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1. INTRODUÇÃO 

O beneficiamento de rejeitos, a explotação e concentração de teores menores, e até mesmo o 

aproveitamento de materiais considerados estéreis estão sendo estudados a fim de se traçar rotas de 

processamento para o devido aproveitamento econômico. Porém, é necessário um conhecimento aprofundado 

do material em questão no que tange suas propriedades físicas, químicas e metalúrgicas assim como os 

processos aplicados e os parâmetros necessários para uma produção viável. 

No caso de Carajás, o impacto seria enorme em virtude da imensa quantidade de jaspilito e por haver 

boa parte da estrutura necessária para uma provável produção de concentrado de ferro a partir do jaspilito a 

longo prazo, considerando que há grandes projetos de mineração de ferro instalados. Em 2014 a produção 

brasileira de ferro foi de 411,8 milhões de toneladas, representando 12,8% da produção mundial e apesar da 

baixa no preço do minério de ferro naquele ano a produção equivaleu a R$ 54,7 bilhões de reais (DNPM, 

2015). 

A caracterização e a flotação em bancada do jaspilito possui uma grande relevância científica, pois 

pouco se conhece sobre a engenharia mineral e metalúrgica dessa rocha. Há na literatura vários trabalhos que 

tratam do contexto geológico e geofísico das BIFs mas alguns pontos foram pouco explorados: Qual a energia 

é necessária para cominuir o material? É possível concentrar o metal por flotação? Quais os tipos de reagentes 

e quais parâmetros básicos devem ser utilizados na flotação? Assim, este tem por objetivo investigar estes 

tópicos de forma a explorar o material, ampliando-se os conhecimentos e dar início a uma futura rota de 

processamento para o ferro presente na rocha. 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

As amostras analisadas neste trabalho foram fornecidas pela empresa Vale S.A. provenientes do 

Projeto S11D em Canaã dos Carajás, Estado do Pará. O material foi britado até que estivesse abaixo de 6 mesh 

(3360 µm). Após isto, foi feita a determinação da densidade do material por picnômetro, obtendo-se o valor 

de 3,44 g/cm³. Estudos anteriores com a mesma amostra apontam que o Work Index (WI) do material é de 

15,75 kWh/t e a energia (W) de cominuição é de 10,67 kWh/t. De acordo com a análise por Fluorescência de 

Raios-X, o teor de ferro da amostra de jaspilito analisada foi de 34,19%, e teor de sílica de 47,82%. 

 

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES 

Os reagentes coletores utilizados foram as aminas comerciais disponibilizadas pela empresa 

AkzoNobel: MDB 1674 e LILAFLOT 811M. Os coletores foram preparados com água destilada a 1% (V/V) 
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e o depressor utilizado foi o amido de milho gelatinizado em solução de 1% (m/v). A gelatinização foi feita 

utilizando-se solução de NaOH a 5% (m/v) numa proporção de 5 ml da solução de NaOH por grama de amido. 

 

ENSAIOS DE FLOTAÇÃO EM BANCADA 

Os testes foram feitos de modo a flotar o quartzo e deixar as espécies minerais de ferro na porção 

afundada, caracterizando a flotação reversa. A granu Conforme sugerido por Lima (1997) e o padrão utilizado 

na indústria de beneficiamento de minério de ferro, os parâmetros utilizados nos testes de flotação para as 

amostras com e sem deslamagem foram: pH de 10,5; dosagem de coletor de 80 g/t; dosagem do depressor 100 

g/t; porcentagem de sólidos da polpa de 25%; tempo de condicionamento do depressor de 5 minutos; tempo 

de condicionamento do coletor de 2 minutos. Após a realização dos ensaios, o material flotado e afundado foi 

coletado e colocado para secar em estufa a 100º C por 24 h e então era realizada a pesagem do material. A 

Tabela 1 apresenta o esquema dos testes realizados e a Figura 1 apresenta o ensaio de flotação. 

 
Tabela 1: Esquema de testes realizados 

TESTE GRANULOMETRIA REAGENTE DESLAMAGEM 

I < 100 µm MDB 1674 NÃO 

II Entre 100 µm e 37µm MDB 1674 SIM 

III < 100 µm LILAFLOT 811M NÃO 

IV Entre 100 µm e 37µm LILAFLOT 811M SIM 

 
Figura 1: Célula de flotação utilizada nos ensaios 

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

Os indicadores utilizados para avaliar a flotação do jaspilito foram a recuperação mássica e 

recuperação metalúrgica, conforme as equações 1 e 2. 

 

𝑅𝑀𝑎 =
𝑀 𝐴𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜

𝑀 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜
 × 100    (Eq. 1) 

 

Sendo: 

RMa – Recuperação mássica percentual; 

M Afundado – Massa total no afundado; 

M Alimentação – Massa total na alimentação. 

 

 



 
 

𝑅𝑀𝑒 =
𝑀 (𝐹𝑒) 𝐴𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜

𝑀 (𝐹𝑒) 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜
 × 100                                  Eq. (2) 

 
Sendo: 

RMe – Recuperação metalúrgica percentual; 

M (Fe) Afundado – Massa do metal Ferro no afundado; 

M (Fe) Alimentação – Massa do metal Ferro na alimentação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Levando em consideração os resultados da FRX, há um teor de ferro e sílica significante na amostra, 

cerca de 34,19% e 47,82%, respectivamente. 

De acordo com Nappier Munn et al. (1999), rochas com WI entre 14 e 20 kWh/t são consideradas 

duras, como é o caso da rocha estudada, visto que seu WI foi de 15,77kWh/t, assim sendo, a energia que será 

utilizada na moagem com moinho de bolas desta rocha é relativamente alta. Porém, estudos mostram que 

atualmente já se beneficia minérios com WI mais alto do que o encontrado. Em trabalho realizado por 

Bergeman (2009), foi analisado o WI de bond do minério de cobre do Sossego que obteve valor de 17 kWh/t. 

A moagem da planta de beneficiamento do Sossego funciona com moinho semi-autógeno (SAG) em circuito 

fechado com rebritagem em britadores cônicos e posteriormente moinho de bolas 

Gomes (2010), em seu trabalho, afirma que para Work Index acima de 15kWh/t é benéfico ao 

empreendimento a prensa de rolos. Assim, o moinho de rolos se apresenta como uma alternativa para 

otimização do beneficiamento deste material em uma possível rota de aproveitamento. 

A Tabela 2 apresenta o percentual de recuperação mássica obtido nos testes de flotação. 

 
Tabela 2: Recuperação mássica dos ensaios de flotação 

TESTE RECUPERAÇÃO MÁSSICA (%) 

I 56,11 

II 81,90 

III 57,08 

IV 81,60 

 

É possível perceber de acordo com a Tabela 2 que os testes II e IV obtiveram a maior recuperação 

mássica no afundado (minerais de ferro), estes foram os testes onde houve deslamagem, ou seja, retirada dos 

finos (fração abaixo de 37 µm). Sampaio e Silva (2010) afirmam que o excesso da fração fina provoca o 

aumento da viscosidade da polpa e reduz significativamente a recuperação do processo. A deslamagem é 

necessária, mas deve ocorrer sem que haja grande quantidade do mineral útil destinado ao rejeito. Segundo 

Baltar (2008), as partículas finas tendem a agregar-se nas partículas grossas recobrindo-as num processo 

denominado slime-coating. Os finos recobrem a superfície desses minerais dificultando a adsorção efetiva do 

coletor. Dessa forma, o resultado de uma melhor recuperação mássica com deslamagem reitera um melhor 

processo quando retirados os finos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As maiores recuperações mássicas se deram quando o material havia sido submetido ao processo de 

deslamagem (retirada dos finos) antes da flotação. Neste caso, ambos os coletores apresentaram bom 

desempenho, sendo o MDB 1674 ligeiramente melhor no processo com deslamagem e o LILAFLOT 811M 

ligeiramente melhor no processo sem deslamagem.  

Portanto, para os parâmetros aplicados neste trabalho e com a remoção das partículas finas e 

ultrafinas da polpa, o processo de flotação mostrou-se satisfatório para concentrar o ferro presente no jaspilito 

de Carajás. 

O estudo mostra que apesar se o material ser caracterizado como duro (devido à presença 

significativa de sílica), é possível realizar seu aproveitamento através do processo de flotação. Levando-se em 



 
 
consideração que, de maneira geral, na indústria, o processo de flotação ocorre em várias etapas até se chegar 

ao teor exigido pelo mercado. 

Desta maneira, este trabalho apresenta-se como uma fase preliminar de estudos, uma vez que ainda 

há muito o que se estudar neste contexto. Entretanto, abre-se assim oportunidades para estudos futuros, como 

a utilização da flotação em coluna (voltada para finos) e a verificação do aproveitamento deste material através 

de outras técnicas de concentração como a magnética. 
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