrado sulfetado para o processo 

de lixiviação neutra.  
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O blend de concentrados sulfetados, importado e de Morro Agudo alimentam o forno 

ustulador para a reação de oxidação dos concentrados. Os gases formados contêm 

predominantemente SO2 são encaminhados para a planta de ácido sulfúrico, o qual é 

totalmente consumido em Três Marias no processo de lixiviação ácida. O ustulado é 

resfriado, moído e encaminhado para a lixiviação.  

Esta etapa tem por objetivo realizar a transferência do zinco presente na estrutura do mineral 

para uma fase líquida adequada. O resultado é uma solução de sulfato de zinco 

(concentração em torno de 150 g/L) que segue para a fase de purificação. Nessa, é 

adicionado pó de zinco eletrolítico para promover a cementação de metais presentes no licor 

tidos como impurezas (Ni, Co, Cu e Cd), separados do zinco em solução por filtros prensa. 

O sólido é devidamente tratado e o filtrado encaminhado para a eletrólise.  

A eletrodeposição de zinco ocorre devido à diferença de potencial elétrica aplicada entre 

dois eletrodos, imersos em uma cuba eletrolítica. Após 48 horas uma camada de zinco é 

formada, removida automaticamente e enviada para a etapa de fundição, onde serão 

formados os lingotes de zinco metálico, com 99,99% de pureza.  

A polpa produzida na etapa de lixiviação contém sílica não solubilizada e ferro precipitado, 

por isso passam pelo processo de lixiviação ácida, precipitação de ferro e separação sólido 

líquido em filtros esteira. Nesse processo dois tipos de filtrados, com concentrações 

diferentes de zinco são recuperados em etapas distintas do circuito, enquanto a torta gerada 

constitui o resíduo do processo hidrometalúrgico do zinco, lançado no Depósito de Rejeitos 

Murici - DRM, objeto de estudo deste trabalho.  

A Figura 1 mostra o fluxograma macro simplificado do processo hidrometalúrgico para o 

sistema integrado silicato-sulfeto, identificando o ponto no qual os resíduos são gerados.  
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Figura 1 -  Fluxograma do processo hidrometalúrgico de zinco de Três 

Marias 

 

Fonte: Adaptado de MARTINS, 2013 

3.2.Depósito de Rejeitos Murici de Três Marias 

A unidade metalúrgica da Votorantim Metais iniciou suas atividades operacionais no 

município de Três Marias em 1970, com produção ao final deste ano de cerca de 10 mil 

toneladas de zinco metálico em lingotes. Nessa época os rejeitos gerados eram depositados 

em pilhas, próximas à planta industrial, à margem direita do rio São Francisco (Ramos, 

2013). Tais pilhas configuram o depósito conhecido atualmente como Barragem Velha 

(BV). 

Os resíduos sólidos dos filtros esteira eram transportados por correias até o local de 

lançamento, espalhados e compactados. Posteriormente foi construído um dique entre o 

depósito e o rio para impedir o carreamento de sedimentos, minimizando sua contaminação.  

Em 2002 com a implantação do sistema integrado silicato-sulfeto, a produção da unidade 

passou para cerca de 180 mil toneladas de zinco metálico e dessa forma, foi preciso 
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disponibilizar uma nova área para construção de um novo depósito de rejeitos. Este foi 

denominado Barragem Córrego da Lavagem (BCL), que se manteve em operação até 2007. 

Devido aos vários passivos ambientais dessa barragem, como por exemplo, aumento da 

concentração de zinco na água efluente, em 2008 um novo sistema para deposição dos 

rejeitos de Três Marias foi implantado, obedecendo diversos processos técnicos, ambientais 

e legais, denominado Depósito de Rejeitos Murici. Ele foi projetado não somente para 

receber os resíduos atuais gerados, como também armazenar os rejeitos da BCL, das pilhas 

de resíduos do passado e por demais solos contaminados. A proposta do DRM foi em total 

de acordo com os órgãos Agência Nacional de Águas (ANA) e Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD/MG), de forma a eliminar os passivos 

ambientais das barragens.   

A Figura 2 mostra uma imagem espacial identificando o acesso à unidade de Três Marias 

pela BR040, a localização da planta industrial próxima ao rio São Francisco, local também 

da antiga Barragem Velha, bem como a área disponibilizada para o Depósito de Rejeitos 

Murici, distante 3,5 km da planta hidrometalúrgica. 

Figura 2 – Localização da Unidade de Três Marias da Votorantim e 

local de implantação do DRM 

 

Fonte: RAMOS (2013) 
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A Figura 3 mostra uma foto do DRM demonstrando os locais das bacias de acumulação de 

resíduos, ocupando uma área de 98 ha. O sistema prevê uma disposição distinta de materiais 

secos e em polpa nestas bacias, em um processo de distribuição controlada ao longo do 

depósito, por um período de 17 anos (2011 – 2028) (RAMOS, 2013).  

Figura 3 – Depósito de Rejeitos Murici - DRM 

 

Fonte: Estimativa dos Recursos Módulo Leste – DRM – Três Marias  

3.2.1. Características Gerais 

O DRM foi projetado e subdividido em bacias leste, para o depósito dos resíduos da BV e 

BCL, transportados via caminhões, enquanto a porção oeste receberia os rejeitos em polpa 

da BCL e da unidade industrial através de tubulações.  

Dessa forma, os materiais depositados nessa barragem, compreendem: 

 Rejeitos da BCL; 

 Rejeitos dispostos ao lado da planta metalúrgica; 

 Rejeitos gerados da produção industrial e; 

 Resíduos industriais, tais como: cadinho, pedra volatilizada, tijolo antiácido, tijolos 

refratários, sulfato de cálcio, entulho civil, bióxido de manganês, estes em menores 

proporções com relação aos demais. 

Ressalta-se que os rejeitos dispostos nas barragens são compostos de lama terciária e 

resíduo de pH 9, ambos em forma de polpa, apresentando um teor de sólidos de cerca de 

23% (BATISTA, 2008). 
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De acordo com Ramos (2013), os rejeitos da planta apresentam granulometria muito fina, 

cerca de 80% menor que 0,037 mm e segundo a Norma 10.004 são classificados como 

Classe I (perigoso), devido à presença dos metais zinco, manganês, cádmio, fluoreto e 

chumbo solúveis. 

As tabelas 1 e 2 mostram os resultados de granulometria e química para o rejeito do DRM 

respectivamente.  

Tabela 1 – Granulometria do rejeito do DRM 

Malha (#) Tamanho (mm) %Retida %Passante 

65 0.212 1.14 98.86 

100 0.150 4.66 95.34 

150 0.106 9.91 90.09 

200 0.075 11.19 88.1 

325 0.045 16.97 83.03 

400 0.037 18.69 81.31 

Fonte: Adaptado de RAMOS, 2013 

Tabela 2 – Caracterização Química do rejeito do DRM 

Metais 

Referência 

Limite máximo  

(mg/L) 

Resultados 

(mg/L) 

Bário 0,700 0,18 

Cádmio 0,005 7,80 

Chumbo 0,010 0,73 

Cloreto 250,0 9,40 

Cobre 2,00 0,16 

Ferro 0,30 0,11 

Fluoreto 1,50 5,90 

Manganês 0,10 132,0 

Nitrato (nitrogênio) 10,00 4,10 

Sulfato 250,0 7.066,0 

Zinco 5,00 2.010,0 

Sódio 200,0 15,10 

Fonte: Adaptado de RAMOS, 2013 

Em 2013 a Votorantim realizou uma campanha de sondagem no Módulo Leste do Depósito 

Murici e utilizou de ferramentas de modelagem para cubar a área de disposição de rejeitos 

de Três Marias, de forma a obter uma estimativa preliminar do recurso. O resultado foi a 
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classificação dos recursos minerais como inferidos e disponibilização de informações de 

massa e teores de zinco, chumbo e prata. 

A tabela 3 mostra a tonelagem do recurso inferido, os teores dos metais de interesse e a 

massa de tais elementos contidos.  

Tabela 3 – Recursos Minerais do Depósito de Rejeitos Murici 

Massa de 

resíduo (Mt) 

 Zn  

(%) 

 Pb  

(%) 

Ag  

(ppm) 

Zn 

contido  

(kt) 

Pb 

contido  

(kt) 

Ag 

contida  

(MOz) 

4,78 4,08 0,70 42,34 195,13 33,51 6,51 

Fonte: Estimativa dos Recursos Módulo Leste – DRM – Três Marias 

Observa-se que a barragem de rejeitos Murici apresenta elevado potencial de recuperação 

de metais de alto valor econômico.   

A LME (London Metal Exchange) ou Bolsa de Metais de Londres é o centro mundial de 

negociação de preços dos metais servindo de referência para as companhias. Uma projeção 

de preços das principais commodities não ferrosas, Zn, Pb, Cu e Al, está representada na 

Figura 4. Observa-se que para os próximos 3 anos haverá uma tendência de aumento dos 

preços desses metais, o que pode justificar nesse momento alguns investimentos no setor de 

mineração e metalurgia.  

Figura 4 – Histórico e projeção de preços dos principais metais de 

acordo com a LME   

 

Fonte: Adaptado de LME Average Cash Price. In Brook Hunt 

3.3.Recuperação de metais em barragens de rejeitos 

Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos ao longo dos anos, com o objetivo de se 

recuperar metais e outros elementos de valor no mercado, por exemplo, devido aos 

seguintes fatores: 
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 Oportunidade de manutenção e extensão das atividades operacionais de concentração 

mineral em plantas, cujas minas estão ao final da vida útil; 

 Aumento da competitividade das companhias mínero metalúrgicas com a possibilidade 

de incremento de produção; 

 Aproveitamento de resíduos para geração de novo produto, tornando-se uma alternativa 

economicamente atrativa. 

No caso das minas que se encontram ao final da vida útil, aproveitar as operações unitárias 

de concentração mineral para beneficiar os rejeitos gerados, pode justificar a continuidade 

da planta de beneficiamento da empresa, além de mitigar os problemas da disposição de 

rejeitos em barragens.  

Nesse sentido há que se fazer previamente um estudo de caracterização mineralógica do 

rejeito produzido para avaliar qual método viabiliza a continuidade das operações, seguida 

de um estudo de análise financeira. Muitas das vezes, encontrar a solução não significa 

colocar em prática o projeto, uma vez que o Capex pode ser elevado devido à necessidade 

de investimentos expressivos com a introdução de equipamentos ou repotenciamento de 

bombas e tubulações, além de Opex também excessivo, quando reagentes, energia e demais 

insumos são consideráveis.  

Ressalta-se que, com a exaustão dos depósitos de minérios de altos teores ao longo dos 

anos, surgiu-se uma onda de pesquisas para se recuperar materiais mais complexos e de 

baixos teores. Como bem salientadado por Rocha (2008) esse foi o fator impulsionador que 

permitiu a evolução tecnológica mineral e o surgimento de novos processos de 

concentração, possibilitando o aproveitamento de minérios mais pobres, antes considerados 

como estéreis e rejeitos.   

Apesar da evolução de tais tecnologias a viabilidade na recuperação dos minérios pobres e 

ou rejeitos está vinculada ao valor da commoditie no mercado (FERRANTE, 2014).   

Santos (2003) comenta que a recuperação de elementos úteis em rejeitos não é tão praticada 

para o ferro em função da abundância desses minérios no mundo e pelo baixo valor de 

mercado. Porém, este cenário tem se modificado mais uma vez em função das inovações 

tecnológicas principalmente com relação à concentração de finos.  
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De acordo com Gomes (2017) ainda que as aplicações industriais para os resíduos da 

mineração dependam das características dos depósitos, tem sido comum aplicações de finos 

de ferro em siderúrgicas e na indústria civil. Ferrante (2014) também reforça que o 

aproveitamento de rejeitos de ferro é uma realidade na mineração a exemplos de algumas 

minas como da Vale em Carajás e da Namisa em Ouro Preto, em que há geração de produtos 

finais com as mesmas qualidades daqueles já comercializados.  

Ao contrário do ferro, no caso de metais nobres como ouro, prata e platina essa mentalidade 

ocorre há mais tempo. 

Os metais preciosos como o ouro e a prata normalmente estão disseminados finamente nas 

matrizes de pirita, arsenopirita e calcopirita. Murthy (1990) relata que biolixiviação pode 

ser muito eficaz na liberação desses metais. Com o objetivo de extrair ouro e prata contidos 

nos rejeitos da flotação de chumbo e zinco sulfetados, Murthy propõe uma rota que combina 

a lixiviação bacteriana e tioureia, em detrimento da cianetação. Os resultados demonstram 

que a lixiviação direta com tioureia recuperou 23% de ouro e 45% de prata enquanto que a 

lixiviação com tioureia dos resíduos da lixiviação bacteriana permitiu saltos de 

recuperações de 92% e 78% de ouro e prata respectivamente.  

Estudos mais recentes também indicam novas tecnologias para a recuperação de metais. 

Han (2014) descreve em seu trabalho uma nova rota para recuperação do mineral de prata 

anglesita, contido nos resíduos de jarosita (precipitação de ferro) do processo 

hidrometalúrgico de zinco. Foi possível aumentar os teores e recuperações de prata e 

chumbo a partir do processo de ustulação combinado à flotação sulfetizada. O processo de 

flotação tradicional para esse caso é difícil, podendo ser muitas das vezes dispendioso. A 

Figura 5 mostra o fluxograma proposto pelo autor para o tratamento da jarosita.  

Cabe comentar também que estudos têm sido conduzidos não somente com relação à 

recuperação de metais valiosos em barragens, mas também, aumentou-se o 

desenvolvimento de pesquisas referentes à reciclagem de metais presentes em componentes 

eletrônicos. 
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Figura 5 – Fluxograma de processo de flotação do resíduo de jarosita 

 

Fonte: Adaptado de HAN et al. (2014)  

Yamane (2012) discorre sobre a importância do resíduo de equipamentos eletrônicos como 

fonte alternativa de extração de metais devido: ao esgotamento dos minérios de altos teores, 

economia energética no processo de recuperação (uma vez que o elemento já se encontra 

sob a forma metálica) e a necessidade da exploração das reservas minerais para o 

atendimento da crescente demanda por matéria prima, para a produção de eletrônicos. A 

autora estuda o processo de biolixiviação, que utiliza bactérias capazes de mobilizar metais 

a partir de minérios com baixos teores metálicos, para recuperar metais de interesse em 

placas de circuito impresso de computadores obsoletos. 

Independente da commodite e do seu valor de mercado as mineradoras de uma forma geral 

modificaram um pouco a forma como focam sua produção. No passado, além de lavrarem 

os minérios de mais altos teores não havia uma preocupação exigente com relação às perdas 

dos metais nos rejeitos e pouca atenção era dada aos impactos ambientais decorrentes de 

sua disposição. Como já comentado, devido à escassez dos minérios ricos e com o aumento 

dos acidentes decorrentes de barragens as empresas passaram a adotar medidas para 

otimizar os processos de concentração, de forma a retirar a máxima quantidade de metal de 

interesse do minério lavrado, ou seja, minimizando a geração dos resíduos. Dessa forma, 
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beneficiando-se rejeitos, aumenta-se tanto a produção, como, também, reduz os impactos 

ambientais (RUSSO et. al., 2008).  

Santos (2003) fala em maximização da utilização das jazidas, aliada às questões ambientais, 

havendo interesse pela recuperação de rejeitos atrelada ao possível aumento incremental de 

produção, totalmente em concordância ao uso racional dos recursos naturais disponíveis.  

Lembrado por Gomes (2017), esse pensamento é compatível com o conceito de 

desenvolvimento sustentável, elaborado pela ONU, que corresponde ao atendimento das 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem suas próprias necessidades. No caso da mineração a autora esclarece que a 

melhor forma de garantir os recursos para as gerações futuras é diminuir sua fonte geradora, 

entretanto quando não for possível, a saída é assegurar uma boa gestão dos rejeitos.  

Um conceito que corrobora o retratado acima, mas ainda pouco difundido e descrito por 

IBRAM (2016) é o de “Reengenharia de Minas” que consiste em considerar na fase de 

extração de um bem mineral os demais bens minerais ali incorporados e já designar 

destinação produtiva e econômica para os mesmos. Essa necessidade deve ser iniciada nos 

projetos P&D de forma a relacionar o “ciclo de vida dos bens minerais” pensando não 

estritamente na cadeia desde sua pesquisa, explotação, beneficiamento e não na geração de 

rejeitos, mas também, na redução da sua geração ou identificação de possíveis reuso como 

novos produtos.  

Empresas que têm esse conceito como valor, não somente tem chances de potencializar sua 

produção ao atuarem na recuperação dos rejeitos, como também criam oportunidades de 

valorizar seus depósitos de resíduos a partir do seu reemprego ou reciclagem.  

Alvarenga e Piuzana (2011) destacam a iniciativa do Projeto Pavieco que surgiu da 

reutilização do rejeito de ferro assoreado no Córrego Alegria, Minas Gerais, decorrente do 

rompimento de duas barragens de mineração, uma em 1969 outra em 2001. O resíduo 

substituiu areia e brita na confecção de um bloco para ser utilizado na pavimentação de vias. 

Nesse caso percebe-se três vertentes vantajosas: reutilização do rejeito em um novo produto, 

comercialização do produto e resolução da problemática do assoreamento do Córrego.  

Demais estudos foram desenvolvidos nesse contexto, a partir de resíduos mínero 

metalúrgicos. É o caso de Abreu (2009) que comenta sobre a possibilidade de aplicação do 
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novo produto gerado após a lixiviação ácida sulfúrica do CaSO4, contido no resíduo do 

processo de tratamento do efluente da unidade da Votorantim Três Marias. Há potencial 

utilização dos produtos na indústria de construção civil e agrícola ou na confecção de 

moldes dentários, ortopédicos e imobilização de fraturas, devido ao alto teor de pureza 

obtido.  

Outro exemplo de boa prática na gestão dos resíduos, é o projeto Resíduo Zero implantado 

e praticado pela Votorantim Metais unidade de Morro Agudo, que contribuiu como fator 

motivacional para a execução dessa pesquisa e dissertação. Trata-se da gestão controlada 

do processo do beneficiamento de zinco e chumbo sulfetados da planta de Morro Agudo, 

focada na redução e controle dos teores de chumbo e cádmio no rejeito gerado. Caso o 

resíduo conhecido como pó calcário tenha Pb e Cd fora da especificação para uso agrícola, 

o rejeito se enquadra como classe I – perigoso, de acordo com a Norma ABNT 10.004 de 

2004 e é denominado PCI (Pó Calcário Industrial), sendo lançado na barragem. Caso 

contrário, o resíduo é classificado IIA – não inerte, pela referida Norma e conhecido como 

PCA (Pó Calcário Agrícola), podendo ser comercializado como corretivo do solo para 

melhoria no processo de absorção de nutrientes. Fato importante desse projeto também é 

que as atuações para a geração do novo produto comercializável foram direcionadas na fase 

de processo, ou seja, antes que o resíduo fosse gerado, o que diminui os custos com a 

implementação. A Figura 6 mostra o depósito de PCA de Morro Agudo. 

Figura 6 – Bacias de Pó Calcário Agrícola de Morro Agudo 

 

Fonte: FERREIRA (2015) 
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Desde 2010 o PCA tem sido comercializado como novo produto, o Zincal 200, e em 2015 

cerca de 521 mil toneladas de PCA produzido, gerou uma receita da ordem de R$10 milhões 

aos caixas da empresa. Além disso, os ganhos ambientais são expressivos, pois evita-se a 

construção de uma nova barragem, evitando custos da ordem de R$ 20 milhões e eliminação 

dos riscos ambientais (FERREIRA, 2015).  

Vale lembrar que além dos aspectos levantados nessa revisão sobre o interesse e 

competitividade das empresas por iniciativas sejam por otimizações de processo, 

recuperação de metais ou novos produtos a partir de rejeitos, a legislação ambiental no que 

diz respeito à rejeitos de processos mínero metalúrgicos, tem se tornado mais exigente. 

Destacam-se os processos de obtenção de licenças cada vez mais rigorosos para os 

empreendimentos em vista dos grandes impactos já ocorridos historicamente com relação 

às barragens.  

3.4.O tratamento de minérios na recuperação de rejeitos 

A definição da rota de processo de um bem mineral é definida após amplo conhecimento 

das características mineralógicas, pois estas influenciarão na fase de beneficiamento. A 

caracterização mineralógica de minérios permite a definição das associações minerais e suas 

formas, mineralogia modal, partição do elemento útil, granulometria de liberação dos 

minerais úteis, grau de alteração/substituição das espécies componentes, recobrimento 

superficial dos minerais por outras variedades como óxidos e hidróxidos de ferro, entre 

outros (LEMOS, 2011).  

Dessa forma, uma análise do grau de liberação do mineral de interesse irá contribuir por 

exemplo para o desenvolvimento dos parâmetros de moagem do minério, como a definição 

da malha granulométrica de acompanhamento, tempo de moagem e P80.  

De maneira análoga, quando o processo já existe mas há deficiências a mineralogia é de 

suma importância para auxiliar no diagnóstico e a solucioná-lo. É o caso por exemplo dos 

minerais de prata da mina de Vazante, que não são flotados no processo, mas sim, enviados 

ao concentrado como prêmio, devido à associação a galena. Nesse caso a caracterização do 

minério de Vazante aponta que a acantita é muito fina e encontra-se disseminada na galena. 

Logo, para aumentar a recuperação da prata, ou flotá-la seletivamente à galena seria 

necessária uma moagem muito fina até que a mesma seja liberada, permitindo 

posteriormente sua coleta na flotação. Contudo, como é um mineral extremamente fino, 
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haveria um aumento do consumo energético para que a moagem atingisse o grau de 

liberação necessário e, comprometeria o processo de flotação com a geração excessiva de 

finos. Nesse caso o consumo de reagente aumentaria inviabilizando possivelmente a 

concentração deste mineral. 

A caracterização granulométrica também fornece informações úteis para a otimização do 

processo mineral uma vez que analisa a distribuição de tamanho das partículas presentes 

em uma amostra. Embora o emprego das técnicas a laser serem eficientes e permitirem a 

leitura de tamanhos de partícula de até 0,005 mm, a amostra é perdida durante a análise. Ao 

contrário, o peneiramento combinado à caracterização química permite determinar qual a 

proporção dos elementos de interesse estão presentes em uma determinada fração 

granulométrica.  Na prática isso quer dizer por exemplo, conhecer em qual fração 

predominante está sendo perdido o mineral de interesse, em que tamanho se concentra a 

ganga e a partir disso atuar no processo otimizando-o.  

Lima e Valadão (2008) avaliaram o comportamento do minério de ferro itabirítico 

comparando a flotação nas frações (-150 / + 45) µm e - 45 µm com a fração global. Os 

resultados demonstraram aumento da recuperação metálica e teor de ferro no rejeito para o 

caso das frações flotadas isoladamente, como pode ser visto na Figura 7. Observou-se 

também condições diferentes de pH, velocidade de rotação e dosagem de reagentes para 

cada caso.  

Figura 7 – Comparativo de desempenho da flotação de minério de 

ferro para amostras global e fracionada. 

 

Fonte: Adaptado de LIMA e VALADÃO, 2008. 
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3.4.1.  Caracterização Tecnológica aplicada aos Rejeitos 

A caracterização tecnológica dos minérios é aplicada também aos rejeitos utilizando-se das 

mesmas técnicas e com os mesmos objetivos: recuperar metais, aproveitá-los como novo 

insumo ou aplicação direta como subproduto.  

Segundo Borges et al. (2008) a caracterização em rejeitos de beneficiamento de minérios 

era pouca aplicada no passado e o descarte era feito sem análise das características físicas, 

químicas e mineralógicas. Devido à escassez de minério e aumento da preocupação 

ambiental, a caracterização passou a ser ferramenta chave para o conhecimento dos rejeitos 

a fim de viabilizá-los e/ou trabalhar de forma mais segura com a sua disposição. 

Em várias usinas os métodos de concentração mineral obtiveram êxito após sua implantação 

com a geração de concentrados de excelente qualidade. Contudo, retrata Pereira (2011) os 

concentradores magnéticos da Vale em Itabira, as células mecânicas de flotação na Samarco 

e as colunas na CSN apesar do sucesso, produziram por décadas rejeitos com alto teor de 

ferro acumulado em bacias.  

Dessa forma, muitas barragens podem ser consideradas novas minas e devem ser tratadas 

como oportunidade de negócio uma vez que cria-se receita onde antes havia despesas 

(BORGES et. al., 2008).  

Não estão excluídos os rejeitos mais pobres que também merecem maiores investigações e 

a caracterização irá mais uma vez auxiliar na melhor tomada de decisão.  

Nos estudos de Andrade (2014) por exemplo, foram obtidos os parâmetros de granulometria 

por meio das técnicas de peneiramento e a laser, composição química através da 

microfluorescência de raio X, fases minerais por difração de raio X e através da microscopia 

eletrônica de varredura foi possível identificar a morfologia das partículas de amostras de 

rejeitos de quatro barragens do Quadrilátero Ferrífero. A Figura 8 mostra o fluxograma para 

a metodologia de análise tecnológica. Os resultados da caracterização demonstraram que 

tecnicamente os rejeitos avaliados podem ter aplicabilidade na construção civil.  
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Figura 8 – Fluxograma de metodologia para caracterização 

tecnológica de rejeitos 

 

Fonte: ANDRADE (2014) 

3.4.2. O processo de flotação  

O tratamento de minérios abrange diversos métodos de concentração que se classificam 

conforme as propriedades dos minerais que se deseja separar. Na flotação a propriedade 

diferenciadora é a superfície das partículas dos diferentes minerais e suas características 

físico-químicas. A recuperação metalúrgica por representar a quantidade de conteúdo 

metálico produzido por unidade de conteúdo metálico alimentado é o principal indicador de 

eficiência na flotação, e impacta diretamente na lucratividade da empresa (SILVESTRE, 

2007).  

Para Siqueira (2013), a concentração de minerais através da flotação envolve a afinidade ou 

não de determinados constituintes minerais pelos reagentes químicos adicionados durante 

o processo. 

Basicamente o processo constitui na separação dos minerais presentes na polpa de minério 

através da introdução de agentes modificadores que atuarão na superfície dos minerais, para 

que a separação seja efetiva. Os reagentes adicionados têm por objetivo tornar a superfície 

do mineral hidrofóbica. A hidrofobicidade é a propriedade de determinadas espécies 

minerais capturarem bolhas de ar presentes na polpa, e exprime a tendência dessa espécie 

mineral ter maior afinidade pela fase gasosa que pela fase líquida (LUZ et. al., 2010).  
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Portanto o mineral hidrofóbico adere-se à bolha e devido à densidade menor que do fluido, 

sobe para a superfície, onde se retém à camada de espuma formada e é flotado. Os demais 

minerais hidrofílicos permanecem no regime da polpa e então, são separados dos minerais 

flutuados. Para que esses fatores hidrodinâmicos sejam favoráveis outros critérios devem 

ser considerados: as partículas devem colidir com as bolhas, e o agregado mineral/bolha 

deve ser resistente para permanecer na célula de flotação até a retirada da espuma 

(LASKOWSKI, 1986 apud LUZ et. al., 2010). 

Baltar (1980) comenta que as pequenas bolhas formadas devido à introdução de ar permitem 

aumentar a probabilidade de colisão com as partículas minerais, devido ao aumento da 

superfície específica das bolhas. Tal afirmação está relacionada ao tamanho de partícula e 

está ilustrada na Figura 9. Quanto menor a partícula, menor a chance de colisão, porém 

maior a probabilidade de adesão. Para um mesmo tamanho de partícula, quanto maior a 

dosagem do coletor introduzido, maior será a adesão bolha/partícula. 

Figura 9 – Probabilidade de colisão e adesão da bolha de ar em função 

do tamanho da partícula mineral 

 

Fonte: Adaptado de BALTAR, 1980  
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Para que a hidrofobicidade aconteça é necessário determinar o reagente para que o processo 

ocorra de forma eficiente. O emprego de tais reagentes conhecidos como surfactantes é uma 

etapa importante, que dependerá novamente do conhecimento físico-químico e 

mineralógico do minério a ser processado. Mais de um reagente é dosado na polpa com 

objetivo diferente ao de hidrofobizar as partículas. São os casos por exemplo dos coletores 

que adsorvem nas interfaces sólidos/líquido, os espumantes adsorvendo na interface 

ar/líquido e os modificadores que compreendem depressores, ativadores, reguladores de pH 

e dispersantes. Os coletores são substâncias que apresentam em sua estrutura uma parte 

molecular não iônica composta por uma cadeia orgânica responsável pela adsorção às 

bolhas e, uma parte polar que tenderá ao contato com a água (LUZ et. al., 2010). 

Dow (1981) apud Luz et al. (2010) demonstra que a diferença da flotação na presença de 

um coletor é o ângulo de contato entre a bolha e a superfície mineral, sendo mais 

significativo quando esse reagente é dosado na polpa, favorecendo as condições para que a 

flotação ocorra. A Figura 10 ilustra essa afirmação. 

Figura 10 – Contato da bolha com a superfície mineral, com e sem 

coletor 

 

Fonte: DOW, 1981 apud LUZ et. al., 2010 

Na flotação de sulfetos de zinco, chumbo e prata é comum a utilização dos xantatos como 

coletores. Normalmente realiza-se a flotação bulk com a introdução dos xantatos de cadeia 

longa, permitindo a coleta de todo o tipo de sulfeto e posteriormente numa etapa cleaner, 

faz-se a flotação seletiva dos metais de interesse. 

No caso dos minerais oxidados para esses elementos a flotação torna-se um pouco mais 

complexa. Isso devido à alta solubilidade dos óxidos minerais e a interação das moléculas 

de água com os sítios polares acarretando na extensiva hidratação da superfície de 

carbonatos, sulfatos e silicatos, o que torna a superfície muito mais hidrofílica (SIQUEIRA, 

2013).  
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Nesse caso é fundamental que se modifique a superfície mineral. É o caso por exemplo da 

aplicação dos reagentes conhecidos como ativadores. Para os minerais oxidados é 

importante a introdução de agentes sulfetizantes que têm por função ativar a superfície 

mineral oxidada. É como se camuflasse a superfície do mineral para que ele se torne um 

sulfeto e dessa forma, o coletor atue seletivamente.  

O enxofre na superfície do mineral oxidado atua aumentando a carga superficial negativa 

deste mineral, favorecendo o processo de flotação. A sulfetização reduz ainda o caráter 

hidrofílico da camada externa das partículas, permitindo melhor adsorção do coletor 

(RUSSO, 2007). 

No caso do minério de zinco de Vazante o sulfeto de sódio (Na2S) é utilizado para sulfetizar 

a superfície do mineral willemita, favorecendo o processo subsequente de coleta do mineral. 

Nessa mesma planta o sulfeto de sódio tem a função também de controlar o pH, uma vez 

que sua adição ajuda a manter o pH na faixa ideal para esta flotação (10,5).  

No caso de minas onde há ocorrência de chumbo e zinco sulfetados, flota-se primeiramente 

a galena seguida da esfalerita. Tal separação é possível devido aos coletores adsorverem-se 

diretamente na superfície da galena através de processos eletroquímicos enquanto que a 

esfalerita requer prévia ativação para facilitar a reação com os coletores (SÃO JOSÉ, 2015). 

É o caso por exemplo da planta de Morro Agudo que utiliza sulfato de cobre para ativação 

prévia da esfalerita favorecendo posteriormente a coleta da mesma pela ação de amil xantato 

de potássio.  

Embora a ação dos agentes ativadores seja benéfica aos processos, sob altas concentrações 

ou dosagens, tais reagentes podem passar de ativadores para depressores dos mesmos 

minerais (SÃO JOSÉ, 2015). 

Após a ativação da superfície mineral com introdução dos sulfetizantes, seguida da coleta 

efetiva dos minerais pelos coletores, para que o processo de flotação continue até a completa 

separação dos minerais úteis dos de ganga, é necessário também a introdução dos 

espumantes. Estes adsorvem na interface líquido/gás reduzindo a tensão superficial na 

interface água/ar. Dentre suas funções destaca-se primordialmente manter as bolhas estáveis 

permitindo o deslocamento do conjunto partícula-bolha até a superfície e, posteriormente 

seu rompimento para que o mineral carregado não fique estagnado e sim, transborde para a 

calha da célula.  
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O processo de flotação pode se tornar restrito e até mesmo inviável quando os minerais que 

se desejam separar e concentrar são extremamente finos. Muitas das vezes o processo 

exigirá a utilização de equipamentos mais precisos para esses materiais, como no caso de 

substituição de células convencionais por colunas de flotação. Contudo a utilização dos 

dispersantes para manter as partículas desagregadas e dispersas pode ser fundamental para 

o sucesso do processo de flotação. Sua ação está diretamente relacionada ao tamanho de 

partícula.  

3.4.2.1.Influência do tamanho de partícula 

A maioria das jazidas brasileiras apresentam dentre suas características a presença de lamas 

constituídas principalmente de argilominerais ou outros minerais originados de processos 

de alteração, apresentando partículas de tamanhos finos, ultrafinos e até coloidais (LUZ et. 

al., 2010).  

Além do processo natural, as lamas também podem originar da fragmentação dos minerais 

através dos processos de cominuição, principalmente quando a liberação é baixa, sendo 

necessária a moagem mais fina para que o mineral útil apresente liberado, ou seja livre de 

minerais de ganga.  

Um fenômeno muito comum em circuitos compostos de moagem em regime fechado com 

peneiras, cujo oversize é retornado ao moinho, é o da sobremoagem. Caso haja um 

comprometimento nas telas das peneiras, como por exemplo incrustramento ou 

entupimento, uma parcela de material fino já moído e liberado, que deveria passar sobre 

aquela malha retornará ao moinho gerando ultrafinos ao processo subsequente. De forma 

análoga, circuitos cujo moinho é fechado com ciclones também estão sucessíveis a este 

fenômeno uma vez que a classificação por hidrociclones não gera um corte perfeito. Caso 

isso aconteça uma quantidade excessiva de finos será encaminhada para a flotação 

comprometendo a qualidade do concentrado produzido.  

A deslamagem é uma opção muito aplicada no caso de minérios friáveis ou minas com 

grande quantidade de lamas. Através do seu emprego é possível descartar por overflow as 

partículas finas que dificultariam a flotação e que exigiriam altas dosagens de reagentes. 

Por conseguinte, esse material é normalmente lançado juntamente com o rejeito final do 

processo em barragens. Entretanto, a deslamagem é limitada nos casos em que o mineral de 

interesse está contido em maiores proporções, justamente nas frações mais finas. Se ela for 
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empregada nesse caso, as perdas serão enormes já que os metais já lavrados e processados 

serão descartados.  

Independente do processo pelo qual é originado as lamas, percebe-se que sua presença 

compromete a flotação. Contudo, seja por questões naturais inerentes ao depósito, seja por 

necessidade para atingimento da liberação ou pela ineficiência e operacionalidade dos 

processos, há que se conhecer o modo de atuação para minimizar as perdas.  

O efeito lama como descrito por Baltar (1980) é prejudicial porque: 

 Aumenta o consumo dos reagentes; 

 Recobre a superfície do mineral que se deseja flotar; 

 Reduz a cinética de flotação; 

 Contamina o concentrado; 

 Bloqueia a superfície das espumas.  

Ao recobrirem as partículas mais grosseiras, os finos ocultam as diferenças das propriedades 

físico químicas de superfície entre os minerais derrubando o conceito da flotação, o que 

representa na prática o comprometimento da coleta. Esse comportamento é conhecido 

também por slime coating. Quando não recobrem a superfície dos minerais presentes na 

polpa os finos são facilmente arrastados junto às espumas, bloqueando as mesmas.  

No caso da flotação direta em que o concentrado é o flotado, tal fato impacta na qualidade 

do produto principalmente quando o fino considerado é a ganga, como no caso dos 

dolomitos de Vazante. Além do aspecto técnico negativo as partículas finas também geram 

desvantagens econômicas não somente pela provável redução de recuperação metálica, mas 

também, pelo aumento do custo devido à demanda por maior dosagem de coletores, visto 

que os finos são altamente ativos por apresentarem maior área superficial.  

3.4.2.2.Influência da dispersão na polpa 

A teoria do DLVO descreve o estado de dispersão e agregação de partículas ultrafinas (< 

10 µm) em polpas minerais baseando-se nas variações de energia. O somatório das energias 

potenciais de atração (Va) e energias potencias de repulsão (Vr) correspondem à energia 

potencial total de interação (Vt). A dispersão ocorre quando Vr é maior que Va. Do 

contrário tem-se o estado de agregação (LUZ et. al., 2010). 
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A energia de interação é originada por forças de Van der Waals para duas partículas de 

mesma natureza em meio aquoso (atrativas) e aquelas entre as duplas camadas elétricas de 

partículas com cargas superficiais idênticas (repulsivas). Complementando a DLVO 

clássica estudos apontaram outra importante energia de interação, denominada força 

estrutural de hidratação (repulsiva) e hidrofóbica (atrativa), constituindo a X-DLVO. Esta 

nova teoria se aplica ao processo de flotação, sugerindo que a presença de um mineral altera 

a natureza da água na região próxima à sua superfície (Silvestre, 2007). 

O potencial zeta pode indicar o grau de dispersão de um sistema devido às forças elétricas 

repulsivas. Quando existem menos íons e cargas no sistema, existirão menos forças 

repulsivas o que reflete em valores mais baixos de potencial zeta (entre -15 mV e + 15 mV). 

Nesse caso infere-se que o sistema está menos disperso (NOGUEIRA, et. al., 2015). 

Galery (1985) apud Silvestre (2007) estudou a influência do estado de dispersão na 

flotabilidade da willemita, demonstrando variações no grau de dispersão em função do pH, 

indicando os moduladores sulfeto de sódio (Na2S) e hidróxido de sódio (NaOH) como 

agentes dispersantes desse mineral. O grau de dispersão foi determinado por um novo 

procedimento experimental, introduzido pelo autor e difundido posteriormente por diversos 

estudiosos.  

Silvestre (2007) por exemplo, determinou por essa técnica o grau de dispersão do minério 

de zinco sulfetado de Morro Agudo em testes cuja variável foi o tipo de dispersante 

utilizado. A Figura 11 mostra os resultados que apontaram o reagente 3223 como o de maior 

índice de dispersão, principalmente em dosagens elevadas. 

Figura 11 – Gráfico de dosagem dos dispersantes empregados na 

flotação de zinco em função do grau de dispersão 

 

Fonte: SILVESTRE (2007) 
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Como os estados de dispersão e agregação dependem das características eletrostáticas das 

partículas em suspensão, os dispersantes são os reagentes demandados ao processo de 

flotação por adsorverem na superfície do mineral influenciando nas condições eletrostáticas 

do mesmo (Russo, 2007). Um sistema cujas forças de repulsão se sobressaem torna-se 

estável por si só. Contudo, quando essa condição não ocorre naturalmente é necessário a 

introdução dos dispersantes para induzir as forças repulsivas e consequentemente a 

dispersão.  

Segundo Bulatovic (2007) os dispersantes são utilizados para evitar a agregação de 

partículas finas e em alguns casos, reduzir a viscosidade da polpa. No processamento 

mineral tem por função melhorar a flotabilidade do mineral impedindo o slime coating e 

dispersar os finos ou minerais de ganga nos processos de floculação seletiva.  

O emprego dos dispersantes em polpas contendo finos pode ser a solução para a otimização 

do processo de flotação e muitas vezes pode representar a exclusão de uma etapa de 

deslamagem onde as perdas costumam ser significativas (SILVA, 2006).  

Em muitos trabalhos o grau de dispersão foi maior em altas dosagens do dispersante 

analisado refletindo em aumento de recuperação metalúrgica sem perda do teor de 

concentrado. Nos trabalhos de Pereira (2004) por exemplo, dentre os dispersantes avaliados 

o hexametafosfato de sódio foi o de melhor performance na dosagem ótima de 3000 g/t, 

como ilustra a Figura 12.  

Figura 12 – Influência da dosagem do dispersante no teor de 

concentrado de Zn 

 

Fonte: PEREIRA (2004) 
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Além do emprego correto dos dispersantes ao processo, uma etapa de atrição anterior a 

flotação pode favorecer o processo de dispersão, ativação quando necessária, e coleta dos 

minerais de interesse. Sua função é limpar a superfície das partículas intemperizadas, 

cobertas por exemplo por limonitas ou argilominerais. Os equipamentos necessários são os 

scrubbers que correspondem à agitadores compostos de hélices que giram em sentidos 

alternados. Dessa forma, há um choque dos fluxos alternados de polpa movida pelas hélices 

acarretando a atrição necessária da superfície da partícula (LUZ, et. al., 2010). 

As técnicas de dispersão, atrição e a gama de dispersantes disponíveis no mercado, 

contribuem para o tratamento dos rejeitos dos processos minero metalúrgicos, podendo 

viabilizar a recuperação dos metais aí presentes, uma vez que estes se caracterizam por 

materiais alterados e superfinos.  

3.4.3. Flotação aplicada ao processo de recuperação de rejeitos 

Diversos trabalhos têm problematizado a questão dos finos e/ou minerais de baixos teores 

perdidos nos processos mínero metalúrgicos e estocados em barragens. A relevância desses 

estudos está na oportunidade de se obter um retorno elevado ao fluxo de caixa das 

companhias com o processo de recuperação de metais de valor econômico. A flotação é um 

dos métodos de concentração mineral mais adequado para esse tipo de processo, uma vez 

que atuará na superfície de partículas que já sofreram processos de alteração, seja por 

redução de tamanho, modificação por reagentes e/ou intempéries.  

Nos trabalhos de flotação em bancada de Russo (2007), com amostras de rejeito de flotação 

de zinco silicatado deslamadas, com 3,4% de zinco, foram indicadas as dosagens ótimas e 

a utilização dos reagentes sulfeto de sódio como ativador da willemita, silicato de sódio 

como dispersante e uma emulsão de amina primária, óleo diesel e MIBC. Os resultados 

foram satisfatórios para o proposto na época: 10,45% de zinco no concentrado e recuperação 

metálica de 58%.  

Medhilo et al. (2012) avaliou o processo de recuperação da smithsonita (ZnCO3) de um 

rejeito da flotação de cerussita (PbCO3) através da flotação, avaliando as seguintes 

variáveis: tipo de coletor, dosagem de sulfeto de sódio e deslamagem. A Figura 13 mostra 

que os resultados ótimos alcançados foram ao combinar o processo de deslamagem com a 

dosagem na proporção de 1:6 de duas aminas avaliadas. 
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Figura 13 – Teor e recuperação de Zn em função do mix de coletores 

dosados

 

Fonte: Adaptado de MEHDILO et. al. (2012) 

Embora a deslamagem seja indicada para o aumento da seletividade na flotação de minerais 

oxidados de zinco, caso a caracterização aponte que a maior parte do metal esteja nos finos, 

esse processo torna-se inviável quando o objetivo do trabalho é o aumento de recuperação. É o 

caso dos estudos desenvolvidos por Kashani e Rashchi (2008), no qual a deslamagem prévia 

foi sugerida, porém, não justificada devido às perdas significativas de zinco no overflow. O 

autor avaliou a recuperação do zinco oxidado presente em amostras do rejeito da flotação de 

chumbo. Os resultados ilustrados na Figura 14 demonstraram que a dispersão foi considerada 

essencial ao processo e que o melhor dispersante utilizado foi o hexametafosfato de sódio.  

Figura 14 – Efeito do dispersante na recuperação de Zn 

 

Fonte: KASHANI e RASHCHI (2008) 
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As lamas provenientes da classificação por hidrociclones contem significativas 

percentagens de elementos passíveis de serem recuperados, apesar da dificuldade em se 

processá-los. Rocha e Peres (2009), estudaram a flotação das lamas de minério de ferro por 

meio de testes de bancada em diferentes dosagens de coletor e depressor. A condição ótima 

da bancada foi reproduzida em teste piloto composto por colunas de flotação. Esse fato 

provavelmente foi fundamental para o alcance dos resultados uma vez que a técnica de 

flotação em colunas é ideal para a flotação de ultrafinos. 

Sahbaz et al. (2017) estudou a recuperação do mineral de boro colemanita (B2O3) contido 

nos rejeitos do Concentrador de Boro Emet na Turquia por meio da flotação em coluna. A 

partir de uma alimentação de 26% de boro, obteve-se um concentrado de 45% de boro e 

recuperação de 99%. A junção das técnicas de scrubagem, classificação e flotação em 

coluna foram determinantes na escolha da metodologia de recuperação de finos.  

Um trabalho inovador foi desenvolvido por Min et al. 2013, que propõe um novo meio para 

a recuperação de zinco em lamas. A metodologia consiste na reação com enxofre, 

convertendo-o em um metal sulfetizado através da sulfetização hidrotermal. As melhores 

recuperações são obtidas após um processo de flotação. Os resultados mostraram que a 

sulfetização de zinco na lama foi maior que 92% e que a recuperação de zinco na flotação 

foi de 45,34%.  
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4. METODOLOGIA 

Esse capítulo apresenta os procedimentos para os ensaios realizados para a dissertação. A 

parte experimental foi executada no laboratório do Instituto Senai de Inovação em 

Processamento Mineral (ISI PM) em Belo Horizonte e as análises químicas no laboratório 

químico da Votorantim Metais unidade de Três Marias.  

4.1.Preparação das amostras 

A amostragem e disponibilização da amostra para os estudos ficou sob a responsabilidade 

da Votorantim Metais. Foram retirados 30% de rejeito da Barragem Córrego da Lavagem 

(BCL) em 2 pontos de amostragem e 70% do Depósito de Rejeitos Murici (DRM) em 5 

pontos definidos. Antes de iniciar amostragem em cada ponto retirou-se uma camada 

superficial de 0,5 m de material. A amostragem foi realizada com uma retroescavadeira (50 

horas - Escavadeira CAT 320) que alcançou 3 m de profundidade, e a quantidade de conchas 

de material definida compôs a amostra. As amostras do BCL e DRM foram 

homogeneizadas, compondo uma amostra global de 45 t. Dessa massa total, 10 t foram 

disponibilizadas para esse estudo e enviadas para o ISI PM, para a realização dos ensaios. 

Das 10 t, 400 kg foram enviados aos laboratórios de tratamento de minérios do 

Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, para se fazer 

ensaios complementares. 

As etapas preliminares de preparação da amostra de 10 t seguiram os seguintes passos: 

 Desagregação do material abaixo de 1,0 mm passando por um britador de impacto em 

circuito fechado com peneira vibratória; 

 Homogeneização através de uma pilha alongada utilizando-se um stacker; 

 Quarteamento;  

 Arquivamento.  

A Figura 15 mostra o fluxograma de preparação da amostra.  
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Figura 15 – Fluxograma de Preparação das amostras 

 

Cerca de 5 t foram separadas para teste piloto e 200 kg para a caracterização tecnológica e 

ensaios de flotação de bancada. A tonelagem restante foi arquivada.  

A massa de 200kg foi novamente homogeneizada e quarteada, utilizando-se uma mesa 

homogeneizadora. Dessa forma foi possível obter alíquotas de 1000 g para os ensaios de 

flotação de bancada e amostras para caracterização.   

4.2.Caracterização Tecnológica 

4.2.1. Análise Granulométrica 

A distribuição granulométrica da amostra de rejeito foi realizada por dois métodos distintos: 

A) Peneiramento a úmido; 

B) Cyclosizer (da fração abaixo de 0,038 mm).  

As tabelas 4 e 5 mostram as malhas utilizadas para análise granulométrica via peneiramento 

e cyclosizer respectivamente. 

Tabela 4 – Malhas utilizadas no peneiramento para caracterização 

granulométrica 

Tyler (#) 

48 65 100 150 200 270 325 400 

Malhas (mm) 

0,300 0,212 0,150 0,106 0,075 0,053 0,045 0,038 
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Tabela 5 – Tamanho das partículas analisadas pelo Cyclosizer 

Tamanho (mm) 

0,043 0,031 0,022 0,015 0,012 

 

Além de analisar o tamanho das partículas da amostra ambas as técnicas foram aproveitadas 

para realização das químicas por faixa. Dessa forma, é possível avaliar a distribuição dos 

principais elementos por fração de tamanho. 

4.2.2. Análise Química 

As análises químicas foram realizadas pelo método analítico espectrometria por emissão 

ótica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) nos laboratórios da Votorantim 

Metais Três Marias para determinar os teores de Ag (ppm), Zn (%) e Pb (%) na amostra 

global e nas amostras de cada fração granulométrica, para análise granuloquímica. Por esse 

mesmo método foi realizada também a análise química dos produtos dos ensaios de 

concentração, para o balanço metalúrgico.  

4.2.3. Análise Mineralógica 

A caracterização mineralógica do DRM pode ser dividida em três fases: 

 Caracterização das amostras de furos de sonda da barragem; 

 Caracterização de amostras representativas de três frações granulométricas: - 0,075 

mm, (- 0,075  / + 0,038) mm e - 0,038 mm; 

 Caracterização de uma amostra representativa da amostra global (10 t). 

A primeira fase teve por objetivo identificar os principais portadores de Ag, Zn e Pb nas 

amostras de sondagem do DRM. Essa caracterização foi realizada em 2014 pela Votorantim 

Metais e foi avaliada nesse trabalho como parte do desenvolvimento do estudo, 

complementando-o.  

Já a segunda fase avaliou a composição mineralógica, porém em distintas faixas 

granulométricas uma vez a amostra fracionada foi uma variável avaliada nos testes de 

flotação em bancada.  
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Tanto as amostras representativas (e fracionadas) das 10 t de amostras no DRM quanto as 

de furo foram preparadas no laboratório da Votorantim. Inicialmente as amostras foram 

homogeneizadas, quarteadas e retirada alíquota para embutimento. Adicionou-se resina tipo 

epóxi, em molde de 30 mm de diâmetro. As seções foram polidas em politriz automatizada 

e previamente recobertas com carbono para observação ao microscópio eletrônico de 

varredura (MEV). Posteriormente as seções foram encaminhadas para o Centro de 

Microscopia da UFMG, para análise em microscópio eletrônico FEI, Quanta 600 FEG, 

acoplado ao software-analisador automatizado (MLA – Mineral Liberation Analyser) e a 

sistema de microanálise por EDS Espirit Bruker (20Kve).  

A terceira fase objetivou determinar qualitativamente os minerais constituintes das amostras 

por meio da técnica de difratometria de raio X, através do pó total.  As amostras foram 

preparadas no laboratório de Tratamento de Minérios da UFOP e encaminhadas para a 

análise na UFMG.  

4.2.4. Densidade 

A densidade do material foi determinada pelo método do picnômetro. Para tanto seguiu-se 

os procedimentos: 

 Pesou-se o picnômetro vazio (Pp); 

 Acrescentou-se a amostra e o conjunto picnômetro com amostra (Pp + am) foi 

pesado; 

 Acrescentou-se água e o conjunto picnômetro com amostra e água foi pesado (Pp + 

am + a); 

 A diferença entre os pesos do picnômetro com amostra e picnômetro vazio 

corresponde à massa de amostra. 

 A diferença entre os pesos do conjunto picnômetro com amostra e água e picnômetro 

com amostra corresponde à massa de água; 

 Sabendo-se que a densidade da água é de 1,0 g/cm³, tem-se o valor do volume de 

água. 

 Sabendo-se o volume total do picnomêtro vazio o volume de amostra é calculado 

pela diferença entre o volume do picnômetro e o volume de água. 

 Tendo-se a massa e volume de amostra é possível calcular a densidade da mesma 

pela equação I:   

d = m 

       v 

(I) 



49 

 

 

4.3.Ensaios de flotação em laboratório 

Por se tratar de um rejeito mínero metalúrgico, uma hipótese foi levantada e, posteriormente 

confirmada pela granuloquímica, de que os elementos Ag, Zn e Pb se concentram nas 

frações mais finas. Dessa forma, avaliou-se a recuperação de tais metais pela flotação, 

optando-se pela alimentação tanto com amostra global como com amostras fracionadas pelo 

peneiramento.  

Alguns ensaios exploratórios de flotação em bancada foram realizados para conhecimento 

do comportamento da flotação para o rejeito do DRM, e para ajustar algumas variáveis que 

não foram estudadas com maior detalhe nessa dissertação.  

Os ensaios de bancada foram realizados em células mecânicas da marca Denver, cujo 

circuito configurou-se com três etapas de flotação: rougher, scavenger e cleaner. 

As condições operacionais que não foram variadas para os ensaios aqui descritos estão 

indicadas na tabela 6. 

Tabela 6 – Condições operacionais dos testes de flotação de bancada 

Volume da cuba 

(litros) 
Rotação (rpm) 

Vazão de ar 

(Nl/h) 

% 

sólidos 

2,5 900 400 28% 

4,5 1400 1000 28% 

 

4.3.1. Reagentes 

Os reagentes foram disponibilizados pela Votorantim Metais e são utilizados em suas 

plantas, com exceção dos coletores. Os coletores Hostaflot LIB e Hostaflot M92 da Clariant 

foram tomados como padrão. A tabela 7 lista os reagentes, concentração e dosagens padrão.  

Os coletores padrões foram substituídos em alguns testes a título de comparação de 

performance, pelos Aeropromoter 7376 e Aerophine 3418A, ambos da Cytec. Em alguns 

ensaios foi introduzido também o coletor Ag01 da Air Products. O tipo de dispersante 

também variou substituindo-se o AGLP padrão pelo Cyquest 3223 da Cytec.  
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Tabela 7 – Reagentes e dosagem padrão utilizadas nos testes de flotação 

Função Nome Dosagem (g/t) Concentração (g/L) 

Dispersante AGLP 1200 50 

Ativadores 

Na2S + 

Na2CO3 
1800 75 

CuSO4 1100 50 

Coletores 
Hostaflot LIB 325 Puro 

Hostaflot 

M92 
325 Puro 

Espumante MIBICOL 90 Puro 

Modulador de pH CaO - 170 

 

4.3.2. Procedimento Experimental 

O passo a passo para o procedimento dos ensaios foi: 

 Preparo da polpa com 28% de sólidos; 

 Transferência da polpa para a cuba de flotação;  

 Ajuste da velocidade de rotação para 1400 rpm; 

 Aferição do pH inicial; 

 Adicionado o dispersante, condicionando por 5 minutos; 

 Adicionada a solução de sulfeto de sódio e carbonato de sódio, condicionada por 3 

minutos; 

 Adicionada a solução de sulfato de cobre, condicionada por 3 minutos; 

 Adicionados os coletores, condicionando-os por 2 minutos cada; 

 Adicionado o espumante, condicionando-o por 1 minuto; 

 Ajuste do pH para 10,4; 

 Abertura da válvula de ar. Aguarda-se a formação da espuma e sua coleta. 

A Figura 16 mostra o fluxograma do circuito de flotação de bancada e os pontos de dosagem 

dos reagentes. 
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Figura 16 – Fluxograma dos ensaios de flotação de bancada e pontos 

de dosagem de reagentes 

 

 

Os produtos (concentrado e rejeito) de cada etapa foram filtrados, secos, pesados e enviados 

para análise química. 

De uma maneira geral os parâmetros variados nos ensaios foram: tipo de amostra (global 

ou fracionada), pH, dosagem e tipo de reagente. 

4.3.3. Planejamento dos ensaios 

O primeiro ensaio foi realizado na condição padrão: amostra global, reagentes e dosagem 

padrão no pH 10,4. A partir do seu resultado foram executados os demais ensaios, variando-

se o pH, tipo de amostra, tipo de coletor e dosagem. Dessa forma, conforme eram gerados 

os resultados das análises químicas, tomava-se a decisão para os próximos testes. 

A tabela 8 mostra o resumo dos ensaios de flotação de bancada. 

Alimentação

Rejeito 

Final

Concentrado 

Final

Rejeito

Cleaner Concentrado 

Scavenger

50% Dispersante
33% Na2S + Na2CO3

30% CuSO4

20% Coletores

17% Dispersante
25% Na2S + Na2CO3

22% CuSO4

14% Coletores

8% Dispersante
25% Na2S + Na2CO3

22% CuSO4

14% Coletores

8% Dispersante
11% Na2S + Na2CO3

18% CuSO4

30% Coletores

17% Dispersante
6% Na2S + Na2CO3

8% CuSO4

22% Coletores

Rougher 1 Rougher 2 Rougher 3

Scavenger

Cleaner
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Tabela 8 – Resumo dos ensaios de flotação de bancada identificando 

as variáveis envolvidas 

Ensaio Amostra pH Coletores Dispersante Dosagem 

1 Global 10,4 Clariant AGLP Padrão 

2 Global 9,5 Clariant AGLP Padrão 

3 - 0,150 mm 10,4 Clariant AGLP Padrão 

4 - 0,150 mm 10,4 Cytec AGLP Padrão 

5 - 0,150 mm 9,5 Clariant AGLP Padrão 

6 - 0,150 mm 9,5 Cytec AGLP Padrão 

7 - 0,075 mm 9,5 Cytec AGLP Padrão 

8 - 0,075 mm 9,5 Cytec AGLP 20% a mais de coletor 

9 - 0,075 mm 9,5 Cytec AGLP 50% a menos de coletor 

10 - 0,038 mm 9,5 Cytec AGLP Padrão 

11 - 0,038 mm 9,5 Cytec AGLP 50% a mais de coletor 

12 - 0,038 mm 9,5 Cytec AGLP 

50% a mais de coletor, 

50% a mais de ativador e 

50% a mais de dispersante 

13 - 0,038 mm 9,5 Cytec AGLP Acréscimo do coletor Ag01 

14 - (0,075 / + 0,038) mm 9,5 Cytec AGLP Padrão 

15 + 0,075 mm 9,5 Cytec AGLP Padrão 

16 + 0,038 mm 9,5 Cytec AGLP Padrão 

17 + 0,038 mm 9,5 Cytec AGLP 50% a mais de coletor 

18 + 0,038 mm 9,5 Cytec Cyquest 3223 Padrão 

19 + 0,038 mm 9,5 Cytec Cyquest 3223 50% a mais de coletor 

4.4.Ensaios de Flotação Piloto 

A partir da definição das condições operacionais obtidas no ensaio de laboratório que se 

mostrou mais promissor, ensaios em escala piloto foram desenvolvidos com o objetivo de 

avaliar os teores dos metais, recuperação mássica e metalúrgica quando há recirculação de 

massa.  

Diferente dos ensaios de bancada a piloto foi operada considerando apenas amostra global.  

O circuito foi montado considerando inicialmente as três etapas rougher, scavenger e 

cleaner, percentagem de sólidos de 28%, pH de 9,5 e utilização dos mesmos ativadores e 

dosagens do teste padrão de bancada, bem como uso da mistura de coletores da Cytec na 

dosagem padrão e dispersante AGLP: 

 1800 g/t da solução de Na2S + Na2CO3; 

 1100 g/t de CUSO4; 

 325 g/t de Aeropromoter 7376; 
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 325 g/t de Aerophine 3418A; 

 1200 g/t de AGLP 

As demais condições operacionais foram: 

 Taxa de alimentação média de 56 kg/h; 

 Etapa rougher composta por um banco de 6 células mecânicas Denver de 28 litros 

cada;  

 Etapa scavenger composta por um banco de 6 células mecânicas Denver de 15 litros 

cada;  

 Etapa cleaner realizada em coluna de 100 mm de diâmetro por 6 m de altura. 

 Utilização de três condicionadores de 36 litros e um de 28 litros.  

Os primeiros ensaios foram realizados com o intuito de se ajustar as principais condições 

operacionais tais como pontos de adição de reagentes, pontos de recirculação de polpa, nível 

das células, aeração da coluna de flotação e vazões de água.  

Posteriormente como parte dos ajustes, foi retirada a etapa scavenger para redução do 

consumo de reagentes e aumento do nível das três últimas células da etapa rougher. Outro 

importante ajuste com relação ao teste de bancada foi a percentagem de sólidos que passou 

de 28% para 16%.  

A partir da configuração definida para o teste piloto, quatro ensaios foram executados 

variando-se os seguintes parâmetros: tipo de dispersante e dosagem dos coletores. Além 

disso, no quarto ensaio houve uma alteração no circuito onde se substituiu o moinho de 

bolas por um scrubber.  Lembrando que a função do moinho não foi de moer o material 

uma vez o mesmo já se encontra muito fino, mas sim, realizar uma etapa de desagregação. 

O scrubber também possui a função de promover a limpeza das partículas presentes e por 

isso, foi avaliado comparativamente à etapa de moagem. Os dados desses equipamentos 

estão listados a seguir: 

 Moinho de bolas Denver 16” x 32”, volume útil de 78,2 litros e rotação de 72 rpm, 

em circuito fechado com classificador espiral de 9”. 

 Scrubber de 6 câmaras, volume útil de 78,3 litros e rotação de 627 rpm.  
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A Figura 17 mostra o fluxograma do circuito utilizado nos testes 1, 2 e 3 e a Figura 18 o 

circuito utilizado no teste 4. Já a tabela 9 mostra o resumo dos ensaios de flotação piloto.  

Figura 17 – Fluxograma do circuito para os ensaios 1, 2 e 3 

 

Figura 18 - Fluxograma do circuito para os ensaios 4 

 

Alimentação

Concentrado 

Rougher

Rejeito Final

Cond. 1

Cond. 4

Cond. 2

Cond. 3

Concentrado Final

Rejeito

Cleaner

Moinho de bolas

Oversize

U
n

d
errsize

Dispersante

CaO

Na2S 

+

Na2CO3 CuSO4

7376 + 3418A

Mibcol

Dispersante

Na2S + Na2CO3

CuSO4

CaO

7376 + 3418

Alimentação

Concentrado 

Rougher

Rejeito Final

Cond. 1

Cond. 4

Cond. 2

Cond. 3

Concentrado Final

Rejeito

Cleaner

Scrubber

7376 + 3418A

Mibcol

Dispersante

Na2S + Na2CO3

CuSO4

CaO

7376 + 3418

Dispersante

CaO

Na2S + NaCO3

CuSO4
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Tabela 9 – Resumo dos ensaios de flotação piloto 

Teste 
Equipamento 

para atrição 
Dispersante Dosagem coletores 

1 Moinho de bolas AGLP Padrão 

2 Moinho de bolas 
Cyquest 

3223 

15% a menos de coletores 

15% a menos de ativadores 

30% a menos de dispersante 

3 Moinho de bolas 
Cyquest 

3223 

20% a menos de coletores 

30% a mais de ativadores 

20% a menos de dispersante 

4 Scrubber 
Cyquest 

3223 

30% a menos de coletores 

15% a mais de ativadores 

30% a menos de dispersante 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esse capítulo apresenta a discussão dos resultados gerados a partir da caracterização 

tecnológica, ensaios de flotação de bancada e piloto.  

5.1.Caracterização Tecnológica 

Os resultados da caracterização tecnológica do rejeito geraram importantes conclusões, 

servindo de ponto de partida para a condução dos ensaios de flotação em bancada. 

5.1.1. Análise Granulométrica 

O gráfico da Figura 19 apresenta a distribuição granulométrica da amostra de rejeito do 

DRM. Observa-se pela curva contínua que mais de 70% das partículas são menores que 

0,038 mm, representando um valor muito alto, indicando que a amostra é muito fina. A fim 

de avaliar o comportamento da curva nas frações ainda menores, realizou-se a análise 

granulométrica do rejeito passante na malha de 0,038 mm, via cyclosizer, cujos resultados 

estão identificados pela linha tracejada. Cerca de 66% das partículas estão abaixo de 0,012 

mm, ou seja, há significativa proporção de partículas ultrafinas na amostra, que de acordo 

com Nogueira (2015) apud Somasundaran (1980), não são separadas por métodos 

convencionais como a flotação.  

Figura 19 – Distribuição granulométrica da amostra de rejeito do 

DRM 
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A granuloquímica das amostras mostrou que a maior proporção dos elementos contidos está 

nas frações mais finas. A Figura 20 mostra de forma simplificada a distribuição dos 

elementos Ag, Zn e Pb nas frações - 0,038 mm e - 0,012 mm que correspondem 

respectivamente, aos limites inferiores de tamanho de partícula para os métodos de 

peneiramento e cyclosizer. 

Figura 20 – Distribuição dos elementos Ag, Zn e Pb nas frações mais 

finas 

 

Mais de 80% da Ag está abaixo de 0,038 mm e cerca de 70% é menor que 0,012 mm. 

Comportamento parecido é observado para os demais elementos Zn e Pb, confirmando a 

dificuldade em se recuperar tais metais frente ao tamanho de partícula. 

5.1.2. Análise Química 

A tabela 10 mostra os teores de Ag, Zn e Pb das amostras que alimentaram os ensaios de 

flotação. 

Tabela 10 - Análise química das amostras do DRM  

Amostra Ag (ppm) Zn (%) Pb (%) 

Global 41,39 3,35 0,71 

- 0,0150 mm 43,65 3,22 0,71 

- 0,075 mm 55,41 2,72 0,89 

- 0,038 mm 59,22 2,82 1,07 

- (0,075 / + 0,038) mm 44,63  4,27  0,46 

+ 0,075 mm 41,66  3,77  0,67 

+ 0,038 mm 45,43 3,36 0,71 
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5.1.3. Análise Mineralógica 

5.1.3.1.Furos de sondagem 

A campanha de sondagem realizada pela Votorantim Metais no DRM para elaboração de 

um modelo geológico do módulo leste da barragem, permitiu validar a massa de Ag, Zn e 

Pb no depósito de rejeitos, como mencionado anteriormente, de acordo com a tabela 3. 

Alguns furos foram disponibilizados para caracterização mineralógica via MEV 

(microscópio eletrônico de varredura) e MLA (mineral liberation analyser). A Figura 21 

mostra a distribuição dos furos de sondagem e os destaques em preto, os furos amostrados 

para caracterização:  

Figura 21 – Distribuição dos furos de sondagem no módulo leste do 

DRM 

 

As Figuras 22, 23, 24, e 25 correspondem às fotos das caixas de testemunho identificando 

as amostras dos furos F15B-6, F22-3.8-5, F41-13.9-15 e F41-25.75-26, definidas pela 

distância entre os tacos. 
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Figura 22 – Amostra de 0 a 6 m do furo F15B 

 

Figura 23 – Amostra de 3,8 a 5 m do furo F22 

 

Figura 24 – Amostra de 13,9 a 15 m do furo 41 
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Figura 25 – Amostra de 25,75 a 26 m do furo 41 

 

 

Os resultados apresentados pelas imagens digitais obtidas permitiram o conhecimento da 

composição mineralógica quantitativa e das associações dos minerais de interesse.  

Percebe-se pela Figura 26 que as amostras são constituídas predominantemente por uma 

matriz de FeCaZnSiAlMgO. Tal matriz contém óxidos/hidróxidos de Fe, micas e silicatos 

de Zn. A Figura 27 mostra por exemplo a matriz com inclusões de minerais de Fe, Ti e o 

quartzo. 

Figura 26 – Mineralogia modal das amostras de sondagem do DRM 
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Figura 27 - Imagem eletrônica - Matriz de FeCaZnSiAlMgO com 

inclusões de quartzo e minerais de Fe e Ti 

 

Outras matrizes em menores proporções também caracterizam as amostras e estão 

identificadas quimicamente na tabela 11. 

Tabela 11 - Composição das matrizes 

Matriz 1 AlSiFeO 

Matriz 2 CaSO4 

Matriz 3 ZnCaSO(Si) 

Matriz 4 ZnSiO 

Matriz 5 FeCaZnSiAlMgO 

 

A tabela 12 mostra os principais minerais fontes dos elementos Zn, Pb e Ag. 

Tabela 12 - Fontes dos elementos Zn, Pb e Ag 

Fontes elementares 

Zn Zn e Pb Pb  Pb e Ag Ag 

ZnCaSO(Si) FeZnPbSO4 Galena Ag galena Acantita 

Willemita MnPbZnFeO Anglesita   

Gahnita MnBaPbZnFeO Ba-anglesita   

Franklinita TiFeZnPbO PbSrO   

Esfalerita  PbVO   

MnBaZnSO     

Zincita     

(Zn,Fe)MgSiAlO         
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De uma forma geral a associação mais comum é entre os minerais e a matriz 5, ao quartzo 

e anidrita. Para os furos 15 e 22 os compostos estão raramente liberados com exceção do 

óxido de zinco no furo 22. Ao contrário, nas amostras do furo 41 é mais comum os 

compostos livres.  

As figuras 28, 29, 30 e 31 mostram as associações dos minerais e a percentagem de 

superfície livre das amostras dos quatro furos.  

Figura 28 – Associações mineralógicas dos portadores de Zn, Pb e Ag 

do furo FB15 6,7-8 
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Figura 29 - Associações mineralógicas dos portadores de Zn, Pb e Ag 

do furo F22-3,8-5 
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Figura 30 - Associações mineralógicas dos portadores de Zn, Pb e Ag 

do furo F41-13,9-15 
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Figura 31 - Associações mineralógicas dos portadores de Zn, Pb e Ag 

do furo F41-26-28,75 

 

5.1.3.2.Amostra do DRM 

A Figura 32 mostra o resultado da difração de raios X para amostra representativa da 

amostra global. O difratograma apontou a presença de gesso, quartzo e bassanita, cujas 

composições químicas são Ca(SO4)(H2O)2, SiO2 e CaSO4(H2O)0,67 respectivamente. Com 

exceção do quartzo, as formações presentes indicam grande quantidade de sulfato de cálcio 

no rejeito do DRM.  
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Figura 32 – Difratograma de raios X da amostra de rejeito do DRM 

 

 

5.1.3.3.Amostras fracionadas 

Uma amostra representativa da global foi peneirada e as malhas + 0,075 mm, - (0,075 / + 

0,038) mm e - 0,038 mm foram submetidas a caracterização mineralógica via MEV e MLA.  

A mineralogia modal das três amostras está indicada na Figura 33. 

A amostra + 0,075 mm contem quartzo (66%), argilomerais como muscovita, clorita (9%), 

hematita (6%), FeAlSiO (6%), matriz FeCaZnSiAlMgO (5%), silicato de K e Na (5%), 

willemita (3%) e sulfato de cálcio.  

A composição da amostra - (0,075 / + 0,038) mm é semelhante a anterior, porém há maiores 

conteúdos de willemita (9%) e hematita (22%). Há pequenas proporções de esfalerita (1%) 

e (Zn,Fe)MgSiAlO (1%).  

A fração mais fina - 0,038 mm contém as mesmas composições mineralógica anteriores, 

mas com aumento significativo de (Zn,Fe)MgSiAlO (26%) e silicato de K e Na (19%).  
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Figura 33 - Mineralogia modal das amostras fracionadas do DRM  

 

As Figuras 34, 35 e 36 mostram a mineralogia modal para as frações + 0,075 mm, - (0,075 

/ + 0,038) mm e - 0,038 mm respectivamente. 

Para a amostra + 0,075 mm a maioria dos compostos ocorrem associados, tendo como 

principal associação a matriz FeCaZnSiAlMgO de forma parecida como observado nos 

furos. Em contrapartida a fase MnPbZnFeO é mais comumente liberada. A willemita é o 

único mineral associado à fase ZnSiO e a galena com conteúdo de Ag está associada a 

demais fases que contem Pb, quartzo e FeCaZnSiAlMgO.  

No caso da fração - (0,075 / + 0,038) mm os compostos ocorrem associados e quando 

liberados variam de 0% a 85%. A acantita não se encontra liberada e está 100% associada 

a matrizes. Esse mineral de prata possui um tamanho que varia de 0,002 mm a 0,01 mm e 

possivelmente encontra-se disseminado em tais matrizes, o que pode indicar dificuldades 

de separação/concentração.  

Para a fração mais fina - 0,038mm a liberação é um pouco mais comum do que nas outras 

amostras, variando de 30% a 85%, como no caso da acantita cuja superfície livre é cerca de 

80%. Ou seja, diferentemente da fração anterior em que há dificuldade em se concentrar tal 

mineral pela baixa liberação, nessa granulometria é possível de se recuperar maiores 
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conteúdos de prata uma vez que o mineral já se encontra liberado, contudo o processo deve 

ser eficiente para que ocorra sua concentração. 

A galena com conteúdo de prata está associada a fases de Pb, quartzo e FeCaZnAlMgO, 

assim como a acantita quando em associação. 

Figura 34 - Associações mineralógicas dos portadores de Zn, Pb e Ag 

na amostra – 0,075 mm  
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Figura 35 - Associações mineralógicas dos portadores de Zn, Pb e Ag 

na amostra – 0,075 mm / + 0,038 mm  
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Figura 36 - Associações mineralógicas dos portadores de Zn, Pb e Ag 

na amostra - 0,038 mm  

 

5.1.4. Densidade 

A densidade do rejeito foi avaliada pelo procedimento do picnômetro a gás em três ensaios, 

cujos resultados foram: 2,24 g/cm³, 2,52 g/cm³ e 2,18 g/cm³. A densidade adotada foi a 

média dos três ensaios e igual a 2,31 g/cm³. 

5.2.Ensaios de flotação em laboratório 

Amostra Global 

A Figura 37 mostra os gráficos de teor em função da recuperação metálica para a Ag, Pb e 

Zn para a flotação da amostra global no pH 9,5 e 10,4. Percebe-se melhoria significativa 

nos teores de concentrado quando a flotação ocorre em pH 9,5.  Nessa condição o 
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enriquecimento foi de 3,4 vezes superior para a Ag, 1,8 vezes para o Pb e de 2,3 vezes para 

o Zn. Apesar da melhoria na seletividade do processo, a recuperação metálica foi 

comprometida para os três elementos. Dessa forma, optou-se para os próximos ensaios em 

continuar a avaliação da influência do pH.  

Figura 37 – Gráficos de teor em função da recuperação metálica para 

Ag, Pb e Zn nos pH de 9,5 e 10,4 

 

 

 

 

 

 

 

Amostra - 0,150 mm 

Para os ensaios com a amostra - 0,150 mm além do pH foi avaliado também a substituição 

dos coletores da Clariant pelos da Cytec. A Figura 38 mostra o gráfico dos teores de Ag nas 

quatro condições. Tanto na flotação em pH 10,4 quanto em pH 9,5 foi observado aumento 

dos teores de concentrado quando são dosados os coletores da Cytec. Embora as 

recuperações metálicas tenham sofrido queda, assim como nos ensaios com amostra global, 

quando se altera o pH de 10,4 para 9,5 percebe-se que tal diminuição é menor quando se 

utiliza os reagentes da Cytec.  

A Figura 39 mostra o gráfico dos teores de Pb e Zn, mostrando o mesmo comportamento 

que para a Ag: melhoria nos teores do concentrado para a condição de pH 9,5 e utilização 

dos coletores Cytec. Dessa forma, essa condição foi adotada como padrão e seguiu nos 

próximos ensaios.  
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Figura 38 – Teor de Ag nos ensaios com amostra - 0,150 mm 

 

Figura 39 - Teores de Pb e Zn nos ensaios com amostra - 0,150 mm 

 

Amostra - 0,075 mm 

Nos ensaios com a amostra - 0,075 mm variou-se as dosagens dos coletores tanto 

aumentando em 20%, quanto reduzindo em 50% em relação à dosagem padrão. Para a Ag 

observou-se melhoria na recuperação metalúrgica de 30,5% para 49,4%, mas com queda 

dos teores do concentrado de 678 ppm para 444,1 ppm, ao aumentar a dosagem dos 

coletores em 20%. A redução dos coletores ao contrário, não favoreceu a performance de 

flotação. A Figura 40 ilustra a recuperação da Ag para os três ensaios.  
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Figura 40 – Gráfico da performance de flotação da Ag nos ensaios 

com amostra em - 0,075 mm 

 

Já para o Pb e o Zn, observou-se aumento da recuperação de 5,3% para 15,3% e 7,9% para 

16,9% respectivamente, com redução pouco significativa dos teores de concentrado quando 

se reduz em 20% a dosagem dos coletores. Para esses elementos o aumento do consumo de 

tais reagentes não permitiu uma performance de flotação superior às demais condições 

testadas. A Figura 41 contém a recuperação do Pb e Zn para os três ensaios. 

Como os resultados não convergiram para uma mesma conclusão para os três elementos, 

foi determinado avaliar novamente a dosagem dos coletores bem como ativadores nos 

ensaios seguintes.  

Figura 41 - Recuperação da Ag nos ensaios com amostra em - 0,075 

mm 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

200

400

600

800

1000

1200

Padrão 20% a mais de coletor 50% a menos de coletor

R
ec

. 
A

g
 (

%
)

p
p

m
 A

g

Ag (ppm) Rec. Ag (%)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

5

10

15

20

25

30

Padrão 20% a mais de coletor 50% a menos de coletor

R
ec

. 
P

b
 /

 Z
n

  
(%

)

P
b

 /
 Z

n
 (

%
)

Pb (%) Zn (%) Rec. Pb (%) Rec. Zn (%)



74 

 

Amostra - 0,038 mm 

Como verificado pela mineralogia espera-se que nessa granulometria haja um incremento 

de minerais de prata com maior percentagem de liberação. No entanto para que a os 

resultados de flotação sejam satisfatórios uma dosagem de reagentes deve ser adequada para 

que a coleta de tais minerais seja efetiva. Como pode ser visto na Figura 42, percebe-se uma 

dificuldade em se alcançar teores de Ag mais elevados no concentrado, provavelmente 

devido à granulometria fina e as dosagens não otimizadas testadas.  

O aumento em 50% da dosagem do coletor permitiu apenas um aumento no teor de Ag no 

concentrado de 106,4 ppm para 115,1 ppm com recuperações metálicas de 42,7% para 37%. 

O aumento em 50% do consumo total de reagentes (com exceção do espumante e modulador 

de pH), piorou a performance de flotação com redução do teor de Ag no concentrado para 

85,2 ppm e queda da recuperação metálica para 29,2%. Em todos os ensaios com tal amostra 

só foi observada melhoria quando se acrescentou o reagente Ag01 mantendo as demais 

variáveis padrão. O resultado foi um salto de 421,2 ppm de Ag com recuperação metálica 

de 28,6%.  

Figura 42 - Recuperação de Ag nos ensaios com amostra em - 0,038 

mm 

 

No caso do Pb e Zn a conclusão dos ensaios foi similar, mostrando que o simples aumento 

na dosagem não melhora os resultados de flotação. Porém houve também uma melhoria nos 

teores de Pb e Zn no concentrado com a utilização do coletor de prata Ag01, apesar da 

significativa queda nas recuperações metálicas. A Figura 43 demonstra essas observações.  
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Figura 43 - Gráfico da performance de flotação de Pb e Zn nos ensaios 

com amostra em - 0,038 mm 

 

Os resultados até o momento não demonstraram grandes ganhos com o aumento do 

consumo de reagentes. Dessa forma, avaliou-se a condição padrão variando-se mais uma 

vez, apenas a amostra de alimentação. 

Amostra - (0,075 / + 0,038) mm 

O corte granulométrico em - (0,075 / + 0,038) mm excluiu as frações consideradas mais 

difíceis de flotar: a faixa mais grosseira (+ 0,075 mm) na qual os minerais de interesse 

encontram-se menos liberados e a faixa mais fina (- 0,038 mm) cujo tamanho de partícula 

dificulta a cinética de flotação e exige dosagens otimizadas de reagentes. Dessa forma, 

como visto na tabela 13, mesmo nas condições do teste padrão, os resultados de flotação 

para a Ag e Zn foram superiores aos demais ensaios executados. Contudo, não foi observada 

a mesma eficiência na flotação do Pb. Apesar dos excelentes resultados para os teores de 

Ag e Zn, como a maior percentagem em massa da amostra global está na fração - 0,038 

mm, a sua exclusão na alimentação do ensaio reduziu a recuperação mássica para 1,6%.  

Tabela 13 – Resultados de teores e recuperações de Ag, Pb e Zn para 

amostra de - (0,075 / + 0,038) mm 

Ag (ppm) Rec. Ag (%) Pb (%) Rec. Pb (%) Zn (%) Rec. Zn (%) 

1660 61.4 3.4 6.2 33.4 13.7 
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Amostra + 0,075 mm 

A partir dos resultados do ensaio anterior foi conduzido o teste padrão com amostra + 0,075 

mm. Os resultados indicados na tabela 14 confirmam que nesse corte, há uma dificuldade 

em se obter um concentrado com maiores teores dos elementos de interesse. Devido à 

granulometria da alimentação do teste, a recuperação mássica foi de 20%, contudo não 

houve seletividade uma vez que a maior proporção dos minerais não se encontra liberado, 

além do possível arraste de ganga, comprometendo a qualidade do concentrado.  

Tabela 14 – Resultados de teores e recuperações de Ag, Pb e Zn para 

amostra de + 0,075 mm 

Ag (ppm) Rec. Ag (%) Pb (%) Rec. Pb (%) Zn (%) Rec. Zn (%) 

109.4 46.7 0.9 22.5 3.7 19.6 

 

Amostra + 0,038 mm 

Com o objetivo de melhorar os teores dos elementos de interesse no concentrado e a 

recuperação mássica, foram conduzidos quatro ensaios com amostra + 0,038 mm, variando 

o tipo de dispersante e a dosagem dos coletores. A Figura 44 mostra o gráfico dos resultados 

das flotações para a Ag. 

Assim como observado nos demais ensaios cuja dosagem de coletores foi avaliada, percebe-

se que o simples aumento do consumo desses reagentes não eleva a performance de 

flotação, uma vez que há melhoria da recuperação metalúrgica, porém com queda do teor 

de concentrado (primeiras duas barras do gráfico).   

Em contrapartida, a substituição do dispersante AGLP para o Cyquest 3223 mudou a curva 

de “teor x recuperação metalúrgica” pois o teor de Ag aumentou de 1222 ppm para 1736 

ppm e com redução mínima da recuperação metálica de 36,4% para 35,7% (primeira e 

terceira colunas do gráfico).  

O aumento na dosagem dos coletores no ensaio utilizando o dispersante Cyquest 3223 (duas 

últimas colunas do gráfico) também não mudou a performance de flotação, considerando 

aumento da recuperação metálica de 35,7% para 39,3%, mas em detrimento do teor de Ag 

no concentrado de 1736 ppm para 1158 ppm.  
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Figura 44 - Recuperação da Ag nos ensaios com amostra em + 0,038 

mm 

 

No caso dos demais elementos os resultados foram um pouco diferentes, como pode ser 

visto pelo gráfico da Figura 45.  

Figura 45 - Recuperação de Pb e Zn nos ensaios com amostra em + 

0,038 mm 

 

A performance de flotação do Pb não foi sensível à substituição do AGLP pelo Cyquest 

3223, porém ao utilizar tal reagente combinado ao aumento da dosagem dos coletores pode-

se obter melhoria da qualidade sem o comprometimento da recuperação metálica. 
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Já para o Zn percebe-se melhoria na qualidade do concentrado (19,5% para 25,3%) com a 

utilização do Cyquest 3223, mas com redução da recuperação metálica (8,6% para 7,5%). 

Apesar da melhoria na qualidade do concentrado de Ag sem perda significativa de 

recuperação do metal, a recuperação mássica ainda se manteve baixa (média de 1,6% para 

os quatro ensaios) em função da exclusão do material mais fino.  

A Figura 46 mostra o gráfico de teor de Ag no concentrado em função da recuperação 

mássica de todos os ensaios de flotação em bancada. Observa-se que os ensaios de maior 

recuperação mássica correspondem aos de menor teor de Ag no concentrado, a maioria 

correspondente aos ensaios com amostra - 0,038 mm. Nesse caso, como a maior proporção 

de massa está nessa fração, a recuperação mássica é maior, e como a Ag está nas frações 

mais finas o processo de flotação torna-se complexo, refletindo em baixa seletividade.  

Figura 46 – Recuperação mássica em função do teor de Ag no 

concentrado dos ensaios de flotação de bancada 

 

 

Em contrapartida, os resultados mais satisfatórios em termos de teor de concentrado 

correspondem aqueles de menor recuperação mássica. Isso ocorreu principalmente nos 

ensaios com amostra + 0,038 mm. Nesse caso, flotam-se aqueles minerais que já se 

encontram liberados, porém nessa granulometria tal proporção é baixa e por isso a 

recuperação mássica é reduzida. 
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A tendência do teor de Ag no concentrado em função da recuperação mássica também foi 

observada para os elementos Pb e Zn, como pode ser visto respectivamente nas figuras 47 

e 48.  

Figura 47 - Recuperação mássica em função do teor de Pb no 

concentrado dos ensaios de flotação de bancada 

 

Figura 48 - Recuperação mássica em função do teor de Zn no 

concentrado dos ensaios de flotação de bancada 
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 Teste 14 – Amostra - 0,075 / + 0,038 mm:  1660 Ag e recuperação metalúrgica de 

61,4%; 

 Teste 18 - Amostra + 0,038 mm: 1736 ppm Ag e recuperação metalúrgica de 35,7%. 

Embora tenham atingindo valores consideráveis de recuperação metalúrgica e teor de Ag 

no concentrado, como mencionado anteriormente a recuperação mássica foi baixa, devido 

ao corte granulométrico excluir a fração mais fina, correspondente à maior percentagem da 

amostra global.  

Figura 49 - Gráfico da recuperação metalúrgica em função do teor de 

Ag no concentrado dos ensaios de flotação de bancada 

 

 

No caso do Zn os melhores resultados para os teores de concentrado também 
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de flotação em termos de qualidade do concentrado foram os ensaios 14 e 19, conforme 

figura 51. 
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Figura 50 - Gráfico da recuperação metalúrgica em função do teor de 

Zn no concentrado dos ensaios de flotação de bancada 

 

Figura 51 - Gráfico da recuperação metalúrgica em função do teor de 

Pb no concentrado dos ensaios de flotação de bancada 
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Apesar da dosagem mais alta dos coletores e dispersante AGLP, o ensaio 1 foi o de pior 

performance de flotação, alcançando 631 ppm de Ag e recuperação metalúrgica de 33,9%. 

A recuperação mássica, porém, foi a maior obtida entre os quatro ensaios, 2,25%.  

Já o ensaio 2 em que ocorre a substituição do AGLP pelo Cyquest 3223 há uma melhoria 

de performance uma vez que o teor de Ag no concentrado dobrou, passando para 1296 ppm 

e recuperação metalúrgica de 35,8%. A recuperação mássica nesse caso foi de 1,31%. 

Destaque-se que nessa condição as dosagens dos coletores e ativadores reduziram em 15% 

e a de dispersante em 30%. 

Figura 52 - Recuperação metalúrgica em função do teor de Ag no 

concentrado dos ensaios de flotação piloto 
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Figura 53 – Recuperação mássica dos ensaios piloto 

 

Figura 54 – Dosagem dos reagentes variados nos ensaios piloto em 

função do teor de Ag no concentrado e recuperação metálica 
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As dosagens otimizadas dos reagentes e a substituição do moinho pelo scrubber foram 

fundamentais na melhoria da performance de flotação, como observado no ensaio 4. O teor 

de Ag no concentrado elevou para 2056 ppm e a recuperação metalúrgica para 43,4%.  

Comparando-se as granulometrias da alimentação da flotação e concentrado final dos 

ensaios de melhor performance de flotação, 2 e 4, percebe-se que no ensaio 2 a alimentação 

é mais fina que no ensaio 4. Isso porque a moagem incluída no circuito não somente 

favoreceu a limpeza da superfície das partículas minerais como também reduziu o tamanho 

das mesmas, dificultando ainda mais o processo de flotação. A Figura 55 mostra o gráfico 

da granulometria da alimentação para esses dois casos. 

Figura 55 – A granulometria de alimentação da flotação dos ensaios 

piloto 2 e 4 

 

Já a etapa de “scrubbagem” no ensaio 4 foi eficiente na atrição das partículas minerais, 

limpando a superfície das mesmas e, combinada à dosagem otimizada dos reagentes, 

favoreceu a coleta dos minerais de Ag, que se encontram predominantemente abaixo de 

0,038 mm. Por isso a granulometria do concentrado final desse teste ser mais fina que no 

teste 2, como pode ser visto no gráfico da Figura 56.  
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Figura 56 - A granulometria do concentrado final dos ensaios piloto 2 

e 4 
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6. CONCLUSÕES 

Análise granuloquímica da amostra de rejeito do DRM demonstrou que mais de 80% da 

Ag, 70% do Zn e 86% do Pb estão abaixo de 0,038mm.  

Análise mineralógica dos furos de sonda indicaram que as amostras são constituídas 

predominantemente por uma matriz de FeCaZnSiAlMgO. Para uma amostra representativa 

da barragem a difração de raio X mostrou que de uma maneira geral as formações presentes 

indicam significativa quantidade de sulfato de cálcio.  

Já a caracterização mineralógica de três frações granulométricas da amostra global do DRM 

mostrou resultados similares, porém com algumas características distintas: 

 Para a amostra + 0,075 mm a maioria dos compostos ocorrem associados, 

principalmente à matriz FeCaZnSiAlMgO; 

 Para a fração - (0,075 / + 0,038) mm os compostos ocorrem parcialmente associados. 

O mineral de prata acantita é extremamente fino e encontra-se 100% associado a 

matrizes, possivelmente disseminado. 

 Para a fração - 0,038mm a liberação dos minerais é um pouco maior. A acantita 

nesse caso apresenta 80% de superfície livre, indicando potencial para recuperação.  

Ensaios de flotação de bancada com amostra global do DRM indicaram que em pH 9,5 a 

performance de flotação é superior comparada ao pH 10,4. 

Em testes com amostra - 0,0150 mm, variando o pH e comparando os coletores da Clariant 

com os da Cytec observou-se que a flotação melhora em pH 9,5 e com a utilização dos 

coletores da Cytec. 

Nos ensaios com amostra - 0,075 mm variando a dosagem dos coletores concluiu-se que a 

dosagem padrão ainda é a melhor uma vez que tanto o aumento em 20% dos coletores 

quanto a redução em 50%, não favoreceu significativamente a performance de flotação. 

Os resultados da flotação com amostra - 0,038 mm demonstraram que apenas o aumento na 

dosagem dos coletores não melhora a performance de flotação, mas que é possível de ser 

obter um concentrado de qualidade, quando combinado aos coletores 7376 e 3418 o 

reagente Ag01. 
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A fim de avaliar a dosagem padrão dos reagentes com amostra (- 0,075 / + 0,038) mm, 

observou-se que nessa faixa granulométrica houve uma melhoria considerável nos teores 

de Ag, Zn e Pb no concentrado e um salto na recuperação metálica desses elementos. Isso 

ocorreu provavelmente devido à exclusão das frações consideradas mais difíceis de flotar, 

+ 0,075 mm e - 0,038 que correspondem respectivamente às partículas pouco liberadas e as 

excessivamente finas. No entanto, tal processo é dificultado operacionalmente e 

considerado inviável uma vez que a recuperação mássica foi muito baixa, 1,6%. 

Com o objetivo de aumentar a recuperação mássica realizou-se um ensaio com amostra + 

0,075 mm na dosagem padrão dos reagentes. Embora a recuperação mássica tenha sido 

elevada para 20%, a qualidade do concentrado e a recuperação metalúrgica de Ag foi 

comprometida negativamente.  

Os últimos ensaios de flotação de bancada foram conduzidos com amostra + 0,038 mm 

variando-se a dosagem dos coletores e o tipo de dispersante empregado. Os resultados 

demonstraram que apenas o aumento na dosagem dos coletores não é suficiente para 

melhoria da performance de flotação, mas que a substituição do AGLP pelo dispersante 

Cyquest 3223 foi fundamental para a obtenção de um concentrado de qualidade. 

A fim de avaliar a rota tecnológica testada em bancada, otimizando as dosagens de reagentes 

ensaios piloto foram conduzidos considerando alimentação com amostra global, sem 

fracionamento do material e etapa cleaner em coluna de flotação em função da 

granulometria fina do material. 

Os resultados demonstraram que o dispersante Cyquest 3223 é de melhor performance que 

o AGLP mesmo em dosagens mais baixas. Além disso, uma etapa de atrição através da 

utilização de um scrubber é melhor que uma etapa de moagem. Isso porque ocorre a limpeza 

da superfície dos minerais, contribuindo ainda mais para o efeito da dispersão das partículas, 

ao contrário do moinho que acabou por reduzir ainda mais o tamanho das partículas, 

dificultando o processo e exigindo maior consumo de reagentes.  

Em suma o rejeito do DRM apresenta elevada amplitude granulométrica e por isso, a 

separação do material em distintas faixas de tamanho e tratamento específico das mesmas 

poderá contribuir para a recuperação dos metais de interesse. Contudo, tal processo 

industrialmente é difícil de operar para se recuperar uma massa muito pequena. Apesar 

disso, ensaios piloto com amostra global confirmaram a possibilidade de se recuperar Ag, 
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Zn e Pb e obter um concentrado de qualidade. Estudos futuros podem contribuir para a 

melhoria da rota e condições operacionais estudadas nessa dissertação.  

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir desse trabalho alguns estudos ainda podem ser desenvolvidos a fim de melhorar a 

aplicabilidade do processo: 

 Realizar um planejamento fatorial de experimentos considerando outras variáveis, 

demais reagentes e dosagens; 

 Avaliar aplicação das colunas de flotação também na etapa rougher; 

 Avaliar outras tecnologias para flotação de finos, como condicionamento de alta 

intensidade e injeção de ar forçado para produção de micro e nano bolhas; 

 Estudar aplicação do rejeito tal qual como subproduto da unidade industrial de Três 

Marias. 
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