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1. INTRODUÇÃO 

Desde tempos mais remotos as atividades relacionadas à mineração têm sido fundamentais para 
obtenção de uma infinidade de produtos essenciais, capazes de satisfazer as necessidades humanas. Desafios 
tecnológicos, sociais, econômicos, aliados aos riscos ambientais, estão associados às atividades supracitadas. 
Ademais, a geração de rejeitos e as perdas no processo de recuperação metalúrgica, são inerentes às operações 
unitárias de beneficiamento. 

O caráter não renovável dos recursos minerais, a demanda cada vez maior pelos mesmos e a 
inevitável necessidade de se processar minérios com teores cada vez mais baixos dos minerais de interesse, 
são fatores que impulsionam a evolução dos processos de beneficiamento de minérios. Porém, considerando a 
eficiência ainda não integral de tais processos, o presente trabalho intenciona justamente o beneficiamento de 
rejeito por flotação, visando bons resultados para recuperação metalúrgica. 

  
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A amostra do rejeito foi proveniente de uma mineradora de minério aurífero localizada no sul do 
estado do Pará. Uma vez quarteado para a obtenção de uma porção representativa da amostra, o material foi 
submetido a uma caracterização granulométrica, química e mineralógica, essa última por difratogrametria de 
raios-X em granulometrias acima de 12 e abaixo de 200 mesh. 

Para a adequação ao processo de flotação, o material foi moído, parte por 12 minutos e outra parte 
por 3 minutos, para a verificação da interferência dos finos gerados pela moagem na etapa subsequente de 
concentração. Por se tratar de um material extremamente contaminado por lascas de ferro na granulometria 
acima de 24 mesh, optou-se pela realização de um escalpe (método para o desvio de material não desejado na 
etapa) na granulometria mencionada. 

Os reagentes utilizados foram o Xantato de Potássio (7g/t) e Ditiofosfato (6g/t) como coletor e coletor 
auxiliar, respectivamente, e o MIBC (15g/t) como agente espumante. O processo de flotação em bancada 
seguiu parâmetros conforme a Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Parâmetros para flotação em bancada de minério aurífero 

Sequência Variáveis Rougher 1 e 2 

Agitação sem 
aeração 

Velocidade 1500 rpm 
Xantato 4,8 g/t 

Ditiofosfato 6,0g/t 
Tempo 10 minutos 

Flotação 

% de sólidos 40% 
Rotação 1500 rpm 
MIBC 15,0 g/t 

Condicionamento 1 1 minuto 
Flotando 5 minutos 
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Xantato 3,2 g/t 
Condicionamento 2 2 minutos 

MIBC 15 g/t 
Condicionamento 3 1 minuto 

Flotando 4 minutos 
 

Uma vez concluído o processo de flotação, amostras representativas do concentrado (flotado) e do 
rejeito (afundado) foram enviadas para análise química a fim de verificar a recuperação metalúrgica e a 
interferência do tempo de moagem na mesma. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme o perfil de granulometria do material representado no Gráfico 1, o mesmo possuía um p80 
de aproximadamente 710 µm. A análise química (Tabela 2) revela altos teores de ouro, prata e ferro, e teor 
quase irrelevante de cobre, e a difratogrametria por raios-X (Figura 1) acusou a presença de Hematita, 
Magnetita, Pirita e Quartzo. 

 

 
Gráfico 1 - Análise granulométrica do material utilizado 

Tabela 2 - Análise química do material alimentado na flotação 

Análise química 
Granulometria Prata (Ag) Ouro (Au) Cobre (Cu) Ferro (Fe) 

Abaixo de 212 
mesh 101,99 g/t 108,17 g/t 0,02% 79,19% 
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Figura 1 - Análise do material por difração de raios-X 

O menor tempo de moagem repercutiu numa maior massa de material retido nas peneiras de maior 
abertura. A título de referência, moído por 12 minutos, 141,3 gramas do material ficaram retidos na peneira de 
#80; em contrapartida, moído por apenas 3 minutos, 252,1 gramas de material ficaram retidos na peneira de 
mesma abertura. O Gráfico 2 traz a análise granulométrica da amostra moída por 3 minutos, apenas entre as 
aberturas de 254 e 142 micrômetros, visto que todo conteúdo abaixo dessa última granulometria estaria 
adequado para o teste de flotação em bancada. 

 

 
Gráfico 2 - Análise granulométrica do material moído por 3 minutos 
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Como previsto, o maior tempo de moagem impactou numa baixa recuperação metalúrgica de ouro, 
de forma que o rejeito continha um elevado teor do elemento. Os resultados da análise química para o segundo 
teste, com menor tempo de moagem, foram promissores, uma vez que houve uma diminuição de 87,03% no 
teor de ouro no rejeito. Esse comportamento ocorreu, provavelmente, devido a maior energia livre de Gibbs 
associada a materiais finos, causando a adsorção pouco seletiva dos reagentes coletores, ou pelo fenômeno de 
slime coating (ocorrência de um revestimento de lama ao redor de partículas mais grossas), que dificulta a 
adsorção dos coletores na superfície do mineral de interesse. A Tabela 3 traz os teores de ouro alcançados 
através da flotação nos rejeitos e no concentrado do teste com material moído apenas por 3 minutos. 

 
Tabela 3 - Resultado da análise química da flotação de bancada 

Análise química após flotação de bancada 
Identificação Material Elemento Teor 

Moagem de 12 min. Afundado Ouro (Au) 75,12 

Moagem de 3 min. 
Flotado Ouro (Au) 254,41 

Afundado Ouro (Au) 9,74 
 

4. CONCLUSÕES 

A partir dos resultados alcançados, é possível afirmar que a proposta de recuperação de ouro do 
material utilizado na pesquisa por flotação é válida, já que foram alcançados bons resultados de recuperação 
do elemento de interesse. Um maior número de parâmetros e variáveis poderiam ser alterados se a quantidade 
de amostra disponível fosse maior, no entanto, dentro do que foi possível desenvolver, importantes pontos 
acerca do processo foram levantados e analisados. Por mais que houvesse a presença de sulfeto no minério, a 
relação entre a cor da espuma nos primeiros minutos de aeração (que deveria ser dourada) e o desempenho da 
flotação se mostrou ineficaz, uma vez que, mesmo com a espuma sem coloração dourada alguma, o teor de 
ouro no concentrado foi elevado.  

A presença dos finos junto ao minério a ser flotado foi comprovadamente negativa, visto que a 
diminuição do tempo de moagem repercutiu no aumento de recuperação metalúrgica do processo. Para essa 
característica granulométrica, com considerável quantidade de finos, a agitação da polpa causada pelo rotor 
prejudica o processo de colisão, adesão e transporte das partículas com mineral de interesse; para tal, em escala 
industrial, as colunas de flotação, que possuem um funcionamento apropriado para material de menor 
granulometria, seriam mais adequadas. Um outro fator que pode ter afetado negativamente a flotação foi a 
possível presença de íons de ferro (Fe) provenientes dos minérios de ferro contidos na amostra em níveis 
expressivos, como hematita e magnetita. Eles provocam uma adsorção não seletiva do reagente coletor, 
prejudicando a recuperação metalúrgica do processo também.  

Portanto, diversos outros testes de flotação podem ser realizados com diferentes alterações de 
variáveis, a fim de determinar os melhores parâmetros para as diferentes particularidades do mesmo material 
em faixas granulométricas distintas.  
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