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RESUMO 

O trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho da flotação aniônica e catiônica de minério 

de zinco oxidado, tomando como base estudos prévios de microflotação efetuados com 

smithsonita e dolomita provenientes do depósito da região de Ambrósia Norte/MG. Análise 

química inicial do minério indicou teor de 10,7% de Zn, 30,4% de Fe, 6,4% de Si, 2,4 % de 

Pb e 2,4% de Al. Os minerais identificados por difração de raios X e análise 

termogravimétrica foram smithsonita, goethita, cerussita, quartzo e dolomita. Tanto na 

flotação aniônica, em pH 9,5 como na flotação catiônica, em pH 11 foi utilizado planejamento 

fatorial de experimentos com réplica. Os fatores investigados na flotação aniônica foram a 

porcentagem de sólidos (30%-40%), dosagem do silicato de sódio (500-1000 g/t), dosagem do 

oleato de sódio (300-500 g/t) e deslamagem (sim-não). Os principais fatores que 

influenciaram na seletividade do Zn foram a dosagem do coletor e do depressor, enquanto 

para a recuperação metalúrgica foi a deslamagem e a dosagem de silicato de sódio. As 

condições otimizadas para esta rota foram 40% de sólidos, 500 g/t de silicato de sódio, 500 g/t 

de oleato de sódio e minério deslamado. Nestas condições foi alcançado teor de 31,4% com 

recuperação global metalúrgica de 76,0%. A flotação catiônica, efetuada com amostra 

deslamada, teve como fatores a porcentagem de sólidos (30-40%), dosagem do sulfeto de 

sódio (3000-7000 g/t), silicato de sódio (600-1000 g/t) e amina (500-800 g/t). O fator mais 

significativo foi a dosagem do sulfetizante, seguido pela dosagem da amina. O sulfetizante na 

dosagem de 7000 g/t deprimiu a smithsonita, além de diminuir a recuperação mássica. As 

condições otimizadas foram 30% de sólidos, 3000 g/t do sulfetizante, 1000 g/t de depressor e 

800 g/t de amina. Utilizou-se óleo de pinho como espumante, na dosagem de 120 g/t e obteve-

se teor de 17,1% de Zn e recuperação de 42%.  

Palavras chave: smithsonita, goethita, dolomita, flotação em bancada, amina, oleato de 

sódio, silicato de sódio, sulfeto de sódio. 

  



 
  

 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the performance from cationic and anionic bench tests flotation 

of oxidized zinc ore, based on previous microflotation studies on smithsonite and dolomite 

samples from the region of Ambrósia Norte/MG. Primary chemistry analysis indicated the 

grade to Zn of 10,7%, Fe of 30,4%, Si of 6,4%, Pb of 2,4% and Al of 2,4%. The minerals 

identified using X-ray diffraction and thermogravimetrical analysis on the ore composition 

was smithsonite, goethite, quartz, cerussite and dolomite. For both flotations, the anionic at 

pH 9,5 and cationic at pH 11, was used factorial design of experiments with duplicates. The 

anionic flotation factors studied were the percental of solids (30-40%), sodium silicate dosage 

(500-1000 g/ton), sodium oleate dosage (300-500 g/ton) and desliming (yes-no). The 

principal factor that influences the grade of zinc was the dosages of the collector and 

depressor, while for the metallurgical recovery was the desliming and sodium silicate dosage. 

The optimized conditions for the process was 40% of solids, 500 g/ton of sodium silicate, 

500 g/ton of sodium oleate and deslimed ore. For those conditions it was reached 31,4% of 

zinc with the metallurgical recovery of 76,0% Zn. The cationic flotation, made with deslimed 

samples, had as factors the percental of solids (30-40%), sodium sulfide (3000-7000 g/ton), 

sodium silicate (600-1000 g/ton) and amine (500-800 g/ton). The most significant factor was 

the sulphising agent dosage, followed by the amine dosage. The sulphising agent at 

7000 g/ton depressed the smithsonite, besides decreasing the mass recovery. The optimized 

conditions were 30% of solids, 3000 g/ton of sodium sulfide, 1000 g/ton of sodium silicate 

and 800 g/ton of amine. Pine oil at the dosage of 120 g/ton was used as frother and the grade 

obtained was 17,1% of Zn and metallurgical recovery of 42%. 

Keywords: smithsonite, goethite, dolomite, flotation, amine, sodium silicate, sodium oleate, 

sodium sulphide. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O zinco é um dos metais não ferrosos de maior importância econômica. Sua principal 

aplicação é na galvanização de metais, mas também pode ser usado em medicamentos, 

cosméticos, como catalizadores, pigmentação de materiais e na construção civil 

(INTERNATIONAL ZINC ASSOCIATION, 2017, MOEZZI; MCDONAGH; 

CORTIE, 2012). 

As reservas mundiais estimadas de zinco em 2013 foram de 250,5 milhões de toneladas, 

sendo 1,7 milhões pertencentes ao Brasil. A produção mundial neste mesmo ano foi de 

13,2 milhões de toneladas, com o Brasil produzindo 280 mil toneladas. A Figura 1 

mostra em gráficos os dados percentuais das reservas mundiais estimadas de zinco e da 

produção deste metal em 2013 (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO 

MINERAL, 2017). 

 

Figura 1 - Reservas estimadas e produção mundial de zinco em 2013, em números relativos (adaptado de 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, 2017) 

Segundo Gilg, Boni e Cook (2008) é possível dividir os depósitos de zinco em dois 

tipos: os sulfetados e os não sulfetados (oxidados). 

Os depósitos sulfetados de zinco, cujo principal mineral minério é a esfalerita, são a 

principal fonte de zinco, mas com a explotação estão se exaurindo aos poucos e 

consequentemente o beneficiamento de minérios oxidados de zinco de baixo teor, cujos 

minerais minério podem ser constituídos por carbonatos (smithsonita e hidrozincita), 
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silicatos (hemimorfita) e óxidos (zincita e franklinita), passam a ser uma importante 

alternativa de produção (GILG; BONI; COOK, 2008, MEHDILO et al., 2012). 

Misi (2016) classificou e descreveu, do ponto de vista metalogenético, os depósitos de 

zinco não sulfetados em: 

• Depósitos não sulfetados relacionados a bacias sedimentares formadas em 

ambiente tectônico extensional, com ou sem relação direta com vulcanismo e/ou 

magmatismo. Os minerais formados nesse tipo são a willemita e a hemimorfita. 

• Depósitos não sulfetados relacionados a processos supergênicos. Se formam a 

partir do intemperismo de depósitos sulfetados de zinco, cuja alteração formam 

os minerais de zinco oxidado (zincita e franklinita). Caso essas alterações 

ocorram em rochas carbonáticas, durante a oxidação dos sulfetos o zinco é 

liberado, transportado pela água e reage com as rochas carbonáticas, formando 

um precipitado de zinco carbonatado (smithsonita e hidrozincita).  

A Nexa Resources, ex-Votorantim Metais, é a única empresa que extrai minério de 

zinco no território brasileiro, sendo seus principais depósitos localizados na região dos 

municípios de Paracatu e Vazante, em Minas Gerais. A Nexa Resources estuda um novo 

depósito localizado entre estas cidades, denominado Ambrósia, que em algumas áreas 

contém smithsonita como mineral-minério. Segundo estudos mineralógicos da empresa 

os principais minerais de ganga são dolomita, calcita, quartzo, micas, óxidos de ferro e 

sulfetos (ARAÚJO, 2016, MONTEIRO et al., 2006). 

Nesse trabalho foram realizados estudos de flotação em escala de bancada com minério 

oriundo do depósito de zinco de Ambrósia. Foram testadas duas rotas de flotação, 

usando coletor aniônico (oleato de sódio) e catiônico (amina). 
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2. RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

 

As reservas de minério de zinco sulfetado e oxidado (willemítico) de Vazante, da Nexa 

Resources, irão se exaurir (atualmente está próximo de 50% da vida útil da reserva) e 

por isso faz-se necessário o desenvolvimento de rotas de flotação para o aproveitamento 

de diferentes tipologias, como é o caso do minério do depósito de Ambrósia, cujo 

concentrado deverá abastecer a planta metalúrgica de Três Marias, o que garantirá a 

continuidade das atividades desta empresa no estado de Minas Gerais. 

Pelo exposto anteriormente, estudos fundamentais de flotação efetuados com o mineral 

minério (smithsonita) e o principal mineral de ganga (dolomita) são importantes para 

avaliar sistemas de reagentes e pH, que possibilitam a separação seletiva entre os 

mesmos. No entanto, faz-se necessários estudos de bancada com minério para confirmar 

os resultados indicados pelos ensaios de microflotação. 

Em estudos de microflotação com amostras de smithsonita e dolomita do depósito de 

Ambrósia Norte, usando rota aniônica (silicato de sódio e oleato de sódio) (ARAÚJO, 

2016) e catiônica (sulfeto de sódio, silicato de sódio e amina) (SOUZA, 2018), 

verificou-se a possibilidade de separação seletiva entre os mesmos em pH 9,5 e 11,0, 

respectivamente. A flotação em escala de bancada pode ser usada para verificar a 

performance da rota de flotação aniônica e catiônica, visando a escolha da rota que 

propiciará os melhores resultados. 
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3. OBJETIVOS  

3.1.  Objetivo Geral 

 

O trabalho proposto teve por objetivo estudar as performances da flotação catiônica e 

aniônica em bancada do minério de zinco, por meio do planejamento fatorial de 

experimentos. 

3.2.  Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos foram: 

 

• Efetuar caracterização física, química e mineralógica do minério de zinco 

oxidado do depósito de Ambrósia Norte. 

• Efetuar ensaios de flotação em bancada nos valores de pH definidos nos estudos 

de microflotação aniônica com amostras de minerais puros de smithsonita e 

dolomita efetuados por Araújo (2016), avaliando efeitos da dosagem do 

depressor, coletor, deslamagem e porcentagem de sólidos.  

• Efetuar ensaios de flotação em bancada nos valores de pH definidos nos estudos 

de microflotação catiônica com amostras de minerais puros de smithsonita e 

dolomita efetuados por Souza (2018), avaliando efeitos da dosagem do 

sulfetizante, depressor, coletor e porcentagem de sólidos.  



 
  

17 
 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1.  Generalidades 

 

A flotação é uma técnica que explora as diferenças superficiais físico-químicas dos 

minerais. Muitos depósitos de baixo teor ou de mineralogia complexa, que antes eram 

considerados não viáveis economicamente puderam ser explotados graças ao 

desenvolvimento, no século passado, deste método (WILLS; NAPIER-MUNN, 2006). 

Os parâmetros que influenciam a flotação são: tipo e dosagem de reagentes (coletores e 

modificadores), granulometria do minério, percentagem de sólidos da polpa, pH, Eh e 

espécies dissolvidas na polpa (WILLS; NAPIER-MUNN, 2006, PERES; ARAÚJO, 

2013). 

Ejtemaei, Gharabaghi e Irannajad (2014) fizeram uma revisão das rotas mais utilizadas 

para a flotação de minérios de zinco oxidados. As rotas destacadas por estes autores 

foram:  

• Sulfetização da superfície do mineral de zinco com sulfeto de sódio e amina 

como coletor. 

• Ácidos carboxílicos como coletores. 

• Sulfetização da superfície da smithsonita com sulfeto de sódio e ativação da 

superfície dos minerais de zinco com sulfato de cobre e coleta utilizando 

xantatos. 

• Agentes quelantes como coletores. 

• Flotação utilizando coletores catiônicos e aniônicos juntos, como aminas e 

xantatos. 

Na Tabela 1 estão identificados os reagentes e respectivas dosagens para vários tipos de 

minérios de zinco oxidados. 
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Tabela 1  - Reagentes utilizados na flotação de minérios de zinco oxidados (adaptado de BULATOVIC, 2010) 

Tipo de minério e descrição Reagentes utilizados 

• Mineral minério -  smithsonita (teor de 

zinco de 9 - 15%). 

• Minerais de ganga: calcita, dolomita, 

quartzo e argilominerais. 

• 2000 – 2500 g/t de silicato de sódio; 

• 3500 – 4500 g/t de sulfeto de sódio; 

• 100 – 150 g/t de amina; 

• 10 – 20 g/t de óleo de pinho. 

• Mineral-minério -  hemimorfita (teor de 

zinco de 4 - 10%). 

• Minerais de ganga: quartzo, dolomita, 

hidróxidos de ferro. 

• 1500 – 2500 g/t de silicato de sódio; 

• 4000 – 5000 g/t de sulfeto de sódio; 

• 90 – 150 g/t de emulsão de amina/óleo de 

pinho/óleo combustível (80:10:10). 

• Mistura de hemimorfita e smithsonita (teor 

de zinco de 8 - 15%). 

• Minerais de ganga: goethita, quartzo, e 

barita 

• 1000 – 1500 g/t de silicato de sódio; 

• 3000 – 5000 g/t de sulfeto de sódio; 

• 200-300 g/t de carboximetilcelulose; 

• 150 – 180 g/t de emulsão de amina/óleo de 

pinho/óleo combustível (70:10:20). 

• Mistura complexa de hemimorfita e 

smithsonita (teor de zinco de 6 -12%). 

• Minerais de ganga: goethita, hidróxidos de 

ferro, dolomita, siderita e argilominerais. 

• 1000 – 1500 g/t de silicato de sódio; 

• 3000 – 6000 g/t de sulfeto de sódio; 

• 200 – 300 g/t de Na5P3O10; 

• 250 – 300 g/t emulsão de amina/xantato 

(1:1). 

  

4.2.Propriedades superficiais da smithsonita e dolomita 

 

A smithsonita e a dolomita são minerais semissolúveis em água, liberando íons de Zn2+, 

Ca2+, Mg2+ e CO3
2-. Essa dissolução influencia muito a flotação, uma vez que este 

processo é diretamente associado a fenômenos interfaciais e a presença dos íons é 

fundamental no desencadeamento de reações como hidrólise, complexação, adsorção e 

precipitação, que podem inibir a seletividade dos reagentes e aumentar o seu consumo. 

Nos próximos tópicos serão estudados o comportamento das espécies geradas na 

dissolução da smithsonita e dolomita e a influência dos mesmos no potencial 

eletrocinético destes minerais 
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4.2.1. Smithsonita 

 

A smithsonita tem fórmula química de ZnCO3. O conteúdo de Zn no mineral puro é de 

51% e 49% de CO3. Em termos de óxidos é composto por 64,8% de ZnO e 35,2% de 

CO2.  

A composição química média da smithsonita de Ambrósia Norte determinada por 

Araújo (2016) usando microscópio eletrônico de varredura (MEV) acoplado com um 

detector de energia dispersiva de raios X (EDS) está na Tabela 2. A presença de cátions 

como Mg2+ e Fe2+ indica uma provável substituição isomórfica na estrutura cristalina da 

smithsonita, pois o Zn pode ser substituído parcialmente por Fe, Mn, Ca, Mg, Cd, Cu, 

Co e Pb (DANA, 1974). 

Tabela 2 - Composição química média da smithsonita proveniente de Ambrósia Norte (adaptado de ARAÚJO, 

2016) 

Elemento, % 

Zn Mg Fe K Pb P Al Si S O C 

48,68 1,10 5,04 2,26 0,77 0,77 2,51 8,88 1,01 22,65 22,46 

A Equação 1 mostra a dissociação da smithsonita em meio aquoso. 

𝑍𝑛𝐶𝑂3 ⇆  𝑍𝑛2+ + 𝐶𝑂3
2−      (1) 

Na Tabela 3 são apresentadas as equações de equilíbrio em um sistema smithsonita-

água e CO2 com suas respectivas constantes de equilíbrio. 

Como pode ser observado pela Figura 2, que representa o diagrama da hidrólise 

resultante da dissolução da smithsonita em meio aquoso, construído baseando-se nas 

equações da Tabela 3, até o valor de pH 8,5 a espécie predominante em meio aquoso é 

Zn2+, enquanto Zn(OH)2 predomina de 8,5 até 11, e Zn(OH)3
-, Zn(OH)4

2-, Zn(CO3)2
2- e 

Zn(OH)2 são as espécies de maior atividade em pH maior que 11. 
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Tabela 3 - Equações de equilíbrio da smithsonita em sistema com água-CO2 (SHI et al, 2013) 

Equações de equilíbrio pK 

𝑍𝑛2+ + 𝑂𝐻− ⇆ 𝑍𝑛(𝑂𝐻)+ 5,0 

𝑍𝑛2+ + 2𝑂𝐻− ⇆ 𝑍𝑛(𝑂𝐻)2 11,1 

𝑍𝑛2+ + 3𝑂𝐻− ⇆ 𝑍𝑛(𝑂𝐻)3
− 13,6 

𝑍𝑛2+ + 4𝑂𝐻− ⇆ 𝑍𝑛(𝑂𝐻)4
2− 14,8 

𝑍𝑛(𝑂𝐻)2(𝑠) + 2𝐻+ ⇆ 𝑍𝑛2+ + 2𝐻2𝑂 11,5 

𝑍𝑛2+ + 𝐻𝐶𝑂3
− ⇆ 𝑍𝑛𝐻𝐶𝑂3

+ 2,1 

𝑍𝑛2+ + 𝐶𝑂3
2− ⇆ 𝑍𝑛𝐶𝑂3 5,3 

𝑍𝑛2+ + 2𝐶𝑂3
2− ⇆ 𝑍𝑛(𝐶𝑂3)2− 9,6 

𝑍𝑛2+ + 𝐶𝑂3
2− ⇆ 𝑍𝑛𝐶𝑂3(𝑠) 10,0 

𝑍𝑛(𝐶𝑂3)0,4(𝑂𝐻)1,2 ⇆ 𝑍𝑛2+ + 0,4𝐶𝑂3
2− + 1,2𝑂𝐻−𝑍𝑛𝐶𝑂3 -14,85 

𝐶𝑂3
2− + 𝐻+ ⇆ 𝐻𝐶𝑂3

− 10,33 

𝐶𝑂2(𝑔) + 𝑂𝐻− ⇆ 𝐻𝐶𝑂3
− 6,18 

𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻+ ⇆ 𝐻2𝐶𝑂3 6,35 

 

Figura 2 - Diagrama de especiação da smithsonita (adaptado de SHI et al, 2013) 

Araújo (2016) determinou o potencial eletrocinético em função do pH para diferentes 

tempos de equilíbrio da smithsonita do depósito de Ambrósia Norte em meio aquoso (0, 
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15 e 24 horas). Não se observou grande variação dos valores do potencial eletrocinético 

medidos nos testes. O ponto isoelétrico (PIE) variou de pH 8,3 a pH 8,9. A tendência 

observada foi dos valores do potencial eletrocinético se tornarem mais negativos com o 

aumento do pH. Hosseini e Forssberg (2006) e Shi et al. (2012) encontraram o valor do 

PIE da smithsonita em pH 8, Wu et al. (2015) em pH 7,7 e Souza (2018) em 8,2.  

A Figura 3 mostra a curva do potencial eletrocinético da smithsonita. O potencial 

eletrocinético negativo do mineral foi atribuído à adsorção de espécies iônicas negativas 

na superfície do mesmo, como HCO-3 e CO3
2- (SHI et al., 2012). 

 

Figura 3 - Potencial eletrocinético da smithsonita em função do pH (adaptado de SHI et al. 2012) 

4.2.2. Dolomita 

 

A dolomita (CaMg(CO3)2) é composta de 30,4% de CaO, 21,7% de MgO e 47,9% de 

CO2. A proporção molar de CaCO3 para MgCO3 é de 1:1, porém, o magnésio pode 

substituir o cálcio até a razão de 5:1, enquanto o cálcio substitui o magnésio até a razão 

de 20:1. O Mg pode ser substituído pelo Fe, Mn e Zn e o Ca por Pb (DANA, 1974).  

Araújo (2016) utilizou microscópio eletrônico de varredura (MEV) acoplado com um 

detector de energia dispersiva de raios X (EDS) de uma amostra de dolomita de 

Ambrósia Norte para determinar a composição química média, mostrado na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Composição química de dolomita proveniente de Ambrósia Norte (adaptado de ARAÚJO, 2016) 

Elemento, % 

Ca Mg Fe K P Al Si S V O C 

25,02 8,27 3,95 2,96 0,35 3,44 8,84 0,01 0,95 41,36 15,39 

Estequiometricamente a dolomita é composta por 21,7% de Ca e 13,2% de Mg. Caso 

todo o Ca fosse proveniente da dolomita a amostra teria 91,3% de dolomita. De forma 

análoga, a amostra teria 64,0% de Mg caso a dolomita fosse a única fonte desse 

elemento. Dessa forma é provável a substituição isomórfica de Mg2+ por Fe2+ e que a 

amostra era contaminada por calcita (ARAÚJO, 2016). 

Chen e Tao (2004) construíram o diagrama das espécies dissolvidas da dolomita em 

água, apresentado na Figura 4. Pode-se notar que para valores de pH abaixo de 8 

prevalecem os cátions Ca2+, Mg2+, MgHCO3
+ e CaHCO3

+ enquanto para pH maior que 

8 os ânions HCO3
- e CO3

2- predominam.  

 

Figura 4 – Diagrama de especiação em sistema aberto de dolmita-água-CO2 (adaptado de CHEN; TAO, 2004) 

Na Tabela 5 estão as equações químicas e termodinâmicas envolvidos na dissolução da 

dolomita em meio aquoso em um sistema com água-dolomita-CO2. 
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Tabela 5 - Equações de equilíbrio em um sistema água-dolomita-CO2 e dados termodinâmicos (CHEN; TAO, 

2004) 

Equação de equilíbrio pK 

𝐶𝑎𝑀𝑔(𝐶𝑂3)2 ⇆ 𝑀𝑔2+ + 𝐶𝑎2+ + 2𝐶𝑂3
2− 19,35 

𝐶𝑎2+ + 𝑂𝐻− ⇆ 𝐶𝑎𝑂𝐻+ -1,30 

𝐶𝑎𝑂𝐻+ + 𝑂𝐻− ⇆ 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) 1,30 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) ⇆ 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2(𝑠) -5,10 

𝐶𝑎2+ + 𝐻𝐶𝑂3
− ⇆ 𝐶𝑎𝐻𝐶𝑂3

+ -0,87 

𝐶𝑎𝐻𝐶𝑂3
+ ⇆ 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑎𝑞) + 𝐻+ 7,99 

𝑀𝑔2+ + 𝑂𝐻− ⇆ 𝑀𝑔𝑂𝐻+ -2,57 

𝑀𝑔𝑂𝐻+ + 𝑂𝐻− ⇆ 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) -5,81 

𝑀𝑔(𝑂𝐻)2(𝑎𝑞) ⇆ 𝑀𝑔(𝑂𝐻)2(𝑠) -2,67 

𝑀𝑔2+ + 𝐻𝐶𝑂3
− ⇆ 𝑀𝑔𝐻𝐶𝑂3

+ -1,16 

𝑀𝑔𝐻𝐶𝑂3
+ ⇆ 𝐻+ + 𝑀𝑔𝐶𝑂3(𝑎𝑞) 8,09 

𝑀𝑔𝐶𝑂3(𝑠) ⇆ 𝑀𝑔𝐶𝑂3(𝑎𝑞) 4,51 

𝑀𝑔𝐶𝑂3(𝑎𝑞) ⇆ 𝑀𝑔2+ + 𝐶𝑂3
2− 3,40 

𝐻2𝐶𝑂3 ⇆ 𝐶𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑂 -1,43 

𝐻2𝐶𝑂3 ⇆ 𝐻+ + 𝐻𝐶𝑂3
− 6,38 

𝐻𝐶𝑂3
− ⇆ 𝐻+ + 𝐶𝑂3

2− 10,33 

𝐶𝑂3
2− + 𝐻2𝑂 ⇆ 𝐻𝐶𝑂3

− + 𝑂𝐻− 3,67 

𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻2𝑂 ⇆ 𝐻2𝐶𝑂3 + 𝑂𝐻− 7,62 

Araújo (2016) determinou a curva de potencial eletrocinético da dolomita proveniente 

do depósito de Ambrósia Norte, utilizando pH de 8 a 13. Da mesma forma que ocorreu 

com a smithsonita observou-se que os valores do potencial eletrocinético obtidos não 

variaram tanto com o tempo (0, 15 e 24 horas). No trabalho não foi determinado o PIE 

porque o ponto de menor pH medido foi em 8, valor acima de PIE se comparado com 

outros dados da literatura, como de Chen e Tao (2004), mostrado na Figura 5 e Lopes 

(2013) que encontraram valores de 6,3 e 7,5, respectivamente. 

Como se pode ver na Figura 5, para valores de pH acima de 11,5 o potencial 

eletrocinético da dolomita tende a aumentar. Esse mesmo comportamento foi observado 

por Araújo (2016) e Gence e Osbey (2006). Esse efeito, segundo os pesquisadores, pode 



 
  

24 
 

ser devido à formação e precipitação da espécie Ca(OH)2 sobre a superfície do mineral, 

que possui PIE em 12. 

 

Figura 5 - Potencial eletrocinético da dolomita em função do pH (adaptado de CHEN; TAO, 2004) 

4.3.Alguns reagentes utilizados na flotação de minério de zinco oxidados 

 

4.3.1. Ácidos graxos 

 

Os ácidos graxos possuem o grupo funcional carboxila (-COOH) e têm fórmula geral 

RCOOH, sendo o radical “R” responsável pela parte apolar da molécula e “COOH” a 

parte polar. Podem ser saturados (CnH2n+1COOH) ou insaturados (CnH2n-1COOH). Os 

ácidos graxos usados na flotação são produzidos a partir da saponificação de gordura 

vegetal ou animal. Geralmente, estes reagentes quando utilizados são compostos de 

misturas dos diferentes tipos de ácidos. Eles são utilizados na forma de sais, que garante 

solubilidade elevada do reagente. O ácido graxo mais comum é o ácido oleico, que tem 

fórmula química CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH (BALTAR, 2010, BULATOVIC, 

2007).  
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A Figura 6 apresenta o diagrama de especiação do ácido oleico em função do pH. Como 

pode ser observado, em pH abaixo de 7,8 a espécie molecular (RCOOH) é 

predominante enquanto que para valores maiores que 7,8 os ânions RCOOH- e 

(RCOOH)2
2- têm maior atividade. 

 

Figura 6 - Diagrama de espécies do ácido oleico em função do pH (SOMASUNDARAN, 1984 apud 

EJTEMAEI; GHARABAGHI; IRANNAJAD, 2014) 

A adsorção física dos ácidos graxos, que formam ânions em solução, é dificilmente 

encontrada, uma vez que em meio ácido, os ácidos carboxílicos reagem com os íons H+ 

e voltam para a forma molecular e é justamente em meio ácido que a maioria dos 

minerais apresentam carga superficial positiva (BALTAR, 2010). 

Araújo (2016) determinou as curvas de potencial eletrocinético da smithsonita e da 

dolomita na ausência e na presença do oleato de sódio e obteve valores de potencial 

mais negativos para os dois minerais após o condicionamento com o coletor, sendo um 

indício de que ocorreu adsorção química. 

Shi et al. (2012) por meio de medida de potencial eletrocinético da smithsonita na 

ausência e condicionados com oleato de sódio (Figura 7) propuseram um mecanismo de 

adsorção para o reagente. A presença de oleato de sódio alterou o PIE da smithsonita, 
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diminuindo o valor deste. A Figura 8 apresenta três mecanismos distintos propostos 

pelos autores para a adsorção do reagente em função do pH. 

 

Figura 7 - Potencial eletrocinético da smithsonita pura (1a) e smithsonita condicionada com oleato de sódio 

(1b) em função do pH (adaptado de SHI et al., 2012) 

 

Figura 8 - Mecanismo proposto de interação entre oleato (Ol-) e a superfície da smithsonita (adaptado de SHI 

et al., 2012) 
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• Entre pH 7,5-8,0 a superfície da smithsonita tem potencial eletrocinético 

positivo e o oleato pode se adsorver como contra-íon. Como o valor negativo do 

potencial eletrocinético da smithsonita aumenta, foi proposto que ocorre a 

adsorção química dos íons RCOOH- e (RCOOH)2
2-, que formam sais insolúveis 

com o zinco na superfície do mineral. 

• Entre 8,0-9,5 a espécie neutra [Zn(OH)2(H2O)2]
0
n, predominante nessa faixa de 

pH, adsorve na superfície da smithsonita e dificulta a adsorção dos íons do 

oleato. 

• Para pH maior que 9,5 a espécie [Zn(OH)2(H2O)2]
0
n tem sua atividade reduzida 

e assim não prejudica a adsorção dos íons oleato. 

Na Figura 9 estão apresentadas as curvas de flotabilidade da smithsonita em função da 

dosagem do oleato de sódio e do pH, determinadas por Araújo (2016). Observa-se 

flotabilidade de 98% do mineral para valores de pH entre 9,5 e 10, para a dosagem de 

5x10-5 M. 

 

Figura 9 - Recuperação da smithsonita em função do pH para oleato de sódio em diferentes concentrações 

(adaptado de ARAÚJO, 2016) 
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4.3.2. Aminas 

 

As aminas são os representantes dos coletores catiônicos. São compostas por um grupo 

nitrogenado pentavalente, que forma ligações covalentes geralmente com o hidrogênio e 

grupos hidrocarbônicos. É derivada da amônia pela substituição de hidrogênio por 

grupos hidrocarbônicos. Dependendo do número de grupos hidrocarbônicos 

substituídos, as aminas podem ser consideradas primárias, secundárias, terciárias e 

quaternárias. Outro meio de classificar as aminas é em alquil aminas, aril aminas ou 

alquil-aril aminas, dependo se o carbono ligado ao nitrogênio pertence a uma cadeia 

aberta, uma cadeia cíclica ou ambos, respectivamente (BALTAR, 2010; BULATOVIC, 

2007). 

A Tabela 6 mostra o composto formado após a substituição de um ou mais hidrogênios 

da amônia. 

Tabela 6 - Tipo de amina resultante da substituição do hidrogênio (BALTAR, 2010) 

Substituições Composto 

NH3 Amônia 

RNH2 Amina primária 

R2HN Amina secundária 

R3N Amina terciária 

R4N.A Sal quaternário de amônia 

 

As aminas adsorvem na superfície dos minerais principalmente devido a interações 

eletrostáticas e por isso não são reagentes muito seletivos ou com poder de coleta 

elevado. Quanto maior o excesso de carga negativa na superfície do mineral maior será 

a densidade de adsorção. Cátions presentes em solução competem com a amina, pois os 

mesmos são atraídos pelos sítios negativos nos minerais, dificultando a adsorção do 

coletor. O tamanho da cadeia hidrocarbônica influencia tanto na solubilidade, que cai 

com o aumento desta, quanto no poder de coleta, que aumenta com o aumento da cadeia 

(BALTAR, 2010, RAO, 2004, WILLS; NAPIER-MUNN, 2006). 

Por serem bases fracas as aminas são sensíveis ao pH. A Figura 10 apresenta o 

diagrama de especiação da dodecilamina na concentração molar de 5x10-5. A espécie 
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predominante até o pH 10 é RNH3
+ e em pH 10,6 a espécie molecular RNH2 está na 

mesma concentração que RNH3
+. 

 

Figura 10 - Diagrama de especiação da dodecilamina em concentração de 1x10-5 M em função do pH 

(adaptado de RAO, 2004) 

Mehdilo, Irannajad e Zarei (2013) realizaram ensaios de microflotação com amostra 

pura de smithsonita em vários valores de pH e alcançaram recuperação acima de 80% 

em pH 11, utilizando dodecilamina, conforme mostrado na Figura 11. Wang (2014) 

também encontrou o resultado otimizado em pH igual a 11  

 

Figura 11 - Recuperação da smithsonita em função do pH (adaptado de MEHDILO; IRANNAJAD; ZAREI, 

2013) 
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Souza (2018) testou a flotabilidade da smithsonita do depósito de Ambrósia Norte, 

utilizando uma eterdiamina em diferentes pH e dosagens do coletor. Conforme pode ser 

visto na Figura 12, o pH ótimo foi encontrado em 11. A dosagem influenciou muito no 

resultado, sendo que em menor valor recuperou-se menos de 10% em qualquer faixa de 

pH e a outra, dez vezes maior obteve-se resultados bem mais significativos.  

 

Figura 12 - Flotabilidade da smithsonita utilizando eterdiamina como coletor em diferentes dosagens e pH 

(adaptado de SOUZA, 2018) 

4.3.3. Modificadores 

 

Dentre os modificadores utilizados na flotação de minérios oxidados de zinco será dado 

ênfase para o sulfeto de sódio e o silicato de sódio, modificadores que são utilizados 

para a flotação de minérios oxidados de zinco, conforme apresentado na Tabela 1. 

4.3.3.1.Sulfeto de sódio (Na2S) 

 

A sulfetização modifica a superfície do óxido de zinco (ZnCO3), que naturalmente é 

hidrofílica, para uma superfície sulfetada, tornando a superfície mais hidrofóbica além 

de diminuir o potencial eletrocinético e como consequência facilitando a adsorção das 

aminas. (EJTEMAEI; GHARABAGHI; IRANNAJAD, 2011, WU et al., 2015). 
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Em meio aquoso o Na2S se dissocia segundo as Equações 2 à 5: 

𝑁𝑎2𝑆 + 2𝐻2𝑂 ⇆ 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2𝑆 (2) 

𝑁𝑎𝑂𝐻 ⇆ 𝑁𝑎+ + 𝑂𝐻 (3) 

𝐻2𝑆 ⇆ 𝐻+ + 𝐻𝑆 (4) 

𝐻𝑆 ⇆ 𝐻+ + 𝑆− (5) 

Na Figura 13 é apresentado o diagrama de especiação do sulfeto de sódio. Pode-se notar 

que em pH menor que 7 a espécie predominante é H2S, enquanto em pH maior que 7 e 

menor que 13 a espécie de maior concentração é HS- e em pH maior que 13 S2- é 

predominante. 

 

Figura 13 - Curva de especiação de Na2S em solução (adaptado de WU et al, 2015) 

Utilizando MEV-EDS e análise por espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X 

(XPS) Wu et al. (2015) propuseram duas equações (Equações 6 e 7) para mostrar a 

formação de ZnS na superfície da smithsonita em pH maior que 10. 

𝑍𝑛𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐻𝑆− ⇆ 𝑍𝑛𝑆(𝑠) + 𝐻𝐶𝑂3
− (6) 

𝑍𝑛𝐶𝑂3(𝑠) + 𝑆2− ⇆ 𝑍𝑛𝑆(𝑠) + 𝐶𝑂3
2− (7) 

Hosseini e Forssberg (2006) por meio de medidas do potencial eletrocinético da 

smithsonita antes e depois do condicionamento com sulfeto de sódio, observaram que 

na ausência do reagente o PIE encontrado foi em pH 8 e após o condicionamento com o 
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Na2S diminuiu para 6,3. Os resultados foram semelhantes aos de Wu et al. (2015), que 

justificaram a queda do potencial eletrocinético do mineral pelo fato dos íons de Zn2+, 

que são IDP dos minerais oxidados de zinco, diminuírem sua concentração com a 

sulfetização, uma vez que o sulfeto de zinco formado na superfície do mineral é mais 

insolúvel que o carbonato de zinco na superfície da smithsonita. 

Ejtemaei, Irannajad e Gharabaghi (2011) realizaram ensaios de microflotação com 

amostras de smithsonita com quatro dosagens de acetato de monoamina em diferentes 

dosagens de Na2S. Nos ensaios de microflotação foi alcançada recuperação de 90% para 

a dosagem de 800 g/t do coletor e de 3000 g/t do sulfetizante. 

Ejtemaei, Irannajad e Gharabaghi (2011) também realizaram ensaios em bancada com 

minério de zinco oxidado contendo 22% de smithsonita. Foi utilizado amina como 

coletor, sulfeto de sódio como sulfetizante e silicato de sódio como depressor. Os 

resultados obtidos estão na Tabela 7. Pelos resultados apresentados foi inferido que 

dosagens próximas de 2000 g/t não seria suficiente para sulfetizar toda a superfície das 

partículas de smithsonita e que para 4000 g/t a recuperação cai devido à alta 

concentração de íons HS-. Logo, a dosagem de Na2S com melhores resultados para pH 

11 foi em 3000 g/t. 

Tabela 7 - Recuperação e teor de zinco no concentrado de minério de zinco oxidado em função da dosagem do 

Na2S (adaptado de EJTEMAEI; IRANNAJAD; GHARABAGHI, 2011) 

Dosagem Na2S, g/t Recuperação, % Teor, % 

2000 70,1 20,1 

3000 87,0 23,0 

4000 78,9 22,5 

Mehdilo et al. (2012) em ensaios de flotação em bancada, utilizando amina como 

coletor e silicato de sódio como depressor, em pH 11, com minério de zinco oxidado de 

teor inicial de 21,6% de Zn, encontraram a melhor dosagem para o Na2S de 7500 g/t. O 

minério estudado por eles tinha como principal mineral minério a smithsonita e como 

ganga a calcita e quartzo. O teor de Zn obtido no concentrado chegou a 42% e a 

recuperação metalúrgica 92%. 

Kashani e Rashchi (2008) encontraram o melhor valor em pH 11 e dosagem de sulfeto 

de sódio em 3400 g/t. Eles então testaram o tempo ótimo de condicionamento do Na2S. 
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O tempo ideal encontrado foi de 5 minutos. Segundo os autores a solubilização da 

smithsonita com o tempo gera maiores quantidade de íons Zn2+, que complexam com os 

ânions HS- (espécie predominante do sulfeto de sódio no pH 11). Logo, em tempos 

maiores que 5 minutos a concentração de íons Zn2+ será grande o suficiente para 

consumir o HS-, reduzindo os sítios negativos sobre a superfície das partículas do 

mineral, evitando a adsorção da amina. 

4.3.3.2.Silicato de sódio 

 

O silicato de sódio tem fórmula química geral Na2SO3. A composição química pode ser 

expressa por mNa2O nSiO2, sendo n/m o módulo do silicato de sódio (na flotação esse 

módulo vai de 2,2 a 3,0). A Equação 8 mostra a dissociação do metasilicato de sódio em 

água (BULATOVIC, 2007): 

𝑁𝑎2𝑆𝑖𝑂3 + 𝐻2𝑂 ⇆ 𝑁𝑎𝐻𝑆𝑖𝑂3 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 (8) 

Segundo Baltar (2010) os mecanismos de ação do silicato de sódio são de difícil 

entendimento pois a hidrólise gera várias espécies iônica monoméricas, poliméricas e 

coloidais, como pode ser visto na Figura 14. 

 

Figura 14 - Diagrama de espécies do silicato de sódio em função do pH (SJOEBERG; OHMAN, 1985 apud 

RAO; FORSSBERG, 2007) 
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O silicato de sódio pode atuar como depressor, regulador de pH e dispersante e é 

recomendado que a solução de silicato de sódio seja usada na concentração de 2-5% 

pois nessas condições é mais estável. A concentração de OH-, conforme observado na 

equação 8 aumenta com o aumento da dissolução do reagente (BULATOVIC, 2007). 

Na Figura 15 estão apresentadas as curvas de flotabilidade da smithsonita e dolomita em 

função da concentração de silicato de sódio e na presença de 2,5x10-5 M de oleato de 

sódio em pH 9,5. Observa-se queda da flotabilidade da dolomita de 70% para 5% e e de 

98% para 95% no caso da smithsonita. Para dosagens muito altas a recuperação caiu 

para cerca de 35%. Pelos resultados apresentados a separação seletiva entre os dois 

minerais em bancada parece ser possível. 

 

Figura 15 - Flotabilidade da smithsonita e dolomita em função da dosagem do silicato de sódio em pH 9,5 e 

com 18,5 mg/L de oleato de sódio (adaptado de ARAÚJO, 2016) 

Souza (2018) comparou a flotabilidade de smithsonita e dolomita condicionadas com 

18,5 mg/L de eterdiamina em pH 11 para várias dosagens do silicato de sódio. Apesar 

de ser um depressor, um aumento na dosagem ajudou na recuperação da smithsonita, 

enquanto para a dolomita a recuperação caiu, o que era esperado, pois o silicato de 

sódio é utilizado como depressor de dolomita. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as etapas de preparação e caracterização da amostra de 

minério de zinco oxidado para os testes de flotação em bancada, cedidas pela Nexa 

Resources, amostradas do depósito Ambrósia Norte, britadas pela empresa em 2 polegadas e 

enviadas à umidade natural. 

5.1. Preparação da amostra 

 

A amostra de minério de zinco oxidado foi enviada em dez sacos com aproximadamente 32 

kg de material, totalizando 320 kg de minério. O minério, conforme pode ser observado pela 

Figura 16, foi peneirado em peneiras quadradas vibratórias de 50x50 cm com abertura de 

2 mm. O material passante foi armazenado para posterior homogeneização. O que ficou retido 

foi britado em britador de rolos com abertura ajustada em 2 mm e novamente peneirado, até 

que todo o material passasse na peneira de 2 mm. 

Os 320 kg do minério passante em 2 mm foram homogeneizados em pilha alongada três vezes 

e quarteados em divisor carrossel e divisor Jones. Obteve-se uma sub-amostra de 10 kg para 

caracterização do minério. Arquivaram-se 210 kg e utilizou-se 100 kg para a preparação dos 

ensaios de flotação.  

Para os testes de flotação o minério foi preparado de forma a atender limites inferior e 

superior de granulometria. O limite superior foi estabelecido segundo a liberação do minério, 

definido em 212 µm, baseado em relatório fornecido pela Nexa Resources no qual definia que 

abaixo de 212 µm 85% das partículas de smithsonita estavam liberadas. 

Os 100 kg foram classificados e moídos em circuito fechado, sendo a peneira utilizada de 

212 µm de abertura. A moagem foi feita a seco em moinho de barras de 20 cm de diâmetro, 

na velocidade crítica de 70%, com carga de barras de 5,5 kg, em bateladas de 1 kg, por 

1 minuto, tempo escolhido após ensaios variando a duração da moagem em 1, 3, 5 e 7 

minutos, comparando-se a geração de finos em cada tempo. O produto do circuito foi 

quarteado, de forma que se pudesse separar ¾ para deslamagem.  
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Figura 16 - Fluxograma de preparação do minério para ensaios de caracterização e flotação 
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Com o procedimento descrito anteriormente, geraram-se, então, dois produtos para alimentar 

a flotação, um produto moído e deslamado (3/4) e o outro moído sem deslamar (1/4). Sub-

amostras destes produtos foram retiradas para ensaios de caracterização. 

A deslamagem foi feita por decantação em baldes de 45 litros. Para isso, utilizou-se a lei de 

Stokes, mostrada na Equação 13. 

𝑉 =
1 × 𝑑2 × 𝑔 × (𝜌𝑠 − 𝜌𝑓)

18 × 𝜂
 

(13) 

Onde: 

d = diâmetro de corte = 10 µm 

g = gravidade = 9,81 m/s2 

ρs = Densidade do sólido = 3,49 

ρf = Densidade da água = 1 

η = Viscosidade da água = 0,00089 N.s/m2 

V = Velocidade de sedimentação das partículas no tamanho de corte (10 µm) e massa 

específica de 3,5 g/cm3 = 0,00015 m/s 

O pH foi ajustado em 10, para melhor dispersão das partículas e a porcentagem volumétrica 

de sólidos usada foi de 3,0 %. A polpa era agitada manualmente por dois minutos e a distância 

de sedimentação adotada foi de 30 cm, por um tempo de 33 minutos. Foram feitas três 

deslamagens por amostra, de forma a aumentar a eficiência do processo. A lama foi sifonada 

do balde, utilizando uma mangueira e analisada pelo granulômetro a laser e sua composição 

química determinada. 

5.2.Caracterização 

5.2.1. Caracterização física 

• Análise granulométrica 

A análise granulométrica em triplicata foi feita por peneiramento combinado. Foi utilizada a 

série Tyler de peneira (abertura de 2,26 a 0,038 mm).  
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A fração passante na peneira de 38 µm foi analisada no granulômetro a laser Cilas 1064 do 

Laboratório de Propriedades Interfaciais do DEMIN/UFOP. Nos ensaios foi usado ultrassom 

por 1 minuto e a dispersão tinha concentração de 0,1% de hexametafosfato de sódio para a 

dispersão do material. 

• Massa específica 

A massa específica da amostra foi determinada por meio do ultrapicnômetro Ultrapyc 1200e 

Version 4.00 da Quantchrome Corporation do Laboratório de Propriedades Interfaciais, em 

duplicata. Para realização de cada análise, foi utilizado porta amostra de tamanho médio, 

pressão alvo igual a 0,12 MPa, tempo de purga igual a 4 minutos e número de varreduras 

igual a três. A massa específica foi determinada a partir da média entre os valores obtidos das 

três medições, com desvio padrão de 0,005%. 

• Área superficial específica 

A determinação da área superficial específica do minério estudado foi obtida pela técnica 

BET de adsorção de nitrogênio, em duplicata, utilizando um Analisador de área superficial, 

equipamento BET NOVA 1200e (aquisição de dados pelo software NovaWin2) da 

Quantachrome, pertencente ao Laboratório de Propriedades Interfaciais do DEMIN/UFOP. A 

desgaseificação foi feita a 195 °C, por três horas e a isoterma de adsorção foi com 8 pontos. 

5.2.2. Caracterização mineralógica 

• Difração de raios X 

Para a determinação da constituição mineralógica do minério foi usado a difratometria de 

raios X pelo método do pó total. O difratômetro usado nos testes foi o modelo X’Pert3 

Powder da marca PANalytical do Laboratório de Microscopia Ótica e Difração de Raios X do 

DEMIN/UFOP. A radiação emitida foi por anodo de cobre, em um ângulo de varredura de 5° 

a 85°, corrente de 40 mA e voltagem de 45kV. A interpretação dos resultados foi feita pelo 

software HighScore plus, usando o banco de dados PDF-2. 

• Análises termogravimétricas 

As análises termogravímétricas foram realizadas através do equipamento TGA Q50 V20.10 

Build 36 da marca TA Instruments, do Laboratório de Espectroscopia Infravermelha/Análise 

Termogravimétrica do DEMIN/UFOP. Para a realização da análise, foi utilizado gás 

nitrogênio numa vazão de 90 mL/min para purga e 10 mL/min para resfriamento. As amostras 
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foram aquecidas a partir da temperatura ambiente até 1000 °C com rampa de aquecimento de 

10 ºC/min. 

5.2.3. Caracterização química 

As análises químicas foram feitas em laboratório externo para os elementos químicos 

principais: Zn, Si, Ca, Mg, Fe, Pb, Al. O método de análise foi espectrometria de absorção 

atômica. Os elementos traço analisados por emissão atômica por plasma acoplado foram: K S, 

Ti, Na, Cd, Ni, Co, F, Cl, Co, P, Ag, As, Ba, Be, Bi, Cr, Ga, La, Mn, Mo, Sb, Sc, Th, U, V, 

W, F. 

5.3.Flotação em bancada 

5.3.1. Reagentes 

 

Os reagentes utilizados nos ensaios de flotação e suas respectivas funções estão apresentados 

na Tabela 8. 

Tabela 8 - Reagentes utilizados na flotação 

Reagente Função Fabricante 

Ácido oleico P.A. (C17H33COOH) 

Amina 

Silicato de sódio (Na2SiO3)* 

Sulfeto de sódio (Na2S) 

Ácido clorídrico P.A. (HCl) 

Hidróxido de sódio P.A. (NaOH) 

Coletor aniônico 

Coletor catiônico 

Depressor 

Sulfetizante 

Regulador de pH 

Regulador de pH 

SYNTH 

Fornecido pela Nexa Resources 

Fornecido pela Nexa Resources 

Fornecido pela Nexa Resources 

SYNTH 

SYNTH 

*relação SiO2/Na2O = 3,33 

As soluções dos reagentes utilizados nos ensaios de flotação foram preparadas segundo 

procedimentos descritos a seguir. 

• Solução de oleato de sódio (1 % p/v) 

i. Pesaram-se 5,0 g de ácido oleico P.A. em béquer de 500,0 mL;  

ii. acomodou-se o béquer em um agitador magnético;  

iii. adicionaram-se ao béquer 50,0 mL de água destilada;  

iv. adicionaram-se ao béquer 8,5 mL da solução de NaOH 10 % p/v previamente preparada;  
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v. adicionaram-se ao béquer mais 50,0 mL de água destilada;  

vi. agitou-se até obter uma solução límpida;  

vii. transferiu-se a solução para balão volumétrico de 500,0 mL e completou-se com água 

destilada até o menisco; 

viii. tampou-se o balão e realizou-se a homogeneização da solução por inversão do mesmo. 

• Solução de amina (1% p/v) 

i. Transferiu-se 5 mL da solução de amina 1 g/mL fornecida pela Nexa Resources. 

ii. adicionou-se esse volume a um balão de 500 mL e completou-se com água destilada. 

iii. tampou-se o balão e realizou-se a homogeneização da solução por inversão do mesmo. 

• Solução de NaOH 10% (p/v) 

i. Pesaram-se 10,0 g de NaOH em béquer de 100,0 mL;  

ii. acomodou-se o béquer em um agitador magnético;  

iii. adicionou-se ao béquer água destilada;  

iv. agitou-se até obter uma solução límpida;  

v. transferiu-se a solução para balão volumétrico de 100,0 mL e completou-se com água 

destilada até o menisco. 

Vi. tampou-se o balão e realizou-se a homogeneização da solução por inversão do mesmo. 

• Solução de NaOH (1% p/v) 

i. Pesaram-se 1,0 g de NaOH em béquer de 100,0 mL;  

ii. colocou-se o béquer em um agitador magnético;  

iii. adicionou-se ao béquer água destilada;  

iv. agitou-se até obter uma solução límpida;  

v. transferiu-se a solução para balão volumétrico de 100,0 mL e completou-se com água 

destilada até o menisco; 
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vi. tampou-se o balão e realizou-se a homogeneização da solução por inversão do mesmo. 

• Solução de HCl (5% p/v) 

i. Pesaram-se 40 g de solução de HCl concentrado 37,5%; 

ii. adicionou-se a um balão de 100 mL e completou-se o volume com água destilada; 

iii. tampou-se o balão e realizou-se a homogeneização da solução por inversão do mesmo. 

• Solução de silicato de sódio (2% p/v) 

i. Retirou-se 26,4 mL da solução de silicato de sódio 1 g/mL, fornecido pela Nexa Resources.  

ii. adicionou-se esse volume a um balão volumétrico de 500 mL e completou-se com água 

destilada; 

iii. tampou-se o balão e realizou-se a homogeneização da solução por inversão do mesmo. 

• Solução de sulfeto de sódio (7% p/v) 

i. Pesaram-se 35 g de sulfeto de sódio e colocou-se o material em béquer com 100 ml de água 

destilada e agitou-se utilizando agitador magnético; 

ii. transferiu-se esse volume a um balão volumétrico de 500 mL e completou-se com água 

destilada; 

iii. tampou-se o balão e realizou-se a homogeneização da solução por inversão do mesmo. 

 

5.3.2. Procedimento experimental dos ensaios de flotação 

5.3.2.1.Flotação aniônica 

Os testes de flotação aniônica foram efetuados nas condições previamente determinadas por 

Araújo (2016): pH em 9,5, tempo de condicionamento silicato de sódio e oleato de sódio de 

5 minutos cada um. 

Foi utilizado planejamento fatorial de experimentos de dois níveis, com duas réplicas, usando 

o software Minitab 17. As variáveis estudadas e respectivos níveis foram escolhidos 

baseando-se em dados da literatura (KEQING et al., 2005, SAMPAIO; BALTAR, 2007, 
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IRANNAJAD; EJTEMAEI; GHARABAGHI, 2009, EJTEMAEI; IRANNAJAD; 

GHARABAGHI, 2011): 

• Porcentagem de sólidos: 30% e 40%; 

• Deslamagem e não deslamagem do minério; 

• Dosagem de coletor: 300 g/t, 500 g/t; 

• Dosagem de depressor: 500 g/t e 1000 g/t. 

O procedimento utilizado nos ensaios de flotação aniônica foi: 

• Inserir o minério à cuba de flotação; 

• Completar o volume com água de torneira até alcançar uma porcentagem de sólidos 

próximo de 50%, abaixar o rotor da célula e iniciar a agitação, na rotação de 1200 

rpm; 

• Adicionar o silicato de sódio, ajustar o pH para 9,5 e condicionar por 5 minutos; 

•  Adicionar o ácido oleico, ajustar o pH para 9,5 e condicionar por 5 minutos; 

• Completar o volume para obtenção da percentagem de sólidos desejada (30% ou 40%) 

na flotação e ajustar o pH para 9,5; 

• Ajustar a rotação para 1000 rpm; 

• Iniciar a aeração da polpa e flotar o material até a exaustão, geralmente de 6 a 7 

minutos. 

5.3.2.2.Flotação catiônica 

Na flotação catiônica as condições padrões foram determinadas por estudos de flotação 

utilizando aminas de outros autores (EJTENAEI; IRANNAJAD; GHARABAGHI, 2011, 

MEHDILO et al., 2012, SOUZA, 2018): pH em 11, tempo de condicionamento sulfeto de 

sódio, silicato de sódio e amina de 5 minutos cada. Foi utilizado planejamento fatorial de 

experimentos de dois níveis, usando o software Minitab 17. 

As variáveis estudadas e respectivos níveis foram escolhidos baseando-se em dados da 

literatura (SAMPAIO; BALTAR, 2007, IRANNAJAD; EJTEMAEI; GHARABAGHI, 2009, 

EJTEMAEI; IRANNAJAD; GHARABAGHI, 2011, MEHDILO; IRANNAJAD; ZAREI, 

2013): 

• Porcentagem de sólidos: 30% e 40%; 

• Dosagem do sulfetizante: 3000 g/t e 7000 g/t; 
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• Dosagem do coletor: 500 g/t, 800 g/t; 

• Dosagem do depressor: 600 g/t, 1000 g/t. 

O procedimento utilizado nos ensaios de flotação catiônica foi: 

• Inserir o minério à cuba de flotação; 

• Completar o volume com água de torneira até alcançar uma porcentagem de sólidos 

próximo de 50%, abaixar o rotor da célula e iniciar a agitação, na rotação de 1200 

rpm; 

• Adicionar o Na2S, ajustar o pH para 11 e deixar durante condicionar por 5 minutos; 

• Adicionar o silicato de sódio, ajustar o pH para 11 e condicionar por 5 minutos; 

•  Adicionar a amina, ajustar o pH para 11 e condicionar por 5 minutos; 

• Completar o volume com água até alcançar a percentagem de sólidos da flotação 

requerida (30% ou 40%) e ajustar o pH para 11; 

• Ajustar a rotação para 1000 rpm 

• Iniciar a aeração da polpa e flotar o material até a exaustão, geralmente de 4 a 5 

minutos. 

Em vista dos resultados obtidos na flotação catiônica realizou-se ensaios em duplicata com 

óleo de pinho como espumante nas dosagens de 20g/t e 120 g/t na melhor condição 

encontrada nos testes utilizando planejamento fatorial de experimentos. O espumante foi 

adicionado após a amina, com um tempo de condicionamento de 2 minutos.   
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1.Caracterização do minério de zinco oxidado 

6.1.1. Caracterização física 

6.1.1.1.Massa específica e área superficial específica 

A Tabela 9 apresenta os valores de massa específica e área superficial específica das amostras 

do minério de zinco oxidado de Ambrósia após fragmentação abaixo de 2 mm, alimentação da 

flotação sem deslamar e alimentação da flotação deslamada. 

Tabela 9 - Massa específica e área superficial específica do minério de zinco estudado 

Amostra 
Massa específica, 

g/cm3 

Área superficial específica, 

m2/g 

Minério britado -2 mm 3,5 24,4 

Alimentação da flotação não deslamada 3,6 28,1 

Alimentação da flotação deslamada 3,9 22,9 

 

Como pode ser observado, a deslamagem do material reduziu a área superficial da amostra, 

uma vez que quanto menor o tamanho da partícula maior a sua área. A área superficial da 

alimentação não deslamada é maior que a inicial pelo fato da moagem ter reduzido o tamanho 

das partículas. 

A massa específica da alimentação da flotação não deslamada foi de 3,6 g/cm3, valor 

praticamente igual ao do minério britado a 2 mm (3,5 g/cm3), uma vez que não houve perda 

de material no processo. Já no caso da alimentação da flotação deslamada a massa específica 

foi determinada de 3,9 g/cm3. Esse valor está acima do inicial, uma vez que durante a 

deslamagem partículas menos densas tendem a sair pelo overflow, fazendo com que o 

underflow tenham maior massa específica.  

 

6.1.1.2.Caracterização granulométrica 

 

Os resultados das análises granulométricas por peneiramento da fração até 38 µm e 

granulômetro a laser estão apresentados no Apêndice A. Nos tópicos a seguir são mostrados 
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os gráficos referentes às análises granulométricas feitas com amostras de diferentes etapas do 

trabalho. 

• Minério após britagem abaixo de 2 mm 

Pela Figura 17, que apresenta a distribuição granulométrica do minério após britagem abaixo 

de 2 mm pode ser observado que 17,5% do material se encontra abaixo do limite inferior 

determinado para a flotação (10 µm) e 52,0 % acima do limite superior, determinado em 

212 µm (malha de liberação considerada). A quantidade de partículas menores que 38 µm, 

consideradas finas, representa 29,9% do material. O d80 está próximo de 900 µm, d50 em 

250 µm e o d10 em 5 µm. Pela análise do gráfico também se conclui que o material possui 

grande amplitude granulométrica. 

 

Figura 17 - Análise granulométrica do minério britado 

• Ensaios de moagem 

A distribuição granulométrica da amostra de minério após a moagem em função do tempo 

(1, 3, 5 ou 7 minutos) está apresentada Figura 18. 
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Figura 18 - Granulometria do minério após diferentes tempos de moagem 

Verificou-se que houve aumento significativo da proporção do material passante em 38 µm 

com o aumento do tempo de moagem, variando de aproximadamente 10% a 38% entre os 

tempos de 1 minuto e 7 minutos, respectivamente. Dessa forma o tempo de moagem foi 

fixado em 1 minuto, para gerar menos finos. 

• Alimentação da flotação 

Na Figura 19 estão apresentadas as curvas de distribuição granulométrica das amostras 

utilizadas nos ensaios de flotação sem deslamagem e com deslamagem, usados nos ensaios de 

flotação em bancada.  

Como pode ser observado a amostra deslamada tem distribuição granulométrica mais grossa e 

tem 11,1% das partículas estão abaixo de 10 µm, enquanto para a amostra sem deslamar 

27,8% de partículas são menores que este tamanho. Com relação às partículas finas, menores 

que 38 µm, a amostra deslamada possui 29,0% abaixo desse valor e da não deslamada 43,6%. 
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Figura 19 - Análise granulométrica da alimentação da flotação 

• Lamas 

Na Figura 20 estão apresentadas as curvas de distribuição granulométricas das lamas, feita no 

granulômetro a laser, geradas em cada etapa de deslamagem. 

 

Figura 20 - Análise granulométrica das lamas 

Pelas curvas apresentadas na Figura 20 percebe-se que entre 80-85% da lama gerada era 

menor que 10 µm.  
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6.1.2. Caracterização química 

A Tabela 10, Tabela 11, Tabela 12 e Tabela 13 apresentam as composições químicas e 

distribuições dos elementos do minério britado abaixo de 2 mm, das lamas, alimentação da 

flotação não deslamada e alimentação da flotação deslamada, respectivamente. 

Pela Tabela 10 é possível ver que os teores fornecidos para a análise química global e os 

teores recalculados foram semelhantes. Os teores de Zn, Fe e Pb são maiores nas frações 

maiores que 38 µm, enquanto para Si, Al, Ca e Mg ocorre o inverso, provavelmente devido à 

presença de argilominerais, que foram previamente identificados neste minério 

(VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2013). 

Também foi feita a análise de elementos traço, por fração. O resultado das análises está no 

Apêndice B. 

A perda mássica da lama foi de 22,5%. Dessa forma, calculou-se a perda dos elementos na 

etapa da deslamagem, considerando a análise química global calculada para o minério britado 

em 2 mm e o teor calculado final da composição das lamas. A deslamagem gerou perda em 

massa de 8,3% do Zn, 16,2% do Fe, 11,3% do Pb e 13,5% do Ca. Os elementos mais afetados 

foram o Si, com 43,1%, Al, com 63,5% e Mg, com 42,8%. A perda do Si foi elevada porque 

ele compõe o quartzo, mineral de densidade 2,65, valor menor que o de 3,49, adotado para o 

cálculo da deslamagem. Desta forma, partículas maiores que 10 µm de quartzo foram 

descartadas com as lamas. Já o Al e Mg, que compõe as micas e argilominerais, tiveram a 

perda alta por estarem em minerais de granulometria muito pequena. 

Pela comparação da Tabela 12 e Tabela 13 pode-se perceber que a amostra deslamada tem um 

teor global maior de zinco (12,1%) contra 10,6% da amostra não deslamada. Observa-se 

também que os teores por faixa de Zn são mais homogêneos na amostra deslamada, enquanto 

na amostra não deslamada o teor cai para 8,4% na fração menor que 38 µm. Com relação aos 

outros elementos a principal diferença entre as duas amostras está nos teores de Si, Al e Mg, 

atestando a eficiência na remoção dos argilominerais do minério na etapa de deslamagem. 
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Tabela 10 - Análise granuloquímica da amostra britada abaixo de 2 mm 

  
Teor, % Distribuição, % 

Malha, µm Massa, % Zn Fe Si Pb Al Ca Mg Zn Fe Si Pb Al Ca Mg 

1190 12,7 13,7 34,3 2,9 2,1 0,9 0,08 0,55 16,1 14,3 5,8 11,2 4,5 7,0 6,4 

840 11,1 12,8 36,1 3,2 2,3 1,0 0,09 0,55 13,3 13,2 5,5 10,8 4,3 6,9 5,6 

600 9,4 12,5 35,4 3,4 2,5 1,0 0,10 0,57 10,9 10,9 5,0 9,8 3,7 6,5 4,9 

425 7,8 12,1 36,2 4,1 2,7 1,1 0,10 0,62 8,8 9,3 5,1 9,0 3,4 5,4 4,5 

300 5,8 11,9 34,0 4,4 2,9 1,2 0,10 0,64 6,4 6,5 4,0 7,2 2,7 4,0 3,4 

212 5,2 11,6 33,0 5,0 3,0 1,4 0,11 0,69 5,6 5,6 4,1 6,6 2,9 3,9 3,3 

150 4,4 12,0 31,8 5,1 3,1 1,5 0,13 0,75 4,9 4,6 3,5 5,7 2,6 3,9 3,0 

106 4,1 12,6 30,3 6,1 3,3 1,6 0,18 0,89 4,8 4,1 4,0 5,7 2,6 5,2 3,4 

74 2,8 11,7 29,3 6,2 2,9 1,7 0,25 1,18 3,1 2,7 2,8 3,5 1,9 4,9 3,1 

53 3,1 12,4 27,4 7,0 3,1 1,8 0,30 1,52 3,6 2,8 3,4 4,1 2,3 6,5 4,4 

38 3,6 11,0 27,0 9,0 2,8 2,1 0,26 1,68 3,7 3,2 5,1 4,3 3,1 6,5 5,6 

-38 29,9 6,8 23,0 11,1 1,7 5,5 0,19 1,92 18,9 22,6 51,9 22,1 66,0 39,3 52,6 

Global Calc. 100,0 10,7 30,4 6,4 2,4 2,5 0,14 1,09 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Global Anl. 100,0 10,9 30,5 6,6 2,4 2,4 0,09 1,02 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tabela 11 - Análise química das lamas 

  
Teor, % Distribuição, % 

Etapa Massa, % Zn Fe Si Pb Al Ca Mg Zn Fe Si Pb Al Ca Mg 

1ª desl. 64,2 3,9 21,9 12,3 1,2 7,1 0,1 2,1 63,2 64,3 64,3 62,6 64,9 65,9 65,1 

2ª desl. 25,6 4,1 21,7 12,2 1,2 6,9 0,1 2,0 26,5 25,4 25,3 26,5 25,1 24,7 25,2 

3 ª desl. 10,2 4,0 22,1 12,4 1,3 6,8 0,1 2,0 10,2 10,3 10,3 10,9 9,9 9,4 9,8 

Total calc. 100,0 4,0 21,9 12,3 1,2 7,0 0,1 2,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabela 12 - Análise granuloquímica da amostra não deslamada usada na flotação 

  
Teor, % Distribuição, % 

Malha, µm Massa, % Zn Fe Si Pb Al Ca Mg Zn Fe Si Pb Al Ca Mg 

212 6,1 11,4 36,8 3,5 2,4 0,9 0,1 0,6 6,5 7,1 3,4 6,1 2,2 6,7 3,2 

150 12,6 12,5 35,4 3,5 2,5 1,0 0,2 0,6 14,8 14,3 7,0 13,7 4,9 14,7 6,9 

106 12,8 13,2 35,7 3,9 2,7 1,0 0,1 0,7 15,9 14,7 8,0 15,0 5,2 14,2 7,7 

75 9,7 12,4 33,4 4,4 2,7 1,2 0,2 0,8 11,3 10,4 6,7 11,4 4,7 12,9 6,8 

53 7,3 11,9 32,2 5,2 2,8 1,3 0,1 1,0 8,1 7,5 6,1 8,8 3,8 7,7 6,3 

38 7,9 12,0 31,3 5,6 2,7 1,5 0,1 1,2 8,9 7,9 7,0 9,0 4,6 7,4 8,0 

-38 43,6 8,4 27,3 8,9 1,9 4,3 0,1 1,6 34,4 38,1 61,7 36,0 74,5 36,3 61,1 

Global Anl. 100,0 10,5 30,6 6,5 2,3 2,6 0,1 1,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Global Calc. 100,0 10,6 31,2 6,3 2,3 2,5 0,1 1,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabela 13 - Análise granuloquímica da amostra deslamada usada na flotação 

  
Teor, % Distribuição, % 

Malha, µm Massa, % Zn Fe Si Pb Al Ca Mg Zn Fe Si Pb Al Ca Mg 

212 5,0 11,5 37,5 3,6 2,3 0,9 0,2 0,6 4,7 5,6 3,7 4,4 3,1 5,5 3,1 

150 20,5 12,4 35,3 3,3 2,6 0,9 0,2 0,6 21,0 21,9 13,8 20,7 13,1 21,6 13,4 

106 15,4 12,8 34,8 3,7 2,6 1,0 0,2 0,7 16,4 16,3 11,9 15,5 10,8 17,0 11,3 

75 11,6 13,1 33,8 4,2 3,0 1,1 0,1 0,8 12,6 11,9 10,2 13,6 8,5 11,7 9,7 

53 8,9 12,5 33,3 5,0 2,8 1,2 0,1 1,0 9,2 9,0 9,2 9,6 7,5 7,6 9,6 

38 9,5 12,2 31,1 5,5 2,8 1,4 0,1 1,2 9,6 9,0 10,9 10,1 9,1 9,1 12,0 

-38 29,0 11,1 30,0 6,8 2,3 2,4 0,1 1,3 26,5 26,3 40,3 26,0 47,9 27,6 41,0 

Global Anl. 100,0 11,9 32,2 4,8 2,6 1,4 0,1 0,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Global Calc. 100,0 12,1 33,0 4,9 2,6 1,5 0,1 0,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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6.1.3. Caracterização mineralógica 

6.1.3.1.Difração de raios X 

Os difratogramas das sub-amostras de minério de zinco oxidado britado abaixo de 2 mm, 

amostra não deslamada e amostra deslamada estão apresentados na Figura 21, Figura 22 e 

Figura 23, respectivamente. Os minerais identificados nas frações granulométricas do minério 

(-2 mm) estão apresentados na Tabela 14.  

 

Figura 21 - Difratograma de raios X da amostra minério de zinco oxidado fragmentado em 2 mm 

 

Figura 22 - Difratograma de raios X da amostra de minério de zinco não deslamada 
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Figura 23 – Difratograma de raios X da amostra de minério de zinco deslamada 

Tabela 14 - Minerais por faixa granulométrica da amostra de minério de zinco oxidado (-2 mm) 

Faixa Minerais 

+1190 µm Smithsonita, quartzo, goethita e cerussita 

-1190 µm +840 µm Smithsonita, quartzo, goethita e cerussita 

-840 µm +600 µm Smithsonita, quartzo, goethita e cerussita 

-600 µm +425 µm Smithsonita, quartzo, goethita e cerussita 

-425 µm +300 µm Smithsonita, quartzo, goethita e cerussita 

-300 µm +216 µm Smithsonita, quartzo, goethita e cerussita 

-216 µm +150 µm Smithsonita, quartzo, goethita e cerussita 

-150 µm +106 µm Smithsonita, quartzo, goethita e cerussita 

-106 µm +75 µm Smithsonita, quartzo, goethita, dolomita e cerussita 

-75 µm +53 µm Smithsonita, quartzo, goethita e cerussita 

-53 µm +38 µm Smithsonita, quartzo, goethita e cerussita 

-38 µm Smithsonita, quartzo, goethita e dolomita 

De acordo com a Figura 21, Figura 22 e Figura 23 as principais fases constituintes do minério 

de zinco foram os minerais goethita, smithsonita e quartzo. Como pode ser observado na 

Tabela 14, além dos minerais reconhecidos na amostra global foram identificados também a 

dolomita e cerussita como constituintes do minério. Estes resultados estão de acordo com 
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relatório fornecido pela Nexa Resources. Outros minerais não foram identificados devido ao 

limite inferior do método e também superposição de picos. No Apêndice C encontram-se os 

difratogramas com a identificação dos picos gerados por cada uma das fases. 

6.1.3.2.Termogravimetria 

• Minério após britagem abaixo de 2 mm 

O termograma da amostra de minério de zinco oxidado após britagem em 2 mm está 

representando na Figura 24, e por sua interpretação, no início do aquecimento, houve uma 

pequena perda de massa atribuída devido à umidade. A perda total de massa por calcinação 

foi de 18,3%. Na curva de derivada de perda de massa é possível identificar perda de massa 

significante entre 250 e 300 °C, 320 e 500 °C, 510 e 600 °C e 700 e 800°C. 

Souza (2018) realizou ensaios termogravimétricos com amostras de smithsonita e dolomita 

com pureza maior que 80%. Em suas análises, a smithsonita apresentou perda de massa entre 

300 °C e 500°C e dolomita entre 700 °C e 800 °C, coincidindo com temperaturas onde houve 

grande perda de massa no ensaio termogravimétrico feito com o minério de zinco oxidado, 

confirmando a presença desses dois minerais, bem como foram encontrados na difratometria 

de raios X. 

 

Figura 24 - Curvas de análise termogravimétrica da amostra de minério de zinco oxidado (-2 mm) 
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Földvári (2011) determinou que a decomposição térmica da goethita ocorre entre 290 °C e 

330 °C. No caso do ensaio realizado é possível atribuir a perda de massa significante entre 

250 °C e 300 °C à decomposição da goethita, que também foi identificado na difração de 

raios X. 

Segundo Földvári (2011), a decomposição térmica da caulinita se dá entre 530 e 600 °C, 

intervalo onde houve perda de massa significante da amostra com o aquecimento. Como na 

análise química identificou-se elementos químicos como Al e Si, é provável que este pico 

encontrado seja devido à decomposição deste argilomineral, já identificado previamente em 

estudos com esse minério (VOTORANTIM METAIS ZINCO, 2013).  

• Lamas 

Os resultados das lamas geradas em cada etapa estão apresentados na Figura 25, Figura 26 e 

Figura 27. As perdas de massa por calcinação de cada lama foram, respectivamente, 14,65%, 

12,64% e 11,91%. Percebe-se picos de derivada de perda de massa em temperaturas parecidas 

com as que foram encontradas inicialmente para os minerais smithsonita, goethita, dolomita e 

caulinita (FÖLDVÁRI, 2011; SOUZA, 2018).  

 

Figura 25 - Análise termogravimétrica da lama da 1ª deslamagem 
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Figura 26 - Análise termogravimétrica da lama da 2ª deslamagem 

 

Figura 27 - Análise termogravimétrica da lama da 3ª deslamagem 
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• Alimentação da flotação 

Foram feitas análises termogravimétricas com as amostras deslamadas e não deslamadas. Os 

resultados estão apresentados na Figura 28 e Figura 29, respectivamente. Como pode ser 

observado, a perda de massa por calcinação da amostra deslamada foi de 14,77% e da não 

deslamada de 14,59%. O padrão encontrado é semelhante ao do material que foi inicialmente 

caracterizado (Figura 24), na qual se pode identificar picos de derivada de perda de massa em 

280 °C, 450 °C, 550 °C e 750 °C, referentes à goethita, smithsonita, caulinita e dolomita, 

respectivamente (FÖLDVÁRI, 2011; SOUZA, 2018). 

 

Figura 28 - Análise termogravimétrica da amostra deslamada 
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Figura 29 - Análise termogravimétrica da amostra não deslamada 

6.2.Ensaios de flotação 

6.2.1. Flotação aniônica 

 

Na Tabela 15 estão apresentados os resultados brutos dos ensaios de flotação aniônica, 

segundo planejamento de experimentos efetuado. Todos os balanços de massa e metalúrgico 

dos ensaios estão apresentados no Apêndice D. 

Na posse dos resultados foram analisadas pelo gráfico de Pareto as variáveis resposta: 

recuperação metalúrgica e teor de Zn em função dos fatores estudados. A representação dessa 

análise está apresentada na Figura 30 e Figura 31. 

 

 

 

 



 

58 
 

Tabela 15 - Resultados brutos dos ensaios de flotação aniônica 

Ordem 

ensaio 
% Sólidos 

Silicato de 

sódio, g/t 

Oleato de 

sódio, g/t 
Deslamagem Massa, % Zn, % Rec. Zn, % 

1 30 500 500 Sim 33,5 30,4 81 

2 30 1000 500 Não 30,6 27,7 80 

3 30 1000 300 Sim 45,7 23,5 85 

4 30 500 300 Sim 41,9 24,9 83 

5 40 1000 300 Sim 63,3 17,8 91 

6 40 1000 300 Não 39,6 23,7 86 

6 40 1000 500 Sim 38,7 27,9 87 

8 40 500 300 Sim 38,5 26,0 83 

9 30 500 300 Não 29,6 28,5 78 

10 40 1000 500 Não 34,9 26,3 85 

11 40 1000 500 Sim 34,9 30,0 84 

12 40 500 500 Não 29,1 29,8 79 

13 40 500 500 Sim 32,4 31,1 81 

14 40 1000 300 Não 43,3 20,1 79 

15 30 500 500 Sim 40,1 25,1 83 

16 30 500 300 Não 28,6 29,9 79 

17 30 1000 300 Sim 43,9 24,4 85 

18 40 500 500 Sim 33,0 31,7 85 

19 40 1000 500 Não 34,1 27,2 85 

20 40 500 300 Não 29,8 28,5 77 

21 40 500 500 Não 32,7 27,4 82 

22 40 500 300 Não 28,1 29,8 78 

23 30 1000 300 Não 31,3 25,3 73 

24 30 500 300 Sim 38,7 28,0 87 

25 40 500 300 Sim 33,3 28,7 78 

26 30 500 500 Não 30,0 28,8 80 

27 30 1000 500 Sim 37,4 28,6 87 

28 40 1000 300 Sim 56,2 20,2 90 

29 30 500 500 Não 28,8 30,7 78 

30 30 1000 300 Não 32,7 25,0 74 

31 30 1000 500 Não 33,6 22,8 74 

32 30 1000 500 Sim 35,3 29,8 87 
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Figura 30 - Gráfico de Pareto referente à influência dos fatores estudados na variável resposta teor de Zn 

 

Figura 31 - Gráfico de Pareto referente à influência dos fatores estudados na variável resposta recuperação de Zn 
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Pelo que se pode ver na Figura 30 os fatores que influenciaram na variável resposta teor de 

zinco foram a dosagem do silicato de sódio (B), dosagem do oleato de sódio (C) e a interação 

da dosagem do coletor com os outros fatores (CA, CB e CD). Pela Figura 31, a maior 

influência na recuperação de Zn foi devido à deslamagem (D), seguido da dosagem do silicato 

de sódio (B), porcentagem de sólidos (A), a interação da porcentagem de sólidos com 

deslamagem e dosagem do depressor (AB e AD), a interação do silicato de sódio com a 

deslamagem (CD) e a interação dos três primeiros fatores (ABC). 

Os efeitos e coeficientes dos parâmetros codificados a um nível de significância de 0,05 estão 

sumarizados na Tabela 16 e Tabela 17 

Na Figura 32 e Figura 33 estão representados os gráficos dos efeitos principais dos fatores 

para o teor e recuperação do Zn no concentrado.  

 

Figura 32 - Gráficos dos efeitos principais para o teor de Zn 

 

Figura 33 - Gráficos dos efeitos principais para a recuperação de zinco 
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Tabela 16 - Sumário de efeitos e coeficientes para unidades codificadas, da flotação aniônica, para um nível de 

confiança de 95% para o teor de Zn 

Fatores Efeito Coeficiente Valor-p Significância 

Constante    26,87 0,000 Sim 

B -3,69 -1,84 0,000 Sim 

C 3,19 1,60 0,000 Sim 

AC 1,39 0,69 0,049 Sim 

BC 1,85 0,93 0,012 Sim 

CD 1,95 0,98 0,009 Sim 

A -0,45 -0,23 0,50 Não 

D -0,21 -0,11 0,75 Não 

AB -1,29 -0,64 0,066 Não 

AD 0,29 0,15 0,66 Não 

BD 0,73 0,37 0,28 Não 

ABC 0,98 0,49 0,15 Não 

ABD -1,15 -0,58 0,096 Não 

ACD 0,48 0,24 0,47 Não 

BCD 0,62 0,31 0,36 Não 

ABCD -0,49 -0,25 0,46 Não 
A – Porcentagem de sólidos; B – Silicato de Sódio, g/t; C – Oleato de Sódio, g/t; D - Deslamagem 

 

 

Tabela 17 - Sumário de efeitos e coeficientes para unidades codificadas, da flotação aniônica, para um nível de 

confiança de 95% para a Recuperação de Zn 

Fatores Efeito Coeficiente Valor-p Significância 

Constante - 81,92 0,000 Sim 

A 2,26 1,13 0,014 Sim 

B 2,50 1,25 0,008 Sim 

D 5,80 2,88 0,000 Sim 

AB 2,90 1,45 0,003 Sim 

AD -2,39 -1,20 0,010 Sim 

BD 1,91 0,95 0,035 Sim 

ABC -1,90 -0,95 0,035 Sim 

C 0,68 0,34 0,42 Não 

AC 0,11 0,054 0,90 Não 

BC -0,13 -0,066 0,88 Não 

CD -1,55 -0,78 0,079 Não 

ABD -1,01 -0,51 0,24 Não 

ACD -0,36 -0,18 0,67 Não 

BCD -0,57 -0,29 0,50 Não 

ABCD -1,10 -0,55 0,20 Não 
A – Porcentagem de sólidos; B – Silicato de Sódio, g/t; C – Oleato de Sódio, g/t; D - Deslamagem 
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Como pode ser observado na Figura 32, dentre os fatores estudados, a dosagem do silicato de 

sódio foi a que mais alterou o teor de zinco, seguido da dosagem do oleato de sódio, 

porcentagem de sólidos e deslamagem. Pela Figura 33, a deslamagem da alimentação teve 

maior efeito sobre a recuperação metalúrgica de Zn, seguido da dosagem de silicato de sódio, 

porcentagem de sólidos e dosagem do oleato de sódio.  

De maneira geral, o aumento da porcentagem de sólidos diminui o teor de zinco e aumenta a 

recuperação deste metal. Quanto mais material na polpa maior será o arraste das partículas, 

prejudicando a qualidade do concentrado, mas também recuperando mais partículas que 

contém smithsonita.  

O aumento da dosagem do silicato aumentou a recuperação metalúrgica de Zn e diminuiu o 

teor.  

A variação da dosagem do oleato de sódio do nível menor para o maior representou ganhos 

pequenos na recuperação metalúrgica do zinco e um significativo ganho no teor. Ejtemaei, 

Irannajad e Gharabaghi (2011) também encontraram esse mesmo efeito ao aumentar a 

dosagem de oleato.  

Já o fator deslamagem não alterou muito o teor de zinco, porém proporcionou uma melhora 

na recuperação deste metal. Keqing et al. (2005) e Ejtemaei, Irannajad e Gharabaghi (2011) 

testaram a flotação com e sem deslamagem e alcançaram melhores resultados com ensaios 

onde houve deslamagem. As lamas aumentam o consumo de reagentes, além de recobrir a 

superfície dos minerais maiores e aumentar a viscosidade da polpa, atrapalhando a 

seletividade (BALTAR, 2010). 

A flotação é um sistema complexo e os fatores que alteram o resultado podem ter efeitos 

sinérgicos durante o processo. A interação entre os fatores estudados está representada na 

Figura 34 e Figura 35. 
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Figura 34 - Gráficos de interação entre os fatores no teor de zinco 

 

Figura 35 - Gráficos de interação entre os fatores na recuperação de zinco 

A interação da porcentagem de sólidos com o silicato de sódio e oleato de sódio são opostas 

com relação ao teor de zinco. Ao aumentar a porcentagem de sólidos, para o nível mais baixo 

do depressor, o teor de zinco sobe e a recuperação permanece praticamente constante, 

enquanto para o nível mais alto do silicato de sódio, o teor cai e a recuperação sobe. 

A deslamagem teve interação apenas com o oleato de sódio em relação ao teor de zinco. A 

dosagem maior do coletor aumenta bastante o teor de Zn para os ensaios com o minério 
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deslamado. Para a recuperação de zinco, verificou-se que a deslamagem teve interação com o 

fator dosagem do silicato de sódio, que quando deslamado apresentou uma maior recuperação 

nas maiores dosagens do depressor.  

O coletor e o silicato de sódio não apresentaram interação no teor ou na recuperação de zinco. 

Para ambos os níveis de dosagem do coletor o comportamento foi de queda no teor e aumento 

na recuperação quando a dosagem do silicato de sódio passou do nível menor para o maior. 

A Figura 36 e Figura 37 apresentam os gráficos de cubo para as variáveis resposta teor de 

zinco e recuperação de zinco, respectivamente. 

 

Figura 36 - Gráficos de cubo para teor de Zn 
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Figura 37 - Gráficos de cubo para recuperação de Zn 

Com o software MiniTab 17 foi feito gráfico de otimização do processo, buscando maximizar 

o teor de Zn. O resultado da otimização está apresentado na Figura 38. 

 

Figura 38 - Gráfico de otimização de teor da flotação aniônica 

As condições otimizadas encontradas foram de 40% de sólidos, 500 g/t de silicato de sódio, 

500 g/t de oleato de sódio e o material deslamado. Pelos resultados obtidos as condições 

otimizadas podem servir para uma etapa rougher. Foram alcançados um teor de 31,4%, ainda 

abaixo das especificações de teor de Zn adotados na empresa (37,5% de Zn), no concentrado 

com 82,9% de recuperação metalúrgica na flotação. Portanto, esse concentrado pode passar 
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por um processo de limpeza (etapa cleaner) para aumentar o teor. Analisando os vértices dos 

cubos das Figura 36 e Figura 37 é possível adotar outras condições para a porcentagem de 

sólidos (30%) e de dosagem do depressor (1000 g/t) de forma a recuperar um pouco mais de 

Zn (87,0%), com um teor menor (29,2%).  

Foi feito um balanço mássico e metalúrgico para o processo, considerando a condição 

otimizada de teor no concentrado, representado na Figura 39. Para o fechamento do balanço 

foram feitos cálculos retroativos dos produtos da flotação e da análise química da lama, 

utilizando as massas obtidas nos processos. Pelos cálculos o ROM apresentou um teor de 

10,5% de zinco, valor próximo ao de 10,7%, referente à análise química feita com a amostra 

global britada em 2 mm. Já o concentrado recuperou 76% do zinco, com a recuperação em 

massa de 25% e teor de 31,4%. 

 

Figura 39 - Fluxograma otimizado para a flotação aniônica do minério de zinco oxidado 
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6.2.2. Flotação catiônica 

 

Na Tabela 18 estão apresentados os resultados brutos dos ensaios de flotação catiônica, 

segundo planejamento de experimentos efetuado. Todos os balanços de massa e metalúrgico 

dos ensaios estão apresentados no Apêndice E. 

Tabela 18 - Resultados brutos da flotação catiônica 

Ordem ensaio % Sólidos 
Sulfeto de 

Sódio, g/t 

Silicato de 

Sódio, g/t 
Amina, g/t Massa, % Zn, % Rec. Zn, % 

1 30 3000 1000 800 25,7 15,5 32,7 

2 40 3000 600 500 14,3 13,0 15,4 

3 40 3000 1000 500 12,3 14,2 14,4 

4 40 3000 600 800 21,0 14,8 24,9 

5 30 7000 600 500 4,9 8,3 3,4 

6 40 3000 600 500 18,8 13,7 21,2 

7 40 7000 600 800 12,9 11,3 11,7 

8 30 7000 1000 800 16,2 12,5 16,3 

9 40 3000 1000 500 15,3 14,1 17,6 

10 30 7000 1000 500 9,1 10,3 8,6 

11 40 7000 1000 800 12,8 10,3 11,4 

12 30 7000 1000 500 8,3 8,9 6,1 

13 40 7000 600 500 4,7 7,4 2,8 

14 40 7000 600 800 14,1 10,8 12,3 

15 30 3000 1000 500 17,4 14,8 20,8 

16 30 3000 600 500 20,0 14,3 23,8 

17 40 7000 1000 500 7,8 8,5 5,3 

18 40 7000 1000 800 9,7 9,2 7,2 

19 40 3000 600 800 20,0 14,4 24,3 

20 40 7000 600 500 5,2 7,5 3,1 

21 30 7000 1000 800 10,2 10,9 9,2 

22 30 3000 1000 500 18,9 14,6 22,7 

23 40 3000 1000 800 27,9 15,1 34,9 

24 30 7000 600 800 10,8 10,8 9,4 

25 30 3000 600 800 22,2 15,3 25,1 

26 30 3000 600 800 24,4 16,2 32,1 

27 30 3000 1000 800 25,0 16,1 33,0 

28 30 3000 600 500 18,1 14,3 21,0 

29 30 7000 600 500 3,3 7,3 2,0 

30 30 7000 600 800 9,3 10,0 7,6 

31 40 3000 1000 800 17,6 15,2 22,4 

32 40 7000 1000 500 7,6 8,3 5,0 
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De posse dos resultados apresentados na Tabela 18 foram analisadas pelo gráfico de Pareto 

(Figura 40 e Figura 41) as variáveis resposta recuperação metalúrgica e teor de Zn em função 

dos fatores estudados.  

 

Figura 40 - Gráfico de Pareto referente à influência dos fatores estudados na variável resposta teor de Zn 

 

Figura 41 - Gráfico de Pareto referente à influência dos fatores estudados na variável resposta recuperação de Zn 
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Pela análise dos gráficos de Pareto, o principal fator que influenciou a flotação do minério foi 

a dosagem do sulfeto de sódio (B), tanto para teor quanto recuperação de Zn. A dosagem da 

amina (D) foi o segundo fator que mais influenciou. Para a recuperação de zinco a 

porcentagem de sólidos (A) é o menos significativo. Para o teor, além da porcentagem de 

sólidos (A), influenciaram também a dosagem do sulfeto de sódio com interação com a amina 

(BD), a dosagem do silicato de sódio (C), a interação entre os três primeiros fatores (ABC) e a 

interação entre silicato de sódio e amina (CD). 

Os efeitos e coeficientes dos parâmetros codificados a um nível de significância de 0,05 estão 

sumarizados nas Tabela 19 e Tabela 20. 

Assim como foi feito para a flotação aniônica, foi feito o gráfico dos efeitos principais dos 

fatores para a recuperação e teor do zinco no concentrado, representado na Figura 42 e Figura 

43. 

 

Figura 42 - Gráfico dos efeitos principais para o teor de zinco 

 

Figura 43 - Gráfico para os efeitos principais para a recuperação de zinco 
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Tabela 19 - Sumário de efeitos e coeficientes para unidades codificadas, da flotação catiônica, para um nível de 

confiança de 95% para o teor de Zn 

Fatores Efeito Coeficiente Valor-p Significância 

Constante    12,10 0,000 Sim 

A -0,77 -0,39 0,001 Sim 

B -5,21 -2,6 0,000 Sim 

C 0,56 0,28 0,010 Sim 

D 1,81 0,90 0,000 Sim 

BD 0,61 0,30 0,007 Sim 

CD -0,42 -0,21 0,044 Sim 

ABC -0,53 -0,27 0,015 Sim 

AB 0,041 0,02 0,83 Não 

AC -0,32 -0,16 0,12 Não 

AD -0,0025 -0,0012 0,99 Não 

BC 0,11 0,056 0,57 Não 

ABD 0,085 0,043 0,67 Não 

ACD -0,20 -0,10 0,32 Não 

BCD -0,27 -0,14 0,18 Não 

ABCD -0,24 -0,12 0,24 Não 
A – Porcentagem de sólidos; B – Sulfeto de Sódio, g/t; C – Silicato de Sódio, g/t; D – Amina, g/t 

 

Tabela 20 - Sumário de efeitos e coeficientes para unidades codificadas, da flotação catiônica, para um nível de 

confiança de 95% para o teor de Zn 

Fatores Efeito Coeficiente Valor-p Significância 

Constante    15,9 0,000 Sim 

A -2,49 -1,24 0,046 Sim 

B -16,56 -8,28 0,000 Sim 

D 7,57 3,78 0,000 Sim 

C 1,71 0,86 0,16 Não 

AB 2,03 1,01 0,097 Não 

AC -1,40 -0,70 0,24 Não 

AD 0,47 0,23 0,69 Não 

BC 0,38 0,19 0,74 Não 

BD -1,48 -0,74 0,22 Não 

CD 0,74 0,37 0,53 Não 

ABC -0,95 -0,47 0,42 Não 

ABD 0,03 0,015 0,98 Não 

ACD -0,37 -0,19 0,75 Não 

BCD -2,06 -1,03 0,092 Não 

ABCD -0,75 -0,37 0,53 Não 
A – Porcentagem de sólidos; B – Sulfeto de Sódio, g/t; C – Silicato de Sódio, g/t; D – Amina, g/t 
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O aumento na concentração de sólidos diminuiu a recuperação metalúrgica e o teor de zinco 

no concentrado, mas de maneira sutil. Uma maior porcentagem de sólidos favorece o arraste 

mecânico, sendo assim responsável pela contaminação do concentrado. 

A influência do sulfeto de sódio ao se aumentar a dosagem do nível mais baixo para o mais 

alto é a mais perceptível. A recuperação de zinco caiu, assim como o teor, que variou de 

14,7% para 9,5% e passou a ter menor valor se comparado com a alimentação da flotação. 

Mehdilo et al. (2012) encontrou na dosagem de 7000 g/t o efeito de queda na recuperação e 

teor de zinco na flotação em bancada de minério contendo smithsonita, efeito semelhante 

encontrado por Souza (2018), que em seus ensaios de microflotação com a smithsonita notou 

que a partir da concentração de 5x10-3 M a flotabilidade da smithsonita cai. 

O silicato de sódio melhorou ligeiramente a recuperação de zinco e teor. Souza (2018) 

observou em seus ensaios de microflotação que a flotabilidade da smithsonita condicionada 

com amina sobe a partir de certa dosagem do silicato de sódio. O aumento da dosagem da 

amina, de 500 g/t para 800 g/t, aumentou a recuperação e o teor do zinco. 

A Figura 44 e Figura 45 apresentam a interação dos fatores estudados nos resultados da 

flotação (teor de Zn e recuperação de Zn). 

 

Figura 44 - Gráfico da interação dos fatores para o teor de zinco 
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Figura 45 - Gráfico da interação dos fatores para a recuperação de zinco 

Diferentemente da flotação aniônica os fatores não indicaram ter efeitos sinérgicos pois todas 

as retas estão paralelas (ou quase paralelas). Este resultado era esperado, uma vez que pelos 

gráficos de Pareto das Figura 40 e Figura 41 as interações representaram efeitos baixos. 

Pelos resultados da flotação catiônica do minério de zinco de ambrósia, ficou evidente o baixo 

desempenho desta rota de flotação em relação à flotação aniônica, que pode estar relacionado 

com a escolha inadequada dos níveis de Na2S testado. O sulfetizante em baixas dosagens não 

ativa a smithsonita e em altas dosagens diminui a flotabilidade deste mineral, conforme 

percebido por Mehdilo, Irannajad e Zarei (2012). Eles concluíram que em dosagens baixas a 

superfície da smithsonita não está totalmente sulfetizada e em dosagens altas a adsorção de 

íons S-, que é proporcional à dosagem do sulfetizante, causa a depressão da smithsonita. Outro 

motivo para o resultado negativo pode ter sido a não utilização de espumantes. As bolhas 

formadas na flotação catiônica foram grandes, maiores que na flotação aniônica, e como 

consequência com área superficial menor. Uma das ações do espumante é evitar a 

coalescência, deixando as bolhas menores e dispersas (BALTAR, 2010).   

A Figura 46 e Figura 47 apresentam os gráficos de cubo para as variáveis resposta teor de 

zinco e recuperação de zinco no concentrado, respectivamente, mostrando as possíveis 

combinações entre os fatores analisados. Como pode se perceber, as dosagens maiores do 
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sulfeto de sódio (cubos da direita) apresentaram resultados bem piores se comparados no nível 

mais baixo.  

 

Figura 46 - Gráfico de cubo para o teor de Zn 

 

Figura 47 - Gráfico de cubo para a recuperação de Zn 
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Mesmo os resultados encontrados para a flotação catiônica não terem sido os melhores 

possíveis otimizou-se as condições do ensaio em termos de teor de Zn, com a ajuda do 

software MiniTab 17, conforme mostrado na Figura 48. 

 

Figura 48 - Condições otimizadas para a flotação catiônica 

As condições otimizadas para as variáveis foram 30% de sólidos, 3000 g/t de sulfeto de sódio, 

1000 g/t de silicato de sódio e 800 g/t de amina. Pelos resultados obtidos as condições 

otimizadas dificilmente se aplicariam em escala industrial. O teor de 15,8% e recuperação 

metalúrgica de zinco de 32,8% é baixo para qualquer etapa de flotação. 

Na tentativa de melhorar o teor e recuperação testou-se espumante na condição ótima de 

dosagem do coletor, depressor, sulfetizante e porcentagem de sólidos, já identificada 

previamente, para estabilizar o tamanho das bolhas, objetivando um maior poder de coleta 

principalmente para partículas mais finas, devido à maior área superficial das bolhas. Para o 

resultado dos ensaios com 20 g/t de espumante encontrou-se 15,5% de Zn e recuperação 

metalúrgica de 29,3% e para 120g/t, 17,1% de Zn e recuperação de 46,3%. A condição de 

maior dosagem do espumante teve o melhor desempenho entre os testes.  

Na Figura 49 está apresentado o balanço de massa e metalúrgico para as melhores condições 

dos ensaios de flotação catiônica como alvo a maximização do teor de Zn no concentrado. 

Considerou-se o resultado utilizando 120 g/t de espumante. Como pode ser observado nesta 

rota, 42% do zinco foi recuperado no concentrado, enquanto 61% foi descartado no rejeito e 

9% nas lamas. O teor de zinco no concentrado ficou em 17,1%, cerca de 7 pontos percentuais 

acima dos 10,3% presentes na alimentação do processo. 
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Figura 49 - Fluxograma otimizado da flotação catiônica do minério de zinco 
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7. CONCLUSÕES 

 

Baseado nos estudos efetuados com a amostra de zinco oxidado de Vazante, concluiu-se que: 

• O minério de zinco oxidado fornecido pela Nexa Resources, após britagem inicial em 

2 mm possuía d80 em aproximadamente 900 µm. O porcentual passante em 38 µm foi 

de 29,9% e em 10 µm de 17,5%. O teor de zinco inicial foi de 10,7%. Os principais 

contaminantes são o Fe, com 30,4%, Si, com 6,4%, Pb, com 2,4% e Al, com 2,5%. Os 

minerais identificados na difração de raios X e nas análises termogravimétricas foram 

smithsonita, goethita, quartzo, cerussita e dolomita. 

• O produto do overflow da deslamagem apresentou mais de 80% passante em 10 µm, 

com teor de 4,0% de zinco, 21,9% de ferro e 12,3% de Si. A massa descartada nesta 

operação foi de 22% e a quantidade de zinco foi de 9%. 

• A amostra deslamada apresentou em sua granulometria 29% abaixo de 38 µm e 11,1% 

abaixo de 10 µm. O teor de zinco encontrado foi de 12,1%, de Fe de 33,0% e Si de 

4,9%.  

• A amostra não deslamada era constituída por 43,6% de partículas abaixo de 38 µm e 

27,8% menores que 10 µm. O teor de zinco encontrado foi de 10,6%, de Fe de 31,2% 

e Si 6,3%.  

• Na flotação aniônica, os fatores que mais influenciaram no teor de zinco foram as 

dosagens de silicato de sódio e do oleato de sódio. Já para a recuperação metalúrgica 

do zinco a deslamagem e a dosagem do silicato de sódio tiveram um efeito maior.  

• O aumento da porcentagem de sólidos aumentou a recuperação do zinco, porém 

diminui o teor, uma vez que aumenta a quantidade de partículas que sofrem arraste 

mecânico. O aumento da dosagem do silicato de sódio causou um aumento na 

recuperação metalúrgica e causou diminuição no teor de Zn. A dosagem maior do 

coletor aumentou ganhos em teor e recuperação metalúrgica de zinco e a deslamagem 

teve seu efeito principal no aumento da recuperação metalúrgica. 

• As condições otimizadas encontradas para a flotação aniônica foram de 40% de 

sólidos, 5000 g/t de silicato de sódio, 500 g/t de oleato de sódio e com o minério 

deslamado, obtendo teor de 31,2% de Zn e recuperação global de Zn igual a 76%. 
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• Para a flotação catiônica o principal fator foi a dosagem do sulfetizante, tanto para o 

teor quanto para a recuperação metalúrgica. A dosagem da amina também foi um fator 

que teve efeito a ser considerado. 

• A porcentagem de sólidos mais baixa ajudou na recuperação e teor de zinco. 

Tendência similar foi observada para dosagem de silicato de sódio.  

• As condições otimizadas para a flotação catiônica foram de 30% de sólidos, 3000 g/t 

de sulfeto de sódio, 1000 g/t de silicato de sódio, 800 g/t amina e 120g/t de óleo de 

pinho. O balanço mássico e metalúrgico indicou 17,1% de zinco no concentrado, com 

42% de recuperação metalúrgica. 

• A flotação catiônica não foi efetiva para concentrar o Zn e nessas condições não é 

recomendada para esse tipo de minério. 

• Pior performance da flotação catiônica em relação à aniônica. 
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APÊNDICE A – Análises granulométricas 

• Minério britado abaixo de 2mm 

Tamanho, µm % Ret. Simples % Retida Ac. % Passante 

1680 0,4 0,4 99,6 

1190 12,3 12,7 87,3 

840 11,1 23,8 76,2 

600 9,4 33,2 66,8 

425 7,8 41,0 59,0 

300 5,8 46,8 53,2 

212 5,2 52,0 48,0 

150 4,4 56,4 43,6 

106 4,1 60,5 39,5 

75 2,8 63,4 36,6 

53 3,1 66,5 33,5 

38 3,6 70,1 29,9 

20 5,9 76,0 24,0 

10 6,5 82,5 17,5 

5 5,9 88,3 11,7 

1 9,2 97,6 2,4 

-1 2,4 - - 

 

• Ensaios de moagem 

 

Moagem 1  
1 minuto 

Moagem 2 
3 minutos 

Moagem 3 
5 minutos 

Moagem 4 
7 minutos 

Malha, µm % Passante % Passante % Passante % Passante 

1680 100,0 100,0 100,0 100,0 

1190 97,4 100,0 100,0 100,0 

840 90,3 99,8 100,0 100,0 

600 74,6 99,3 100,0 100,0 

425 50,9 91,8 97,7 99,8 

300 38,5 78,9 91,6 98,9 

212 24,3 60,3 75,8 92,7 

150 16,4 47,2 58,7 80,6 

106 14,9 37,5 45,3 63,7 

75 13,0 32,0 37,9 53,2 

53 11,18 27,91 32,69 45,73 

38 9,31 23,12 26,75 37,37 

-38 - - - - 
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• Alimentação da flotação 

 

Alim. Flot. Desl. Alim. Flot. Não Desl. 

Malha, µm % Ret. Simples % Retida Ac. % Passante % Ret. Simples % Retida Ac. % Passante 

212 5,0 5,0 95,0 6,1 6,1 93,9 

150 20,5 25,5 74,5 12,6 18,7 81,3 

106 15,4 40,9 59,1 12,8 31,5 68,5 

75 11,6 52,6 47,4 9,7 41,2 58,8 

53 8,9 61,5 38,5 7,3 48,5 51,5 

38 9,5 71,0 29,0 7,9 56,4 43,6 

30 4,0 75,0 25,0 3,5 59,9 40,1 

25 3,0 78,0 22,0 1,9 61,8 38,2 

20 2,6 80,6 19,4 2,1 63,9 36,1 

15 4,3 84,9 15,1 2,9 66,8 33,2 

10 4,0 88,9 11,1 5,4 72,2 27,8 

5 3,7 92,7 7,3 8,9 81,0 19,0 

1 4,5 97,2 2,8 13,8 94,8 5,2 

-1 2,8 - - 5,2 - - 

 

• Lamas 

  1ª desl. 2ª desl. 3 ª desl. 

Tamanho, 
µm 

% Ret. 
Simples 

% Ret. 
Ac. 

% Pass. 
% Ret. 

Simples 
% Ret. 

Ac. 
% Pass. 

% Ret. 
Simples 

% Ret. 
Ac. 

% Pass. 

15 1,0 1,0 99,0 2,3 2,3 97,7 3,3 3,3 96,7 

10 12,3 13,3 86,7 15,0 17,3 82,7 16,6 19,9 80,1 

7 17,3 30,6 69,4 17,5 34,8 65,2 16,7 36,6 63,4 

5 11,4 42,0 58,0 11,4 46,2 53,8 10,3 46,9 53,1 

3 16,9 58,9 41,1 16,1 62,3 37,7 14,8 61,7 38,3 

1 21,0 79,9 20,1 19,7 81,9 18,1 21,0 82,7 17,3 

-1 20,1 100,0 0,0 18,1 100,0 0,0 17,3 100,0 0,0 
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APÊNDICE B – Análise química da amostra de minério de zinco oxidado britado em -2 mm 

 

   

% 

Malha, µm Peso, % Al Ca Fe K Mg S Ti Na PPC Pb Zn 

1.19 mm 12,7 0,89 0,08 34,30 0,14 0,55 0,14 0,03 <0.01 17,70 2,10 13,65 

840 µm 11,1 0,96 0,09 36,10 0,15 0,55 0,16 0,03 <0.01 17,24 2,30 12,80 

600 µm 9,4 0,99 0,10 35,40 0,15 0,57 0,15 0,04 <0.01 16,98 2,46 12,50 

425 µm 7,8 1,07 0,10 36,20 0,16 0,62 0,14 0,04 <0.01 16,69 2,72 12,05 

300 µm 5,8 1,15 0,10 34,00 0,17 0,64 0,13 0,05 <0.01 16,46 2,91 11,85 

212 µm 5,2 1,40 0,11 33,00 0,22 0,69 0,13 0,06 <0.01 16,36 3,04 11,60 

150 µm 4,4 1,50 0,13 31,80 0,24 0,75 0,12 0,06 <0.01 16,39 3,07 12,00 

106 µm 4,1 1,55 0,18 30,30 0,24 0,89 0,11 0,06 <0.01 16,77 3,25 12,55 

74 µm 2,8 1,66 0,25 29,30 0,24 1,18 0,11 0,07 0,01 16,54 2,93 11,65 

53 µm 3,1 1,80 0,30 27,40 0,24 1,52 0,11 0,07 <0.01 16,55 3,12 12,35 

38 µm 3,6 2,12 0,26 27,00 0,29 1,68 0,10 0,10 0,01 15,76 2,81 11,00 

-38 µm 29,9 5,49 0,19 23,00 1,19 1,92 0,08 0,26 0,05 13,47 1,75 6,79 

Global Calc. 100,0 2,49 0,14 30,39 0,48 1,09 0,12 0,11 0,01 15,86 2,37 10,75 

Global Anl. 100,0 2,40 0,09 30,50 0,46 1,02 0,12 0,11 0,01 15,86 2,36 10,85 
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ppm 

Malha, µm Peso, % Cd Co Cu P Ni Ag As Ba Be Bi Cr Ga La 

1.19 mm 12,7 489 5 72 380 16 1,2 277 30 1,3 <2 17 10 10 

840 µm 11,1 472 4 74 420 16 0,9 293 30 1,3 <2 17 10 10 

600 µm 9,4 442 3 70 440 15 1 287 30 1,3 <2 17 10 10 

425 µm 7,8 444 6 74 470 17 0,8 291 40 1,4 <2 18 10 10 

300 µm 5,8 417 9 72 490 16 0,9 273 40 1,4 <2 19 10 10 

212 µm 5,2 406 7 71 520 17 1 259 50 1,4 <2 21 10 10 

150 µm 4,4 425 8 72 540 16 0,8 245 60 1,4 <2 23 10 10 

106 µm 4,1 445 10 71 550 18 1,2 240 60 1,4 <2 24 10 10 

74 µm 2,8 449 10 71 570 19 0,9 220 60 1,4 <2 24 10 10 

53 µm 3,1 432 10 70 550 20 1 206 70 1,3 <2 24 10 10 

38 µm 3,6 387 22 86 600 21 1,1 199 80 1,4 <2 29 10 20 

-38 µm 29,9 223 16 350 810 53 1 155 260 2 <2 115 20 40 

Global Calc. 100,0 380 10 156 572 28 1 234 108 2 <2 48 13 19 

Global Anl. 100,0 384 24 71 520 20 0,8 236 100 1,5 <2 27 20 20 
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ppm 

Malha, µm Peso, % Mn Mo Sb Sc Sr Th Tl U V W Cl F 

1.19 mm 12,7 341 23 17 <1 2 <20 <10 10 18 50 <50 570 

840 µm 11,1 380 24 20 <1 5 <20 10 10 22 20 70 570 

600 µm 9,4 431 23 22 <1 5 <20 10 10 23 20 <50 610 

425 µm 7,8 575 24 17 <1 3 <20 10 10 25 40 50 630 

300 µm 5,8 741 23 17 <1 5 <20 10 10 27 40 60 670 

212 µm 5,2 1020 21 18 <1 5 <20 <10 10 31 30 70 720 

150 µm 4,4 1260 19 15 <1 6 <20 <10 <10 32 40 60 750 

106 µm 4,1 1400 18 15 <1 7 <20 <10 10 31 30 60 830 

74 µm 2,8 1470 17 17 <1 5 <20 <10 10 32 30 60 1000 

53 µm 3,1 1490 17 10 2 6 <20 10 <10 33 40 60 1180 

38 µm 3,6 1650 15 15 1 8 <20 <10 10 39 110 60 1350 

-38 µm 29,9 2510 11 8 6 23 <20 10 <10 83 20 180 1760 

Global Calc. 100,0 1278 18 15 3 10 <20 10 <10 43 33 50 1026 

Global Anl. 100,0 1230 18 14 3 7 <20 10 <10 42 30 50 990 
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APÊNDICE C – Difratogramas de raio X realizadas 

• Minério de zinco oxidado -2 mm (Global) 

 

 

 

 

• Minério de zinco oxidado -2 mm  (+1190 µm) 
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• Minério de zinco oxidado -2 mm (-1190 µm +840 µm) 

 

 

 

 

• Minério de zinco oxidado -2 mm (-840 µm +600 µm) 
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• Minério de zinco oxidado -2 mm (-600 µm +425 µm) 

 

 

 

 

• Minério de zinco oxidado -2 mm (-425 µm +300 µm) 
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• Minério de zinco oxidado -2 mm (-300 μm +212 μm) 

 

 

 

 

• Minério de zinco oxidado -2 mm (-212 μm +150 μm)  

 

 



 

92 
 

• Minério de zinco oxidado -2 mm (-150 μm +106 μm)  

 

 

 

 

• Minério de zinco oxidado -2 mm (-106 μm +75 μm)  
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• Minério de zinco oxidado -2 mm (-75 μm +53 μm)  

 

 

 

 

• Minério de zinco oxidado -2 mm (-53 μm +38 μm)  
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• Minério de zinco oxidado -2 mm (-38 μm)  

 

 

 

 

• Amostra não deslamada 
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• Amostra deslamada 
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APÊNDICE D – Balanço de massa e teores dos produtos dos ensaios de flotação aniônica 

 

Ordem ensaio Ordem Padrão Produto Massa, % Zn, % Fe, % Si, % Pb, % Al, % Ca, % Mg, % 

1 8 
Concentrado 33,5 30,4 13,0 3,1 5,5 0,9 0,31 1,37 

Rejeito 66,5 3,6 43,6 5,8 1,3 1,8 0,05 0,71 

2 14 
Concentrado 30,6 27,7 12,8 4,0 5,1 1,5 0,29 1,48 

Rejeito 69,4 3,1 40,2 7,1 1,3 3,0 0,04 0,98 

3 12 
Concentrado 45,7 23,5 21,6 3,1 4,6 1,0 0,26 1,12 

Rejeito 54,3 3,4 44,3 6,1 1,3 2,0 0,05 0,82 

4 3 
Concentrado 41,9 24,9 19,0 3,8 4,6 1,0 0,26 1,14 

Rejeito 58,1 3,8 44,1 5,7 1,4 1,9 0,04 0,80 

5 28 
Concentrado 63,3 17,8 27,5 4,0 3,7 1,1 0,18 0,93 

Rejeito 36,7 3,1 41,8 6,2 1,3 2,3 0,04 0,90 

6 26 
Concentrado 39,6 23,7 17,1 4,9 4,3 1,8 0,24 1,43 

Rejeito 60,4 2,6 39,8 6,8 1,2 2,9 0,04 0,92 

7 31 
Concentrado 38,7 27,9 15,4 3,3 5,3 1,0 0,29 1,33 

Rejeito 61,3 2,7 44,3 6,0 1,2 1,8 0,04 0,68 

8 20 
Concentrado 38,5 26,0 17,1 3,6 5,2 0,9 0,27 1,19 

Rejeito 61,5 3,4 44,2 5,8 1,3 1,9 0,05 0,76 

9 1 
Concentrado 29,6 28,5 12,7 4,3 5,4 1,38 0,27 1,39 

Rejeito 70,4 3,4 39,4 6,8 1,3 2,97 0,06 1,01 

10 30 
Concentrado 34,9 26,3 14,3 4,4 4,9 1,8 0,27 1,50 

Rejeito 65,1 2,6 39,9 7,0 1,1 2,8 0,04 0,91 

11 32 
Concentrado 34,9 30,0 13,5 2,8 5,6 1,0 0,31 1,36 

Rejeito 65,1 3,0 43,5 6,1 1,2 1,9 0,04 0,71 
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Ordem ensaio Ordem Padrão Produto Massa, % Zn, % Fe, % Si, % Pb, % Al, % Ca, % Mg, % 

12 21 
Concentrado 29,1 29,8 12,2 3,9 5,2 1,6 0,26 1,45 

Rejeito 70,9 3,2 38,9 7,4 1,3 2,9 0,07 1,04 

13 24 
Concentrado 32,4 31,1 11,5 2,7 5,7 0,9 0,32 1,34 

Rejeito 67,6 3,5 43,2 5,7 1,4 1,8 0,04 0,70 

14 25 
Concentrado 43,3 20,1 20,0 5,8 3,7 2,5 0,24 1,50 

Rejeito 56,7 4,1 40,5 6,7 1,5 2,6 0,05 0,92 

15 7 
Concentrado 40,1 25,1 17,3 3,9 4,9 1,0 0,27 1,27 

Rejeito 59,9 3,4 43,2 5,5 1,3 1,9 0,04 0,72 

16 2 
Concentrado 28,6 29,9 11,3 3,8 5,5 1,23 0,25 1,34 

Rejeito 71,4 3,3 39,4 7,1 1,3 3,01 0,07 1,01 

17 11 
Concentrado 43,9 24,4 20,5 3,5 4,6 0,9 0,27 1,12 

Rejeito 56,1 3,3 45,0 6,1 1,3 2,0 0,04 0,83 

18 23 
Concentrado 33,0 31,7 11,2 2,7 6,0 0,9 0,32 1,36 

Rejeito 67,0 2,8 44,5 6,1 1,2 1,8 0,04 0,71 

19 29 
Concentrado 34,1 27,2 13,6 4,1 5,1 1,7 0,29 1,50 

Rejeito 65,9 2,5 38,3 7,2 1,2 2,8 0,05 0,55 

20 17 
Concentrado 29,8 28,5 12,7 4,2 5,2 1,6 0,23 1,39 

Rejeito 70,2 3,6 39,8 7,1 1,4 3,0 0,08 1,03 

21 22 
Concentrado 32,7 27,4 13,3 4,5 5,0 1,8 0,26 1,50 

Rejeito 67,3 2,9 41,6 7,1 1,3 2,8 0,06 0,98 

22 18 
Concentrado 28,1 29,8 11,8 3,6 5,4 1,4 0,24 1,34 

Rejeito 71,9 3,3 39,8 7,3 1,3 3,0 0,07 1,03 
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Ordem ensaio Ordem Padrão Produto Massa, % Zn, % Fe, % Si, % Pb, % Al, % Ca, % Mg, % 

23 10 
Concentrado 31,3 25,3 16,0 4,4 4,7 1,4 0,27 1,41 

Rejeito 68,7 4,2 38,5 6,9 1,5 3,0 0,05 0,98 

24 4 
Concentrado 38,7 28,0 15,2 3,6 5,2 0,9 0,27 1,24 

Rejeito 61,3 2,6 42,7 5,6 1,2 1,9 0,04 0,73 

25 19 
Concentrado 33,3 28,7 15,2 3,9 5,2 1,0 0,29 1,25 

Rejeito 66,7 4,1 44,2 5,9 1,4 1,9 0,06 0,84 

26 6 
Concentrado 30,0 28,8 12,6 4,1 5,3 1,5 0,28 1,46 

Rejeito 70,0 3,2 40,3 6,9 1,2 2,7 0,06 0,94 

27 16 
Concentrado 37,4 28,6 22,1 4,8 4,4 1,2 0,21 1,22 

Rejeito 62,6 2,7 41,0 5,1 1,5 1,6 0,05 0,54 

28 27 
Concentrado 56,2 20,2 24,8 3,9 3,9 1,0 0,21 1,01 

Rejeito 43,8 3,0 42,9 6,3 1,2 2,1 0,04 0,92 

29 5 
Concentrado 28,8 30,7 11,3 4,0 5,4 1,6 0,26 1,41 

Rejeito 71,2 3,6 39,9 7,3 1,3 2,9 0,07 1,07 

30 9 
Concentrado 32,7 25,0 16,6 4,5 4,7 1,4 0,26 1,41 

Rejeito 67,3 4,3 39,0 6,8 1,5 3,0 0,06 1,00 

31 13 
Concentrado 33,6 22,8 16,6 4,7 4,6 1,9 0,22 1,35 

Rejeito 66,4 4,1 38,8 7,2 1,4 2,9 0,07 1,09 

32 15 
Concentrado 35,3 29,8 21,9 4,2 4,3 1,3 0,24 1,22 

Rejeito 64,7 2,3 42,3 5,6 1,1 1,7 0,04 0,63 
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APÊNDICE E – Balanço de massa e teores dos produtos dos ensaios de flotação catiônica 

Ordem ensaio Ordem Padrão Produto Massa, % Zn, % Fe, % Si, % Pb, % Al, % Ca, % Mg, % 

1 6 
Concentrado 25,7 15,5 19,0 11,7 1,5 1,99 0,11 1,66 

Rejeito 74,3 11,1 38,1 2,7 3,0 1,33 0,16 0,71 

2 11 
Concentrado 14,3 13,0 19,9 12,4 1,6 2,58 0,11 1,90 

Rejeito 85,7 12,0 35,1 3,6 2,8 1,30 0,16 0,79 

3 3 
Concentrado 12,3 14,2 16,5 14,3 1,6 2,52 0,11 1,97 

Rejeito 87,7 11,9 35,6 3,9 2,7 1,35 0,16 0,81 

4 15 
Concentrado 21,0 14,8 20,5 11,0 1,6 2,37 0,12 1,65 

Rejeito 79,0 11,9 35,6 3,2 3,0 1,25 0,15 0,74 

5 25 
Concentrado 4,9 8,3 21,0 9,6 7,6 3,38 0,09 1,68 

Rejeito 95,1 12,2 33,7 4,4 2,4 1,36 0,12 0,89 

6 12 
Concentrado 18,8 13,7 20,7 11,2 1,7 2,49 0,11 1,83 

Rejeito 81,2 11,8 35,5 3,4 2,8 1,28 0,15 0,74 

7 31 
Concentrado 12,9 11,3 22,5 10,2 3,0 2,97 0,10 1,60 

Rejeito 87,1 12,6 34,4 4,0 2,6 1,33 0,15 0,85 

8 21 
Concentrado 16,2 12,5 20,8 11,5 2,7 2,45 0,10 1,74 

Rejeito 83,8 12,4 35,0 3,6 2,6 1,30 0,16 0,78 

9 4 
Concentrado 15,3 14,1 17,8 12,9 1,6 2,42 0,11 1,86 

Rejeito 84,7 11,9 35,5 3,6 2,8 1,34 0,15 0,77 

10 17 
Concentrado 9,1 10,3 21,1 9,7 7,2 2,95 0,09 1,79 

Rejeito 90,9 11,0 33,4 4,3 2,2 1,34 0,15 0,85 

11 23 
Concentrado 12,8 10,3 22,6 10,5 3,5 3,13 0,10 1,70 

Rejeito 87,2 11,7 34,0 4,0 2,4 1,29 0,15 0,83 
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Ordem ensaio Ordem Padrão Produto Massa, % Zn, % Fe, % Si, % Pb, % Al, % Ca, % Mg, % 

12 18 
Concentrado 8,3 8,9 22,1 8,3 9,5 3,22 0,09 1,63 

Rejeito 91,7 12,3 33,2 4,5 2,1 1,33 0,14 0,86 

13 27 
Concentrado 4,7 7,4 23,8 7,8 8,2 3,80 0,10 1,48 

Rejeito 95,3 12,5 32,9 4,4 2,3 1,34 0,14 0,87 

14 32 
Concentrado 14,1 10,8 23,0 9,6 4,1 3,01 0,09 1,62 

Rejeito 85,9 12,7 34,6 3,9 2,5 1,30 0,15 0,83 

15 2 
Concentrado 17,4 14,8 17,8 13,2 1,8 2,16 0,11 1,87 

Rejeito 82,6 11,9 36,3 3,2 2,7 1,34 0,15 0,74 

16 10 
Concentrado 20,0 14,3 19,7 12,1 1,6 2,38 0,11 1,79 

Rejeito 80,0 11,5 36,2 3,0 2,8 1,31 0,16 0,72 

17 20 
Concentrado 7,8 8,5 23,4 8,1 8,5 3,20 0,09 1,62 

Rejeito 92,2 12,9 33,4 4,5 2,2 1,32 0,15 0,88 

18 24 
Concentrado 9,7 9,2 22,9 10,4 4,2 3,33 0,09 1,76 

Rejeito 90,3 12,6 33,4 4,1 2,5 1,37 0,15 0,84 

19 16 
Concentrado 20,0 14,4 20,1 11,3 1,7 2,39 0,12 1,66 

Rejeito 80,0 11,2 36,0 3,3 2,9 1,33 0,15 0,77 

20 28 
Concentrado 5,2 7,5 23,1 9,6 5,3 4,10 0,09 1,65 

Rejeito 94,8 12,6 33,2 4,6 2,6 1,40 0,14 0,91 

21 22 
Concentrado 10,2 10,9 19,2 12,6 3,3 2,97 0,09 1,80 

Rejeito 89,8 12,3 34,7 4,0 2,6 1,38 0,15 0,85 

22 1 
Concentrado 18,9 14,6 18,7 12,9 1,6 2,27 0,12 1,89 

Rejeito 81,1 11,6 37,2 3,3 2,8 1,40 0,15 0,75 
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Ordem ensaio Ordem Padrão Produto Massa, % Zn, % Fe, % Si, % Pb, % Al, % Ca, % Mg, % 

23 8 
Concentrado 27,9 15,1 20,7 10,2 1,5 2,22 0,12 1,57 

Rejeito 72,1 10,9 37,3 2,9 2,9 1,23 0,15 0,69 

24 30 
Concentrado 10,8 10,8 20,5 11,8 3,5 3,07 0,09 1,67 

Rejeito 89,2 12,7 33,7 3,8 2,6 1,32 0,15 0,84 

25 13 
Concentrado 22,2 15,3 18,8 11,9 1,6 2,25 0,11 1,68 

Rejeito 77,8 13,0 36,7 2,9 3,1 1,32 0,15 0,73 

26 14 
Concentrado 24,4 16,2 19,0 11,4 1,6 2,09 0,11 1,69 

Rejeito 75,6 11,1 36,6 2,7 3,0 1,37 0,16 0,70 

27 5 
Concentrado 25,0 16,1 18,7 11,6 1,4 1,95 0,11 1,62 

Rejeito 75,0 10,9 37,9 2,7 3,0 1,41 0,16 0,72 

28 9 
Concentrado 18,1 14,3 18,6 12,8 1,5 2,31 0,11 1,81 

Rejeito 81,9 11,8 36,4 3,2 2,9 1,29 0,16 0,75 

29 26 
Concentrado 3,3 7,3 21,8 9,7 7,9 4,05 0,09 1,70 

Rejeito 96,7 12,3 32,9 4,4 2,5 1,59 0,15 0,91 

30 29 
Concentrado 9,3 10,0 21,4 10,5 4,3 3,52 0,09 1,61 

Rejeito 90,7 12,5 33,6 4,2 2,5 1,38 0,15 0,86 

31 7 
Concentrado 17,6 15,2 17,1 13,3 1,4 2,32 0,11 1,73 

Rejeito 82,4 11,2 36,6 3,2 2,9 1,35 0,16 0,78 

32 19 
Concentrado 7,6 8,3 23,0 7,8 9,7 3,34 0,09 1,56 

Rejeito 92,4 12,8 33,3 4,5 2,2 1,31 0,15 0,87 
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APÊNDICE F –Balanço de massa e teores dos produtos dos ensaios de flotação catiônica utilizando espumante 

Dosagem espumante Etapa Massa, % Zn, % Fe, % Si, % Pb, % Al, % Ca, % Mg, % 

20 g/t 

Concentrado 22,3 15,6 18,9 11,7 1,6 2,7 0,11 1,79 

Rejeito 77,7 11,1 35,0 2,9 3,1 1,7 0,13 0,70 

Alim, 12,1 31,4 4,9 2,7 2,0 0,13 0,94 

Concentrado 23,5 15,5 18,6 11,3 1,5 2,9 0,11 1,88 

Rejeito 76,5 11,2 35,7 2,8 3,1 1,7 0,14 0,69 

Alim, 12,2 31,7 4,8 2,7 2,0 0,13 0,97 

120 g/t 

Concentrado 35,1 16,5 22,1 8,9 2,0 2,3 0,11 1,62 

Rejeito 64,9 9,9 37,6 2,5 3,0 1,7 0,14 0,60 

Alim, 12,2 32,2 4,7 2,7 1,9 0,13 0,96 

Concentrado 31,6 17,8 21,7 8,5 2,4 2,6 0,12 1,53 

Rejeito 68,4 10,0 38,0 2,5 3,0 1,7 0,14 0,61 

Alim, 12,4 32,9 4,4 2,8 2,0 0,13 0,90 

 


