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RESUMO 
 

O rejeito da mineração de zinco em Vazante (MG) é material gerado pelo beneficia-

mento de minério de zinco, realizado pela Nexa, na mina de Vazante. Visando gerar 

informações sobre esse rejeito, foi realizada caracterização tecnológica e mineraló-

gica do material. Os testes envolveram amostragem, determinação da densidade, dis-

tribuição granulométrica, porosidade e área específica e difração de raios X. Posteri-

ormente foram realizadas etapas de concentração através de separação magnética e 

flotação em célula de bancada, com objetivo de separar hematita e dolomita – mine-

rais amplamente empregados na fabricação de produtos com valor agregado. Os re-

gentes de melhor performance na etapa de flotação foram amido (depressor) em con-

centração de 300 g/t e oleato (coletor) em concentração de 600 g/t, em pH 9. Com o 

aumento da dosagem de amido para além de 300 g/t, percebeu-se muita depressão 

de dolomita, diminuindo sua recuperação. 
 

Palavras-chave: Minério silicatado. Hematita. Dolomita. Zinco. Caracterização. 
 

 

  



ABSTRACT 
 

The tailings resulted from mining operations in Vazante (MG) come from the concen-

tration and processing steps executed on zinc minerals by Nexa, in Mina de Vazante. 

In order to generate information about these tailings, it was executed technological and 

mineralogical characterization of the material. The tests involved sampling, determina-

tion of density, granulometric distribution, porosity, specific area and x-ray diffraction. 

Concentration steps involving magnetic separation and bench scale flotation were ex-

ecuted afterward, aiming to separate hematite from dolomite - minerals widely used in 

the manufacturing industry. The best performing reagents in the flotation step were 

starch (depressor) in concentration of 300 g/t and oleate (collector) in concentration of 

600g/t, with pH set to 9. By increasing the starch’s dosage, it was observed that dolo-

mite’s depression rose which decreased its recuperation. 

 
Key words: Siliceous ore. Hematite. Dolomite. Zinc. Characterization. 

 
 

  



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Figura 1 - Esquema de pilhas de material. ................................................................ 25	

Figura 2 - Coleta de amostra em pilha cônica. .......................................................... 25	

Figura 3 - Fluxograma geral de atividades. ............................................................... 33	

Figura 4 - Distribuidor de material para construção de pilha longitudinal. ................ 35	

Figura 5 - Portinholas do alimentador, acionadas manualmente por cabo. .............. 36	

Figura 6 - Construção da pilha longitudinal com uso do distribuidor ......................... 36	

Figura 7 - Pilha longitudinal construída. .................................................................... 37	

Figura 8 - Material distribuído por esteira em quarteador carrossel. ......................... 38	

Figura 9 - Pilha cônica para peneiramento. .............................................................. 39	

Figura 10 - Alíquotas tomadas à 120º. ...................................................................... 39	

Figura 11 - Utensílios dispostos para realização do peneiramento. ......................... 40	

Figura 12 - Pesagem do picnômetro com água e rejeito em suspensão. ................. 42	

Figura 13 - Concentração manual com imãs de neodímio. ....................................... 44	

Figura 14 - Bandejas com concentrados magnético (esquerda) e não magnético. .. 45	

Figura 15 - Curva de distribuição do material passante acumulado. ........................ 48	

Figura 16 - Curva de distribuição global do material passante acumulado. .............. 49	

Figura 17 - Grão de willemita em destaque. ............................................................. 51	

Figura 18 - Grão de pirita. ......................................................................................... 51	

Figura 19 - Grão placoide de mica. ........................................................................... 52	

Figura 20 - Grãos de dolomita rosa, quartzo e hematita. .......................................... 52	

Figura 21 - Grãos de quartzo, hematita e dolomita rosa. .......................................... 53	

Figura 22 - Grão de quartzo característico. ............................................................... 53	

Figura 23 - Grande grão de hematita. ....................................................................... 54	

Figura 24 - Planos angulosos em grão de hematita. ................................................. 54	

Figura 25 - Dolomita rosa. ......................................................................................... 55	

Figura 26 - Dolomita rosa carne e quartzo. ............................................................... 55	

Figura 27 - Grãos liberados de dolomita rosa, de cor leitosa. ................................... 56	

Figura 28 - Dolomita branca e partícula de quartzo. ................................................. 56	

Figura 29 - Hematita não liberada em quartzo. ......................................................... 57	

Figura 30 - Dolomita branca e rosa, hematita e pequena partícula de quartzo. ....... 57	

Figura 31 - Dolomita rosa associada com dolomita branca e hematita. ................... 58	

Figura 32 - Partículas de quartzo e grãos de dolomita branca. ................................ 58	



Figura 33 - Grãos de dolomita branca e dolomita rosa. ............................................ 59	

Figura 34 - Partículas de quartzo, raramente identificadas. ...................................... 59	

Figura 35 - Dolomita branca e dolomita rosa carne. ................................................. 60	

Figura 36 - Alta frequência de grãos de dolomita branca. ........................................ 60	

Figura 37 - Grãos de dolomita nas três variedades de coloração. ............................ 61	

Figura 38 - Dolomitas e hematitas liberadas. ............................................................ 61	

Figura 39 - Amostra magnética concentrada manualmente por imã de neodímio. ... 62	

Figura 40 - Amostra não magnética, obtida por concentração com imã de neodímio.

................................................................................................................................... 63	

Figura 41 - Difratograma de raios x de amostra global pulverizada. ......................... 64	

Figura 42 - Flotado escuro, indicativo de presença de hematita no concentrado. .... 66	

Figura 43 - Flotação com coletor oleato de sódio. .................................................... 66	

Figura 44 - Flotado mais róseo, indicando alta presença de dolomita no concentrado.

................................................................................................................................... 67	

Figura 45 - Flotação com coletor oleato de sódio e depressor amido. ..................... 68	

Figura 46- Flotação em pH 7, pH 9 e pH 10. ............................................................ 68	

 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE TABELAS 
 

Quadro 1 - Minerais de zinco. ................................................................................... 21	

Quadro 2 - Exemplo da Série Tyler. .......................................................................... 26	

Quadro 3 - Porcentagens de material retido simples nas peneiras. ......................... 47	

Quadro 4 - Porcentagens de material passante acumulado. .................................... 48	

Quadro 5 - Correlação entre os ensaios de peneiramento. ...................................... 49	

Quadro 6 - Porcentagem em massa das fases cristalinas identificadas. .................. 64	

Quadro 7 - Recuperação de material magnético em separador de alta intensidade. 65	

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

	
1.	 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 14	

2.	 OBJETIVOS ....................................................................................................... 16	

2.1.	 Objetivos específicos ............................................................................... 16	

3.	 RELEVÂNCIA DO TRABALHO ........................................................................ 17	

4.	 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .............................................................................. 18	

4.1.	 Nexa (Votorantim Metais) ......................................................................... 18	

4.2.	 Performance econômica do zinco e perspectivas de projeto .............. 19	

4.3.	 Contexto geológico de Vazante ............................................................... 20	

4.4.	 Mineralogia ................................................................................................ 21	

4.5.	 Caracterização tecnológica ..................................................................... 23	

4.5.1.	 Amostragem ........................................................................................... 23	

4.5.2.	 Análise granulométrica ......................................................................... 24	

4.5.3.	 Picnometria ............................................................................................ 27	

4.5.4.	 Área específica e porosidade ............................................................... 27	

4.5.5.	 Difração de raios x ................................................................................ 27	

4.5.6.	 Separação magnética ........................................................................... 28	

4.5.7.	 Flotação .................................................................................................. 28	

5.	 METODOLOGIA ................................................................................................ 32	

5.1.	 Fluxograma de atividades ........................................................................ 32	

5.2.	 Secagem .................................................................................................... 34	

5.3.	 Umidade ..................................................................................................... 34	

5.4.	 Homogeneização e amostragem ............................................................. 35	

5.5.	 Distribuição granulométrica .................................................................... 38	

5.6.	 Ensaios de picnometria ............................................................................ 41	

5.7.	 Mineralogia descritiva: ............................................................................. 42	



5.8.	 Área específica e porosidade .................................................................. 43	

5.9.	 Difração de raios x .................................................................................... 43	

5.10.	 Separação magnética ........................................................................... 43	

5.11.	 Ensaios de flotação ............................................................................... 45	

6.	 DISCUSSÃO DE RESULTADOS ...................................................................... 46	

6.1.	 Umidade base úmida ................................................................................ 46	

6.2.	 Quarteamento ............................................................................................ 47	

6.3.	 Análise granulométrica ............................................................................ 47	

6.4.	 Picnometria................................................................................................ 50	

6.5.	 Mineralogia descritiva .............................................................................. 50	

6.6.	 Área específica e porosidade .................................................................. 63	

6.7.	 Difração de raios x .................................................................................... 64	

6.8.	 Separação magnética ............................................................................... 65	

6.9.	 Flotação e recuperação mássica ............................................................. 65	

7.	 CONCLUSÃO .................................................................................................... 69	

8.	 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................. 71	

 

 



14 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A prática da mineração é fundamental para que a humanidade obtenha matérias-pri-

mas necessárias para construção de estruturas e produtos complexos, essenciais 

para a vida moderna. Porém, a extração e beneficiamento de minério pode causar 

impactos de grande escala no meio ambiente e em comunidades, caso estes sejam 

negligenciados.  

 

Na etapa de beneficiamento o minério é concentrado em dois fluxos, sendo um de 

interesse (concentrado) e o outro sem valor econômico momentâneo (rejeito). O ma-

terial de rejeito pode ser armazenado em grandes estruturas de contenção, como bar-

ragens. Devido ao volume de material processado na atividade mineira, com o passar 

dos anos as barragens de rejeito se tornaram um passivo de risco, com potencial de 

geração de danos ambientais e elevados custos de monitoramento e manutenção. 

 

Incidentes catastróficos com rejeitos, como ocorrido em Mariana e Brumadinho (MG), 

bem como alto consumo de água e supressão de áreas de vegetação para construção 

das barragens vem fazendo com que a disposição de rejeitos nessas estruturas seja 

limitada ao mínimo possível. Assim, a mineração tem buscado transformar os rejeitos 

em subprodutos com valor agregado e de aplicação segura, minimizando armazena-

gem de resíduos e desperdício de matérias primas. 

 

A necessidade de obtenção de zinco metálico para fabricação de aço galvanizado, 

anodo de sacrifício, pilhas e outros produtos faz com que a mineração desse metal 

seja estratégica. Estima-se que as reservas mundiais de zinco contenham na ordem 

de 480 milhões de toneladas de metal contido e que 90% das reservas brasileiras 

estejam concentradas no estado de Minas Gerais, em Vazante e Paracatu (Martins, 

2011) – ambas em exploração pela Nexa, na Mina de Vazante, localizada à 15 km na 

direção leste do município de Vazante (MG). 

 

A unidade de mineração em Vazante (MG) possui minério de zinco de natureza silica-

tada, extraído em operação subterrânea, sendo o mineral-minério a willemita e a 

ganga dolomítica, principalmente. Nesse minério, carbonatos de magnésio são os 

principais contaminantes e o processamento mineral é realizado através de etapas 
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sequenciais de britagem, moagem, flotação em etapa rougher de silicato de zinco se-

guida por flotação em etapa cleaner de carbonatos, espessamento e filtragem (Mar-

tins, 2011). 

 

A exaustão do minério extraído nas atividades a céu aberto em 2007 e posterior mu-

dança de foco para as operações subterrâneas, acarretou na elevação do teor de 

carbonato de magnésio e cálcio (dolomita) no concentrado silicatado de zinco (No-

gueira, 2015). Na operação subterrânea os minerais presentes em maior quantidade 

são dolomita (49% em massa) e willemita (23% em massa), bem como hematita, go-

ethita, quartzo, calcita e argilominerais, em menor quantidade (Martins, 2011). 

 

O rejeito da concentração de Vazante carrega minerais como dolomita, hematita, 

mica, quartzo e mesmo o mineral-minério de interesse, a willemita, visto que os pro-

cessos de beneficiamento não são absolutamente eficientes. Apesar de serem des-

cartados, esses minerais ainda podem ser utilizados, desde que beneficiados adequa-

damente.  História de sucesso com o reaproveitamento econômico de rejeito já é co-

nhecida pela Nexa, na unidade de Paracatu (MG), onde rejeito de zinco é comerciali-

zado como subproduto utilizado na agricultura. Além disso, existem várias linhas de 

pesquisa visando englobar os rejeitos em parcelas de produtos industrializados como 

cerâmica, refratários e tijolos. 

 

A caracterização tecnológica e mineralógica desse rejeito é de grande importância, 

pois objetiva gerar informações que subsidiarão trabalhos que investiguem aplicação 

do rejeito na indústria.  Futuras pesquisas poderão ser realizadas de forma mais efe-

tiva, visto que as características de constituição e peculiaridades do material já terão 

sido previamente conhecidas e discutidas. 
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2. OBJETIVOS 
 

O trabalho teve por objetivo realizar a caracterização tecnológica e mineralógica do 

rejeito da mineração de zinco em Vazante, advindo de barragem, de modo a gerar 

informações que propiciem embasamento para estudos de possíveis aplicações. 

 

2.1. Objetivos específicos 
 
Os objetivos específicos foram:  

a) Revisão bibliográfica em fontes como teses, dissertações e livros, bem como 

informativos publicados pela Nexa;  

b) Amostragem e preparação física para posterior caracterização tecnológica e 

mineralógica do material; 

c) Realização de ensaios de densidade, microscopia óptica, área específica, poro-

sidade, separação magnética e distribuição granulométrica; 

d) Análise mineralógica das fases minerais;   

e) Verificação do comportamento e eficiência de diferentes dosagens de reagentes 

em etapa rougher de flotação em célula de bancada. 
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3. RELEVÂNCIA DO TRABALHO 
 

As barragens de rejeito são passivos de risco que exigem monitoramento constante e 

manutenções periódicas. Além disso, é inerente à sua presença o risco de impactos 

negativos, como os gerados por incidentes de rompimento. Assim as mineradoras 

buscam formas de aproveitar o rejeito na cadeia de produção industrial, visando mini-

mizar a expansão das barragens. Nesse contexto, pesquisas que forneçam subsídio 

para posteriores estudos de aplicação tornam-se relevantes  
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

4.1. Nexa (Votorantim Metais) 
 

A Nexa, até o ano de 2018 conhecida como Votorantim Metais, se encontra atual-

mente entre as cinco maiores empresas produtoras mundiais de zinco, liderando o 

mercado na América Latina. Além de minerais de zinco, a empresa realiza a extração 

de minerais de cobre, chumbo, prata e outros minérios. A empresa faz parte do grupo 

Votorantim S.A., uma multinacional brasileira presente em 23 países que atua em di-

ferentes setores da indústria e economia no país (Nexa Annual Report, 2018). 

 

No Brasil, a empresa conta com um escritório central e cinco operações industriais no 

estado de Minas Gerais (MG), sendo duas delas voltadas para a extração e benefici-

amento de minerais de zinco, chumbo e prata, localizadas nas cidades de Vazante 

(MG) e Paracatu (MG). As etapas de metalurgia de zinco e polimetálicos são realiza-

das por duas outras operações, uma em Três Marias (MG) e a outra em Juiz de Fora 

(MG), ficando a produção de ácido sulfúrico restrita ao município de Fortaleza de Mi-

nas (MG) (Martins, 2011). 

 

Os concentrados de zinco produzidos nas minas de Vazante e Morro Agudo são trans-

formados em produtos metálicos em Três Marias, através de processos hidrometalúr-

gicos. Os principais produtos comercializados são lingotes de zinco, ligas metálicas, 

óxido de zinco e os concentrados de cobre e chumbo. Em 2018 a produção de con-

centrados (com base no metal contido), somadas as produções de todas as operações 

da Nexa, foi de 39 mil toneladas de cobre, 52,3 mil toneladas de chumbo e 373 mil 

toneladas de zinco, enquanto a produção de lingotes, ligas e óxido de zinco foi de 578 

mil toneladas (Nexa Annual Report, 2018). 

 

As minas de Vazante e Paracatu são responsáveis por atender cerca de 80% da de-

manda industrial brasileira anual por zinco metálico (Martins, 2011), sendo que cerca 

de 60% do zinco fabricado pela Nexa tem como destino a galvanização do aço em 

siderúrgicas brasileiras. Em ligas de aço, amplamente utilizadas na indústria automo-

bilística, o zinco é empregado para fins de revestimento e proteção contra corrosão e 

oxidação. Tais ligas de aço são empregadas, também, na produção de artigos de linha 
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branca (produtos eletrodomésticos), torres de energia e na construção civil. As vendas 

de óxido de zinco, responsáveis por 10% da receita da empresa, são direcionadas 

aos segmentos de fabricação de pneus, vitrificação de cerâmicas, fármacos, cosméti-

cos e saúde, corantes, fertilizantes, ração animal e indústria alimentícia (Martins, 

2011). 

 

4.2. Performance econômica do zinco e perspectivas de projeto 
 

Segundo os resultados do ano de 2018 divulgados pela Nexa, a melhoria do cenário 

econômico global, atrelada à restrição da oferta de cobre, chumbo e zinco por parte 

dos produtores, possibilitou que fossem praticados preços mais altos no mercado, 

tanto para concentrados como bens metálicos. Para o zinco, o preço no ano de 2018 

(US$2.922/t) subiu 0,9% em relação ao ano anterior (US$2.896/t), enquanto os preços 

de cobre e chumbo verificaram alta e queda de 5,8% e 3,2%, respectivamente, com 

relação ao mesmo período (Nexa Annual Report, 2018). 

 

No que diz respeito à mineração, no ano de 2018 a Nexa produziu concentrados de 

cobre, chumbo e zinco em metal contido. A produção de zinco aumentou de 125.400 

t para 156.000 t levando em conta o ano anterior. Também se verificou aumento na 

mineração de zinco equivalente, que leva em conta também a mineração de chumbo, 

cobre, ouro e prata. Esse crescimento apresenta-se como resultado do aumento do 

volume de minério tratado no Peru, tendo sido impactado também pela exploração de 

depósitos com teores mais altos (Nexa Annual Report, 2018). 

 

Dando sequência à expansão de suas atividades, em 2018 a Nexa manteve o foco 

em avançar com estudos de viabilidade para as operações de Aripuanã (MT) e Caça-

pava do Sul (RS). O projeto Aripuanã obteve Licença Prévia ambiental e foi dada se-

quência com estudos de definição de viabilidade econômica durante 2018, de modo 

que a mina entre em operação em 2020. Foi identificado potencial para produção de 

polimetálicos por 15 anos, mas resultados preliminares de estudo mostram que há 

perspectivas de expansão da vida útil da mina. São dois corpos de minérios – Arex e 

Ambrex – que podem ser acessados ao mesmo tempo, o que propicia boas possibili-

dades de explotação de minério no projeto (predominância de zinco; com chumbo, 

cobre, ouro e prata como subprodutos). 
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Em Caçapava do Sul, a Nexa deu início ao processo de licenciamento ambiental no 

ano de 2016 e em 2019 segue realizando estudos de pré-viabilidade e viabilidade da 

implantação de um inovador projeto. Caçapava é uma unidade polimetálica para ex-

tração de zinco, cobre e chumbo e pretende depositar resíduos a seco. Planeja-se 

empregar recirculação de água a fim de se reduzir descarte de efluentes industriais 

na região através da disposição do rejeito em forma compacta, com o propósito de 

reduzir custos bem como as dimensões das áreas de descarte (Nexa Annual Report, 

2018).  

 

4.3. Contexto geológico de Vazante 
 

Vazante é o maior distrito produtor de zinco do Brasil e sua mineralização é composta 

principalmente por willemita e calamina, ambas associadas a Formação Vazante. 

Essa formação geológica pertence ao Grupo Paranoá, de idade proterozóica inferior, 

cujas rochas predominantes são dolomitos (de aspecto róseo a cinza claro, ricos em 

dolomita) e folhelhos carbonáticos de baixo grau de metamorfismo (Coelho e 

Schobbenhaus, 1988). 

 

A ocorrência de minério willemítico é dividida em dois principais segmentos rochosos 

dolomíticos, sendo o segmento norte sem ocorrência em superfície e o segmento sul 

aflorante. A mineralogia dos corpos constitui-se em willemita associada à hematita, 

sendo identificadas pequenas concentrações de esfalerita, galena, cerussita e calco-

sita. Já o minério calamínico ocorre em brechas de colapso em folhelhos encaixantes 

e dolomitos enriquecidos com zinco, sendo os minerais mais comuns a hemimorfita 

(2ZnO.SiO2.H2O) e hidrozincita [2ZnO3.3Zn(OH)2] (Coelho e Schobbenhaus, 1988). 

 

Uma das interpretações prováveis para a gênese da jazida de Vazante é a do tipo 

Mississipi Valley, com posterior brechação em zona de falha e enriquecimento por 

oxidação. Os depósitos minerais desse tipo possuem caráter estratiforme e a pre-

sença de minério silicatado (willemita) é identificada em profundidades da ordem de 

400 m, com pequenas ocorrências de esfalerita e galena concorrentes com as brechas 

preenchidas por willemita. Acredita-se que o minério calamínico presente em Vazante 

seja resultado de enriquecimento supergênico (Coelho e Schobbenhaus, 1988). 



21 
 

4.4. Mineralogia 
 

Entre os principais minerais portadores de zinco estão a blenda ou esfalerita (ZnFeS), 

a willemita (Zn2SiO4), a calamina ou hemimorfita (2ZnO.SiO2.H2O), a smithsonita 

(ZnCO3), a hidrozincita [2ZnO3.3Zn(OH)2], a zincita (ZnO), a wurtzita (Zn,FeS2) e a 

franklinita (Zn,MnFe2O4), com destaque no caso do Brasil para os minerais calamina, 

willemita e esfalerita A porcentagem de zinco contido nesses diferentes minerais está 

demonstrada no Quadro 1. 
Quadro 1 - Minerais de zinco. 

 
 

O zinco pode ser encontrado na forma sulfetada, estando associado aos minerais 

chumbo (galena - PbS), cobre (calcopirita - CuFeS2), ferro (pirita - FeS2), dentre ou-

tros, podendo sofrer transformações na zona de oxidação e formar óxidos, carbonatos 

e silicatos. As mineralizações mais importantes ocorrem associadas a rochas vulcâni-

cas e a rochas sedimentares de composição carbonática. As jazidas de zinco de teor 

mais elevado contêm cerca de 10% de ferro e entre 40% e 50% de zinco nos denomi-

nados minérios de sulfetos maciços. Também são de grande importância os depósitos 

sedimentares sulfetados do tipo Mississipi Valley e os minérios vulcanogênicos intru-

sivos do tipo Broken Hill (Dos Santos, 2010). 
 

Um dos principais sulfetos de zinco encontrados na natureza é a esfalerita, mineral 

geralmente associado à dolomita, calcita, fluorita, galena, pirita e outros sulfatos. Já a 

calamina, mineral minério de zinco, é um composto misto de silicato de zinco e carbo-

nato de zinco (Dos Santos, 2010). 
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Os dolomitos são rochas carbonáticas sedimentares, compostas primordialmente por 

dolomita [CaMg(CO3)2], mineral de maior concentração no rejeito estudado. Tal mine-

ral apresenta sistema cristalino hexagonal (Kogel, 2016) de romboédros únicos (Du-

trow e Klein, 2012), cuja dureza está entre 3,5 e 4,0 na Escala de Mohs (Lins e Luz, 

2008). Possui brilho vítreo ou nacarado em algumas variedades e densidade de 2,85 

g/cm3 (Dutrow e Klein, 2012). Apresenta cor geralmente em tonalidades de rosa e cor 

de carne, podendo também ser incolor ou branca. Em alguns casos, em que há pro-

gressiva substituição de Fe por Mg, ocorre a transformação da dolomita em ankerita, 

de coloração típica branco-amarelada. Os cristais de dolomita apresentam traço 

branco e são constituídos quimicamente por CaO (30,4%), MgO (21,7%) e CO2 

(47,9%) (Dutrow e Klein, 2012). 

 

Uma das características diagnósticas da dolomita envolve expor fragmentos grandes 

à solução quente de HCl, pois ocorre solubilização do mineral, enquanto grãos pulve-

rizados podem ser solubilizados em ácido frio (Dutrow e Klein, 2012). A coloração rosa 

carne dos cristais romboédricos curvos também é bastante característica. 

 

No que diz respeito à ocorrência da dolomita, o mineral é comumente encontrado 

como constituinte de camadas de rochas sedimentares ou em rochas metamórficas, 

como mármores dolomíticos. Pode também ser de origem secundária, formada a partir 

de calcários em que ocorre substituição de Ca por Mg, o que caracteriza a maioria 

das rochas dolomíticas como sendo, na verdade, misturas de calcita e dolomita (Du-

trow e Klein, 2012). 

 

Algumas das principais vias de emprego para a dolomita envolvem uso como material 

de construção, fabricação de cimento tipo Portland e obtenção de magnésia, neces-

sária na etapa de preparação do revestimento refratário de convertedores do processo 

de fabricação de aço (Dutrow e Klein, 2012). O mineral também é potencial fonte de 

magnésio metálico. Outras aplicações industriais relevantes são o uso na obtenção 

de carbonato de cálcio, posteriormente a ser usado na indústria da cal, papel, plásticos 

PVC, tintas, vidros, agricultura, alimentação de aves e gado, fundente e fluxante na 

metalurgia e tratamento de água (Lins e Luz, 2008). 

 



23 
 

Os minerais hematita e quartzo também foram encontrados no rejeito estudado. A 

hematita (Fe2O3) possui densidade relativa de 5,26 g/cm³ e sua dureza é 6 na Escala 

de Mohs. É o principal mineral-minério de ferro e ocorre na natureza frequentemente 

associado ao quartzo e carbonatos. Pode ser encontrada em diversas cores, mais 

comumente em tons de cinza. Já o quartzo é um dos minerais mais abundantes na 

crosta terrestre e constitui a ganga de diversos minérios. É composto por óxido de 

silício (SiO2), de densidade relativa 2,65 g/cm³ e possui dureza elevada (7 na Escala 

de Mohs) o que justifica sua abrasividade excessiva. Geralmente é transparente e 

translúcido, mas pode ser colorido quando há contaminantes em seus cristais (Dutrow 

e Klein, 2012). 

 

4.5. Caracterização tecnológica 

 

A caracterização tecnológica e mineralógica visa conhecer o material a fim de obter 

informações que permitam tomar decisões futuras sobre a etapa de beneficiamento e 

aplicação. Assim, se utiliza de diversas técnicas e análises para determinar caracte-

rísticas dos minerais presentes. 

 
4.5.1. Amostragem 
 
O emprego de técnicas de amostragem tem por objetivo obtenção de uma amostra 

que represente estatisticamente uma população ou universo. Quando propriedades 

do universo como por exemplo concentração, distribuição granulométrica, teor, densi-

dade e constituição mineralógica podem ser identificadas em uma amostra, de ma-

neira estatisticamente aceitável, tem-se então uma amostra representativa (Braga, 

França e Sampaio, 2007). 

 

De maneira geral as etapas de amostragem seguem primeiro uma fase de planeja-

mento, na qual são determinadas as sequências de operações a serem realizadas de 

modo a se obter as amostras de qualidade desejada. Fatores como estado físico, ta-

manho de partículas, umidade, disposição do material (em polpa, seco, etc.) devem 

ser considerados. 
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Em seguida é realizada a fase de preparação da amostra, de modo a elevar-se o grau 

de homogeneidade do sistema, por meio do emprego de técnicas como secagem, 

quarteamento e disposição em pilhas (Braga, França e Sampaio, 2007). Posterior-

mente realiza-se a coleta de alíquotas, levando em consideração a homogeneidade 

alcançada na fase anterior e grau de precisão desejada. 

 

A etapa final envolve determinar o padrão de qualidade alcançado pelos passos de 

amostragem executados, através da análise de parâmetros estatísticos como médias 

e correlação de dados obtidos, bem como teores e faixas de distribuição granulomé-

trica. 

 

4.5.2. Análise granulométrica 
 

As técnicas de análise granulométrica visam determinar a frequência de determinada 

população de grãos em um intervalo granulométrico. Mais notavelmente, pode-se citar 

o peneiramento com série de peneiras e análise por granulômetro a laser como técni-

cas utilizadas na caracterização tecnológica de minérios. 

 

De modo a se obter um peneiramento que seja representativo, dentro dos limites acei-

táveis, é necessário que seja realizada anteriormente uma boa amostragem. Para tal, 

podem ser construídas pilhas longitudinais e cônicas (Figuras 1 e 2) com o material 

previamente homogeneizado e quarteado, visando obtenção de alíquotas constituídas 

por massas apropriadas para os testes de peneiramento. 
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Figura 1 - Esquema de pilhas de material. 

 

Fonte: Braga, França e Sampaio, 2007. 

 

Figura 2 - Coleta de amostra em pilha cônica. 

 
Fonte: Braga, França e Sampaio, 2007. 

 

As peneiras utilizadas na caracterização tecnológica seguem diferentes sistemas de 

padronização, cada qual com uma lógica para construção da série (peneiras com 

aberturas sequencialmente menores). A Série Tyler, exemplificada no Quadro 2, pos-

sui como referência a peneira de 200 malhas (0,074 mm de abertura) e para se deter-

minar a peneira de abertura imediatamente superior deve-se multiplicar a abertura de 

0,074 mm por √2. O resultado deverá então ser sucessivamente multiplicado por √2 

a fim de se encontrar as aberturas das peneiras superiores à de 200 malhas. Analo-

gamente, para determinação das aberturas das peneiras inferiores, deve-se dividir a 

abertura de 0,074 mm por √2 (Braga, França e Sampaio, 2007). 
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Quadro 2 - Exemplo da Série Tyler. 

 
 

Na prática laboratorial, a massa de ensaio deve respeitar os limites de carga suporta-

dos pelas telas das peneiras, de modo a não se comprometer a eficiência do peneira-

mento e preservar a integridade dos equipamentos. A massa retida na primeira pe-

neira da série construída não deve superar 5% do valor da massa total a ser penei-

rada, ao passo que a regra da massa máxima de Gaudin também deve ser respeitada. 

 

Os ensaios de peneiramento podem ser realizados a seco, a úmido ou ambos. O pe-

neiramento a seco é recomendado para minérios de granulometria grossa, enquanto 

o peneiramento a úmido geralmente é indicado para materiais mais finos. No peneira-

mento a úmido, jatos de água podem ser direcionados para as telas das peneiras de 

modo que o fluxo de água transporte as partículas pela série. Recomenda-se evitar o 

uso excessivo de água, mas é primordial que ao término do ensaio não se verifique 

partículas de minério na fração passante da peneira de menor abertura (Braga, França 

e Sampaio, 2007). 

 

O tempo de ensaio deverá levar em conta fatores como por exemplo a granulometria 

da amostra, precisão pretendida e finalidade do ensaio. Para casos em que múltiplos 

peneiramentos serão realizados (duplicata, triplicata, etc), o tempo de ensaio deverá 

ser o mesmo a fim de obter boa correlação estatística entre os experimentos e dados 

representativos. 
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4.5.3. Picnometria 
 

De modo a determinar a densidade de rochas e minerais, a prática de ensaios picno-

métricos é amplamente utilizada em escala laboratorial. Em tratamento de minérios, é 

necessário conhecer a densidade real e a densidade aparente de amostras minerais, 

para que se possa calcular balanços de massa e porcentagens de sólidos na polpa. 

Os ensaios de picnometria podem ser realizados manualmente, em picnômetro de 

vidro ou por meio de equipamentos, como o picnômetro a gás hélio. Em ambos os 

casos a densidade do mineral é estimada a partir de relações de densidade. 

 

A densidade real (ou relativa) considera o volume de grãos que compõe certa amostra 

e desconsidera os espaços vazios entre eles. Já a densidade aparente considera o 

volume total da amostra, incluindo os espaços vazios entre os grãos que a constituem 

(Braga, França e Sampaio, 2007). 

 

4.5.4. Área específica e porosidade 
 

A área específica de uma amostra mineral, bem como a distribuição de poros em sua 

superfície, pode ser determinada através do método BET, que emprega adsorção su-

perficial de gases como N2, H2, CO2 ou ar nas partículas de grãos. Com as informa-

ções obtidas torna-se possível compreender melhor a interação de tais minerais com 

reagentes (consumo), também a cinética de reação e comportamento perante proces-

sos de aglomeração.  

 

4.5.5. Difração de raios x 
 

A difração de raios X é uma ferramenta para se realizar a caracterização mineralógica 

dos minérios. Seu princípio de funcionamento envolve a interação de ondas, na fre-

quência de raios X, com os planos cristalinos que constituem o retículo de um mineral. 

A Lei de Bragg providencia embasamento teórico para a aplicação do método, que é 

realizada a partir de equipamentos como o difratômetro de raios X. Dessa forma é 

possível realizar análise qualitativa e descobrir quais fases minerais compõe determi-

nada amostra (Neto, Neumann e Scheneider, 2004). 
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4.5.6. Separação magnética 
 

De maneira geral pode se classificar a separação magnética em quatro tipos distintos, 

a depender do meio utilizado (seco ou úmido) e intensidade de campo magnético (alta 

ou baixa). A atração de partículas mineralizadas, quando expostas a um campo mag-

nético, varia de acordo com sua composição química e impurezas presentes nos 

grãos (Braga, França e Sampaio, 2007). A susceptibilidade magnética é a propriedade 

física que confere aos minerais comportamento de atração ou repulsão sob a pre-

sença do campo magnético estabelecido pelo equipamento. 

 

Os minerais ferromagnéticos, como a magnetita (Fe3O4) são fortemente atraídos por 

imãs comuns ou de neodímio, enquanto os minerais paramagnéticos, como a hematita 

(Fe2O3) são fracamente atraídos. Materiais paramagnéticos possuem permeabilidade 

magnética mais intensa do que meios como água ou ar, por exemplo. Por último, os 

minerais diamagnéticos possuem susceptibilidade negativa e permeabilidade magné-

tica menor do que os meios fluidos (água e ar) e devido a isso são repelidos quando 

submetidos a um campo. Alguns exemplos de minerais diamagnéticos são: calcita, 

esfalerita, cerussita e magnesita (Braga, França e Sampaio, 2007). 

 

Separadores magnéticos são utilizados em escala laboratorial e no tratamento de mi-

nérios para concentração de minerais. Os separadores magnéticos de baixa intensi-

dade destinam-se para a concentração de minerais ferromagnéticos, enquanto os 

equipamentos de alta intensidade são mais indicados para minerais paramagnéticos. 

A intensidade do campo magnético gerado pelos separadores pode ser ajustada. 

Dessa forma podem se estabelecer condições para realização de ensaios expondo-

se amostras à diferentes intensidades de campo, a fim de estudar seu comportamento 

e as concentrações obtidas. 

 

4.5.7. Flotação 
 

No tratamento de minérios, o princípio fundamental da flotação objetiva separar partí-

culas minerais de espécies diferentes. O processo ocorre em meio fluído, em que as 
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fases sólida, líquida e gasosa estão presentes. As moléculas que compões os agre-

gados minerais, bem como compostos químicos sintéticos, podem ser polares ou apo-

lares. Partículas polares interagem entre si, mas não interagem com partículas apola-

res. Da mesma forma, partículas apolares estabelecem interação apenas com partí-

culas apolares (Baltar, 2010). 

 

A água é um composto molecular polar e o ar atmosférico é apolar. Dessa forma, os 

minerais de superfície predominantemente polar são hidrofílicos (possuem afinidade 

química com a água) enquanto, analogamente, minerais apolares possuem caráter 

hidrofóbico e aderem-se às bolhas de ar (Baltar, 2010). No processo de flotação os 

minerais hidrofílicos permanecem em suspensão, enquanto os minerais hidrofóbicos 

(ou previamente hidrofobizados devido à interação com reagentes) são carreados por 

bolhas até a superfície, onde são removidos. 

 

As características de superfície dos minerais podem ser manipuladas por meio da 

aplicação de diversos reagentes, que são substâncias químicas capazes de transfor-

mar superfícies minerais hidrofílicas em hidrofóbicas (e vice-versa). A flotação deve 

ser seletiva (Baltar, 2010) e para que esse processo aconteça é empregado um sis-

tema de reagentes que ressalta ou minimiza características da química de superfície 

dos minerais. Os reagentes classificam-se de acordo com sua função, podendo ser 

depressores, coletores, ativadores, reguladores de pH da solução, dispersantes, es-

pumantes, etc. 

 

O processo de flotação acontece em três etapas: colisão, adesão e transporte. A co-

lisão é favorecida pela hidrodinâmica do sistema. Já a adesão depende das interações 

interfaciais bolha-partícula (estabelecidas pela hidrofobicidade da superfície mineral) 

e em seguida o transporte ocorre com a estabilidade do agregado bolha-partícula, que 

é gerado pela adesão. 

 

Duas zonas distintas são observadas nos equipamentos de flotação, sendo uma delas 

a zona de polpa (região inferior) e zona de espuma (na parte superior, próxima a su-

perfície). Na zona de polpa acontecem colisões entre bolhas e partículas minerais, 

que podem resultar, ou não, na adesão de partículas hidrofóbicas. Em caso de ade-



30 
 

são, o agregado é então transportado por um regime turbulento que impede sedimen-

tação de partículas, até a zona de espuma (Baltar, 2010). Na zona de espuma, o 

transporte de minerais hidrofóbicos é completado com o colapso das bolhas após rup-

tura da película de água.  

 

O coletor é um reagente surfactante de natureza anfifílica, ou seja, possui uma parte 

polar (sítio ativo) e parte apolar. A parte polar (hidrofílica) tem como função interagir 

com a superfície sólida do mineral, promovendo adsorção, enquanto a parte apolar 

(constituída por cadeias hidrocarbônicas) promove a hidrofobicidade, estimulando a 

interação com as bolhas. 

 

Os ácidos carboxílicos, encontrados em óleos e gorduras vegetais ou animais, são 

coletores denominados ácidos graxos, que possuem o grupo funcional polar carbonila 

(C=O) ligado a um radical apolar (cadeia hidrocarbônica). Devido à baixa solubilidade 

em água, tal coletor é utilizado na forma de sal (carboxilato), que é obtido através da 

saponificação dos ácidos carboxílicos através de reação química com hidróxido de 

sódio ou hidróxido de potássio. Em solução, o cátion Na+ é liberado, o que resulta em 

um composto carboxílico aniônico que atuará, então, como coletor. Além disso, a es-

pécie molecular do ácido carboxílico tem função espumante (Baltar, 2010). 

 

Depressores são reagentes utilizados com o objetivo de melhorar as condições de 

seletividade de partículas na flotação e aumentar o teor do concentrado. O princípio 

de funcionamento dos depressores em solução consiste em inibir a adsorção do co-

letor em partículas que se deseja deprimir, logo, é necessário que sejam adicionados 

à solução antes dos coletores. 

 

Existem diversos tipos de depressores orgânicos polissacarídeos, sendo o amido am-

plamente utilizado no tratamento de minérios. O amido é formado por uma macromo-

lécula monomérica D-glicose na qual átomos de carbono e um átomo de oxigênio 

formam uma estrutura cíclica. Em solução, moléculas de água interagem com os gru-

pos hidroxila da estrutura do amido, de modo a impedir determinada partícula mineral 

de flotar. A adsorção do amido em minerais hidrofílicos como a hematita (Fe2O3) 
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ocorre através da interação de grupos hidroxila, do amido, com espécies metal-hidro-

xiladas, presentes na superfície do mineral. Consequentemente, a adsorção é forte-

mente dependente do pH da solução (Baltar, 2010). 

 

De modo a regular o pH da solução durante o processo de flotação, utiliza-se reagen-

tes inorgânicos como ácidos (comumente H2SO4 ou HCl) ou bases (CaOH, NaOH, 

etc), visto que o pH interfere na suspensão e nas condições de adsorção dos coletores 

(Baltar, 2010). Tais reagentes podem ser empregados também para atuar como dis-

persante, depressor ou ativador na solução. 

 

O processo de flotação pode ser realizado em célula de flotação na indústria ou labo-

ratorialmente. No caso da célula de flotação de bancada, o equipamento consiste em 

uma cuba na qual a solução fica em suspensão, em regime turbulento estabelecido 

por um agitador (Baltar, 2010). Em alguns equipamentos, o agitador também é res-

ponsável pela aeração do sistema, que acontece a partir da geração de bolhas de ar 

na região inferior da cuba. Uma bomba e sensor controlam o nível da polpa na cuba 

e raspadores de palheta são instalados na região superior, de modo a coletar meca-

nicamente as partículas minerais na espuma. 

 

Finalmente, o condicionamento antecede a flotação e é a etapa que consiste em pro-

mover interação entre reagentes e grãos minerais. De maneira geral, os reagentes 

são adicionados na cuba seguindo determinada ordem, com concentrações, volumes 

e um tempo previamente estabelecidos.  

 

Alguns dos fatores mais relevantes que influenciam o processo de flotação são a com-

posição da polpa, espécies minerais envolvidas bem como a presença de lamas. A 

seletividade e eficiência dos reagentes depende dos elementos químicos que consti-

tuem os minerais, visto que a flotação acontece primordialmente devido às interações 

químicas e físicas entre eles. Os teores e tamanho das partículas também são fatores 

importantes. 

 

Geralmente utiliza-se material em faixa granulométrica entre 0,037 mm e 0,150 mm 

ou em faixa na qual há liberação satisfatória do mineral-minério. A zona de espuma 
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também deve possuir características bem definidas, como altura para dreno de partí-

culas hidrofílicas arrastadas, estabilidade suficiente para assegurar remoção dos 

grãos flotados e capacidade de colapsar as bolhas, de modo a não se prejudicar o 

bombeamento da polpa e fluxo de água (Baltar 2010). 

 

5. METODOLOGIA 
 
5.1. Fluxograma de atividades 
 

De modo a organizar a execução dos testes e estudos foi concebido um fluxograma 

geral de atividades. A Figura 3 descreve o fluxograma de atividades realizadas. 
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Figura 3 - Fluxograma geral de atividades. 
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Após o recebimento do material foi realizado manejo para pesagem, seguido de se-

cagem e etapas de homogeneização e quarteamento. Uma parte do material foi ar-

mazenada para efeito de arquivo.  

 

Posteriormente, já na fase de estudos tecnológicos e mineralógicos, foram feitos tes-

tes para descoberta da distribuição granulométrica do material, picnometria, micros-

copia óptica, separação magnética e flotação em célula de bancada. Foram solicitados 

testes de difração de raios-x, área específica, porosidade dos grãos, picnometria a 

gás hélio e granulometria a laser em laboratórios especializados. 

 

5.2. Secagem 

 

A amostra de rejeito para realização do presente estudo totalizou 123,09 kg e foi en-

viada pela Nexa para o Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Fe-

deral de Ouro Preto, em Ouro Preto (MG), em forma de polpa. A massa de material 

foi seca em estufa a 105 °C e a temperatura foi mantida durante todas as etapas de 

secagem para que não ocorresse desidratação dos minerais presentes na polpa. 

 

5.3. Umidade 
 

Para encontrar a umidade base úmida do material foi pesada a massa úmida e pos-

teriormente a massa seca, de acordo com a Equação [1]: 

 

                                   ! % = 100	% ∗ ()*(+()                                            [1] 

 

u = Umidade base úmida; 

mu = Massa úmida; 

ms = Massa seca. 
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5.4. Homogeneização e amostragem 
 
De modo a se obter alíquotas de massas apropriadas para as fases subsequentes da 

pesquisa, bem como geração de um arquivo global, dispôs-se os 123,09 kg de mate-

rial, previamente seco, em uma pilha longitudinal. A formação da pilha seguiu técnicas 

de amostragem a rigor e o material foi disposto sobre uma lona plástica utilizando um 

distribuidor (Figura 4), equipamento concebido e construído em madeira. 

 
Figura 4 - Distribuidor de material para construção de pilha longitudinal. 

 
 

A lona de 5 m de comprimento foi esticada em local fechado de modo a evitar que 

partículas fossem carregadas pelo vento. O distribuidor de material possui quatro ro-

das em sua base, que permitem o equipamento deslocar-se livremente, sob controle 

de um operador, em determinada direção nos dois sentidos. Na parte superior do 

equipamento encontra-se o alimentador, construído no formato de cone invertido de 

pirâmide de base quadrada, no qual se despeja o material a ser disposto em pilha. 

Posicionadas na base do alimentador encontram-se duas portinholas (Figura 5), aci-

onadas manualmente por cabo, que permanecem abertas enquanto o equipamento 

se desloca longitudinalmente sobre a lona, até que o alimentador esvazie. Dessa 
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forma, o operador consegue facilmente controlar o fluxo de material liberado para 

construção da pilha (Figura 6). 

 
Figura 5 - Portinholas do alimentador, acionadas manualmente por cabo. 

 
 

Figura 6 - Construção da pilha longitudinal com uso do distribuidor 
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O equipamento devidamente alimentado com material seco realizou várias passagens 

de vai-e-vem sobre a lona, até que construção de uma pilha longitudinal de 3 m (Figura 

7) estivesse concluída. 

 
Figura 7 - Pilha longitudinal construída. 

 
 

A pilha foi então transferida para um quarteador carrossel de 12 canecas (Figura 8), 

através de manejo apropriadamente alternado para obtenção dos incrementos. Par-

tindo do chute de alimentação, uma correia transportadora carregou e despejou o ma-

terial por gravidade nas canecas do carrossel, que giram em torno de um eixo no 

sentido anti-horário. Foram realizadas 6 passagens no total, objetivando a homoge-

neidade do volume de material, para que se obtivesse alíquotas representativas para 

os posteriores experimentos. 
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Figura 8 - Material distribuído por esteira em quarteador carrossel. 

 
 

O material distribuído nas 12 canecas foi agrupado diametralmente, de modo a se 

obter 6 alíquotas totais, sendo 5 destinadas para composição de um arquivo global e 

uma para testes. 

 

5.5. Distribuição granulométrica 
 

Para conhecer a frequência de tamanho das partículas que compõe o rejeito de miné-

rio, foi realizado ensaio de peneiramento a úmido seguido por análise em granulôme-

tro a laser Cilas. Após inspeção visual do material foi decidido realizar o peneiramento 

por via úmida, utilizando a série de peneiras de malhas #48 (0,295 mm), #65 (0,208 

mm), #100 (0,147 mm), #150 (0,104 mm), #200 (0,074 mm), #270 (0,053 mm) e #400 

(0,037 mm), em concordância com a Série Tyler. 

 

O peneiramento foi realizado em tal qual, duplicata e triplicata, com o propósito de se 

comparar os dados obtidos, analisar a representatividade dos experimentos e verificar 

a eficiência da etapa de homogeneização. Para se obter as 3 composições de massa 

a serem peneiradas (tal qual, duplicata e triplicata), tomou-se os 20,35 kg da alíquota 

destinada aos testes laboratoriais e construiu-se pilha cônica. Os incrementos foram 
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obtidos em pontos radialmente espaçados em 120° como observado nas Figuras 9, 

10 e 11.  

 
Figura 9 - Pilha cônica para peneiramento. 

 
 

Figura 10 - Alíquotas tomadas à 120º. 
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Figura 11 - Utensílios dispostos para realização do peneiramento. 

 
 

Nos três peneiramentos utilizou-se massa de 400g, de modo a não sobrecarregar as 

peneiras e se obter boa classificação do material. O tempo de peneiramento foi de 15 

minutos nos três ensaios, sendo direcionados jatos d’água por aspersor na abertura 

superior da série de peneiras. Após o décimo quinto minuto, utilizando o tato e obser-

vação, não se percebeu partículas minerais passando na peneira de #400 e desligou-

se o peneirador. 

 

O material retido nas peneiras foi despejado em pratos sistematicamente etiquetados, 

com auxílio de jatos de água direcionados por pisseta, enquanto o material passante 

na peneira de #400 (última peneira da série) foi coletado em balde. O conteúdo do 

balde (partículas finas de rejeito e água) foi transferido para um filtro de pressão. Os 

finos retidos em filtro de papel, juntamente com os pratos de material retido nas pe-

neiras, foram levados à estufa para secagem e posterior pesagem, à temperatura de 

105 °C. Tal procedimento foi realizado três vezes. 

 

Após a secagem das faixas granulométricas obtidas foi realizada pesagem do material 

retido nas peneiras e no filtro de papel (passante da última peneira). O material pesado 

foi separadamente armazenado em sacos plásticos, de modo que fosse possível es-
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tudar cada uma das faixas posteriormente. A faixa passante da última peneira do en-

saio tal qual foi homogeneizada manualmente em bancada e enviada para análise em 

granulômetro a laser Cilas. Os dados de massa obtidos foram utilizados para constru-

ção de tabelas e gráficos de distribuição granulométrica. 

 

5.6. Ensaios de picnometria 
 

De modo a determinar a densidade do rejeito foram realizados dois tipos de ensaios 

picnométricos: manual e a gás hélio. O ensaio manual foi feito com picnômetro de 

vidro de 100 mL, utilizando-se massa de 225g obtida pelo quarteamento da alíquota 

global de testes. Foram realizados 10 ensaios seguindo metodologia de efetuar 4 pe-

sagens sequenciais. 

 

Em cada teste o picnômetro foi pesado seco e em seguida foi preenchido com amos-

tra, de modo a se formar um pequeno leito no fundo do picnômetro. Após a pesagem, 

foi adicionada água até que o nível do menisco coincidisse com a abertura do picnô-

metro, que foi então fechado e pesado (Figura 11). Depois de pesado, o picnômetro 

foi esvaziado, limpo e preenchido com água, apenas, para a última pesagem. Prosse-

guiu-se com cálculo da densidade relativa do rejeito a partir da Equação [2] (Braga, 

França e Sampaio, 2007): 

 

   , = (./*.0)
.23./ *(.43.0)                                        

     [2] 

 

d = Densidade dos sólidos (g/cm³); 

P1 = Peso do picnômetro seco (g); 

P2 = Peso do picnômetro seco com rejeito seco (g); 

P3 = Peso do picnômetro com rejeito e água (g); 

P4 = Peso do picnômetro com água (g).  
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Figura 12 - Pesagem do picnômetro com água e rejeito em suspensão. 

 
 

Para obter um valor mais preciso de densidade de rejeito foi realizado no laboratório 

do DEMIN/UFOP testes de picnometria a gás hélio, em triplicata, para aumentar a 

confiabilidade e comparar os resultados encontrados. 

 

5.7. Mineralogia descritiva: 
 
Para a investigação visual das amostras foi instalado em bancada um microscópio 

digital com resolução de 2 megapixels e aumento de 65 vezes. As faixas granulomé-

tricas observadas foram de #48, #65, #100, #150, #200 e #270. Posteriormente foi 

observado também o material magnético, obtido de faixa global por concentração ma-

nual com magneto de neodímio. O material não magnético dessa mesma faixa tam-

bém foi observado. 

 

Na análise de cada uma das faixas as amostras foram depositadas em camada sobre 

placa de Petri, posicionada sobre um anteparo de cor contrastante, para melhor ob-

servação dos grãos. Através da câmera do equipamento foram tiradas fotografias com 

o intuito de descrever os minerais presentes no rejeito e posteriormente confirmar ou 

rejeitar a presença das espécies descritas através dos resultados da difração de raios 

X.  
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5.8. Área específica e porosidade 
 

No laboratório do DEMIN/UFOP a área específica e porosidade da amostra foi deter-

minada, através da adsorção de gás N2 nas partículas. 

 

5.9. Difração de raios x 
 

Uma amostra global foi devidamente quarteada e pulverizada. Dessa amostra, 27g 

foram enviados para o laboratório de Engenharia de Minas da UFMG, onde foi reali-

zado teste de difração de raios X pelo método do pó. Dessa forma foi possível obter 

informações qualitativas e descobrir os minerais que compõe o rejeito. 

 

5.10. Separação magnética 
 

Duas metodologias foram empregadas nos testes de separação magnética. Primeira-

mente realizou-se testes em separador magnético de alta intensidade, com objetivo 

de se concentrar a hematita presente no rejeito. Da amostra global foram tomadas 4 

alíquotas de 630,31g com objetivo de expor as amostras à campos magnéticos su-

cessivamente mais altos. Ajustou-se a corrente elétrica do separador para 1 Ampere 

(975 Gauss), 2 Amperes (2075 Gauss), 3 Amperes (3030 Gauss) e 6 Amperes (4705 

Gauss). 

 

As amostras foram submetidas ao teste na forma de polpa, cuja porcentagem de só-

lidos foi calculada pela Equação [3]: 

 

56 = 100	% ∗ 78
78	 + 	7: 

 

[3] 

 

Fp = Porcentagem de sólidos; 

ms = Massa de sólidos (g); 

ma = Massa de água (g). 
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Despejou-se a polpa no anteparo metálico do equipamento, sem matriz, visto que na 

presença de matriz o campo magnético gerado era muito heterogêneo. Os quatro tes-

tes foram realizados com 20% de sólidos e baixa vazão e posteriormente foram cole-

tados o concentrado e o rejeito, para secagem e subsequente pesagem. 

 

A segunda metodologia empregada nos testes de separação magnética foi através de 

concentração manual com imãs de neodímio, de campo magnético em torno de 4000 

Gauss. Tomou-se massa de 270,85g, de composição global da amostra, e a dispôs-

se em tabuleiro. A massa foi espalhada e com o imã envolto por saco plástico foram 

realizadas várias passagens na camada de material (Figura 12). Os minerais magné-

ticos coletados foram depositados em outra bandeja. Ao final, obteve-se uma bandeja 

com concentrado de material magnético e outra com material não magnético (Figura 

13). 

 
Figura 13 - Concentração manual com imãs de neodímio. 
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Figura 14 - Bandejas com concentrados magnético (esquerda) e não magnético. 

 
 

5.11. Ensaios de flotação 
 

O planejamento dos testes de flotação consistiu em 3 fases sequenciais. A primeira 

fase teve como objetivo flotar a dolomita apenas na presença de coletor, em diferentes 

dosagens (300 g/t, 600 g/t, 900g/t e 1200 g/t) e pH 9. Dessa forma foi constatada a 

dosagem mais eficiente do coletor, a ser usada na fase seguinte. 

 

Na segunda fase foram utilizados coletor e depressor, ainda no pH 9, visando variar e 

descobrir a dosagem de depressor de hematita mais eficiente (300 g/t, 400 g/t, 600 g/t 

ou 900 g/t). 

 

Na fase final empregou-se coletor e depressor nas dosagens ótimas, incialmente com 

pH ajustado em 7 e posteriormente com pH ajustado em 10. 

 

Antes de dar início à bateria de testes foram preparados os reagentes nos volumes 

necessários. O ácido oleico foi transformado no sal coletor oleato de sódio através de 

reação química de saponificação com a base hidróxido de sódio. A solução foi deixada 

em agitação sob temperatura aproximada de 60 °C, de modo aumentar a cinética da 

reação química. 
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O depressor usado foi amido solúvel, logo não foi necessária reação com hidróxido 

de sódio ou altas temperaturas para gelatinização desse reagente. A porcentagem de 

sólidos no condicionamento foi de 50% e 25% na flotação. Com o auxílio de um pHme-

tro eletrônico, devidamente calibrado, o pH da água foi ajustado para os valores de 

pH = 9, pH = 7 e pH = 10, respectivamente. 

 

Em todos os dez testes de flotação o tempo de condicionamento foi de 5 minutos e o 

tempo de coleta foi de 4 minutos. O objetivo foi a flotação direta da dolomita. Na fase 

1 o condicionamento foi realizado adicionando-se, com o agitador ligado, minério e 

em seguida apenas o reagente coletor na cuba. Já nas fases 2 e 3 a etapa de condi-

cionamento foi feita com adição de minério, depressor e coletor, respectivamente, na 

cuba. Passada a fase de condicionamento o aerador e os raspadores de palheta foram 

ligados para dar inicio à flotação dos minerais, que em todos testes foi realizada por 4 

minutos. 

 

Na sequência, o material flotado e afundado obtidos foram levados para um filtro de 

pressão para remoção da água e posterior secagem em estufa. Após secagem com-

pleta as amostras foram pesadas e devidamente armazenadas. A partir dos dados 

obtidos na pesagem foram construídos gráficos para análise de recuperação mássica 

do material.  
 
6. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
 
6.1. Umidade base úmida 
 

A massa do rejeito úmido foi de 139,9 kg enquanto a massa seca foi de 123,1 kg. A 

partir do cálculo utilizando a Equação [1] obteve-se 12,02% como valor de umidade 

base úmida. 
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6.2. Quarteamento 
 

A massa total de material quarteado em carrossel, a partir da pilha longitudinal cons-

truída, foi de 122,71 kg havendo perda de 0,30% em relação à massa inicialmente 

seca em estufa. Após as passagens em carrossel, obteve-se 5 alíquotas totalizando 

101,73 kg e uma alíquota de 20,35 kg para ser utilizada nos testes subsequentes. 

Logo, durante as passagens do carrossel foi perdida 0,52% da massa de material 

anteriormente disposto em pilha. 

 

6.3. Análise granulométrica 
 

Com os valores das massas retidas nas peneiras e filtros, obteve-se as faixas de dis-

tribuição granulométrica (Quadro 3).  
 

Quadro 3 - Porcentagens de material retido simples nas peneiras. 

Retido Simples 
Mesh (#) mm Tal Qual Duplicata Triplicata 

48 0,296 0,81% 0,82% 0,86% 
65 0,209 6,04% 5,48% 6,08% 

100 0,148 13,74% 13,98% 13,58% 
150 0,1046 21,60% 21,58% 21,50% 
200 0,074 15,85% 15,30% 16,12% 
270 0,053 10,99% 10,07% 10,02% 
400 0,037 13,25% 10,43% 12,14% 

<400 <0,037 17,72% 22,34% 19,69% 
  100,00% 100,00% 100,00% 
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Ainda com os dados das massas, foi analisada a frequência de material passante 

acumulado nas faixas de peneiras utilizadas no experimento (Quadro 4 e Figura 15). 

 
Quadro 4 - Porcentagens de material passante acumulado. 

Passante Acumulado 
Mesh (#) mm Tal Qual Duplicata Triplicata 

48 0,296 99,19% 99,18% 99,14% 
65 0,209 93,15% 93,69% 93,05% 

100 0,148 79,41% 79,71% 79,47% 
150 0,1046 57,81% 58,14% 57,97% 
200 0,074 41,96% 42,84% 41,85% 
270 0,053 30,97% 32,76% 31,83% 
400 0,037 17,72% 22,34% 19,69% 

<400 <0,037 0,00% 0,00% 0,00% 

 

 
Figura 15 - Curva de distribuição do material passante acumulado. 

 
 

A partir dos dados obtidos nos testes em granulômetro a laser, bem como em série 

de peneiras (tal qual), compôs-se gráfico global de distribuição (Figura 16).  
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Figura 16 - Curva de distribuição global do material passante acumulado. 

 
 

O peneiramento foi realizado em triplicata e foi aferida a correlação estatística entre 

os resultados, apresentada no Quadro 5. Esse tipo de análise é importante para con-

firmar se os peneiramentos foram realizados seguindo estritamente uma mesma me-

todologia e se houve discrepância entre os resultados obtidos. 
 

Quadro 5 - Correlação entre os ensaios de peneiramento. 

Índice de Correlação 
  Tal Qual Duplicata Triplicata 

Tal Qual 100,00% 99,92% 99,98% 
Duplicata   100,00% 99,97% 
Triplicata     100,00% 

 

Através de cálculos de interpolação com pontos do Gráfico 2 obteve-se os seguintes 

valores de passante acumulado: 

 

• d95 = 0,277 mm 

• d80 = 0,150 mm 

• d50 = 0,089 mm  

• d10 = 0,019 mm 
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Quando comparados com os valores percentuais de passante acumulado, as faixas 

encontradas indicam que 20,47% do material de rejeito produzido por Vazante encon-

tra-se acima do limite superior da faixa indicada para flotação (0,150 mm). Da mesma 

forma, em torno de 19,91% encontra-se abaixo do limite inferior de faixa granulomé-

trica normalmente submetida à flotação (0,037 mm). 

 

Os dados obtidos pela análise em granulômetro a laser indicaram que 5,8% das par-

tículas que compõe o rejeito estão abaixo de 0,01 mm (10 µm) e que 0,5% das partí-

culas são coloidais, ou seja, menores que 0,001 mm (1 µm). Isso indica que apenas 

5,3% do material é composto por ultrafinos o que justifica a baixa quantidade de lama 

encontrada no rejeito. 

 

6.4. Picnometria 
 

A picnometria manual obteve densidade de 3,13 g/cm³, valor que pode ser justificado 

pela limitação da capacidade da água em molhar completamente a superfície dos mi-

nerais ou entranhar nos poros. De modo a comparar essa densidade com a obtida em 

equipamento laboratorial foram realizados testes de picnometria a gás hélio. O valor 

de densidade encontrado foi 3,46 g/cm³, mais alto que da dolomita (2,85 g/cm³) e mais 

baixo do que da hematita (5,26 g/cm³). 

 

6.5. Mineralogia descritiva 
 

Inicialmente foi investigada faixa de granulometria global da amostra. Identificou-se 

grãos do mineral-minério de zinco willemita, de coloração bege e maior tamanho em 

relação aos outros grãos. Na Figura 17 pode-se verificar um grão de willemita e grãos 

bem menores de dolomita e hematita. 
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Figura 17 - Grão de willemita em destaque. 

 
 

Também foram encontrados grãos dourados reluzentes, possivelmente de sulfetos 

como a pirita. A Figura 18 destaca grão de pirita acompanhado de grãos de hematita. 

 
Figura 18 - Grão de pirita. 

 
 

Em bem menor frequência observou-se o mineral mica, de clivagem placoide carac-

terística e cor dourada, destacado na Figura 19.  
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Figura 19 - Grão placoide de mica. 

 
 

Na faixa de #48 em diante observou-se em alta frequência a dolomita (Figura 20), 

tanto nas variedades dolomita rosa quanto dolomita branca. A ocorrência de dolomita 

rosa é predominante, sendo o elemento magnésio responsável por conferir tal colora-

ção ao mineral. Também se observou grande frequência de hematita e ocasional-

mente quartzo. 
Figura 20 - Grãos de dolomita rosa, quartzo e hematita. 
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A presença do quartzo foi verificada, no entanto a frequência foi baixa.  Percebeu-se 

claramente grãos de hematita, na coloração cinza escuro, por vezes não liberada em 

grãos de dolomita rosa e grãos de quartzo (Figura 21).  

 
Figura 21 - Grãos de quartzo, hematita e dolomita rosa. 

 
 

Foi possível distinguir com bastante clareza os grãos de quartzo dos grãos de dolomita 

na variedade branca. Os grãos de quartzo observados eram notavelmente transpa-

rentes, translúcidos e de brilho vítreo (Figura 22). 

 
Figura 22 - Grão de quartzo característico. 
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Nessa faixa observou-se grandes grãos liberados de hematita, responsáveis pela ele-

vação do peso específico do material global. Os grãos apresentaram clássica colora-

ção cinza escuro com bastante frequência, por vezes cinza claro (Figura 23). 

 
Figura 23 - Grande grão de hematita. 

 
 

A geometria dos grãos de hematita encontrados foi bastante característica, no geral, 

podendo ser usada facilmente para distinguir tal mineral das demais partículas, devido 

aos planos angulosos (Figura 24) e cor escura que se destacavam nos grãos.   

 
Figura 24 - Planos angulosos em grão de hematita. 
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Também foram observados, em alta frequência, grãos de dolomita de coloração rósea 

totalmente liberados (Figura 25), mas por vezes associados à dolomita branca ou he-

matita, em menor frequência. 

 
Figura 25 - Dolomita rosa. 

 
 

Na faixa de material retido em peneira de malha #65 foram identificadas partículas de 

dolomita rosa carne (Figura 26), destacadamente mais escuros que a dolomita branca 

e rosa. Foram encontrados muitos grãos de hematita e ocasionalmente o quartzo. 

 
Figura 26 - Dolomita rosa carne e quartzo. 
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O mineral dolomita rosa também foi encontrado, na maior parte das vezes completa-

mente liberados. A coloração leitosa (Figura 27) permitiu que tais grãos ficassem evi-

denciados na placa de Petri. 

 
Figura 27 - Grãos liberados de dolomita rosa, de cor leitosa. 

 
 

Nessa faixa de granulometria, apesar da predominância da dolomita rosa, também 

foram observados com muita frequência grãos de dolomita branca. A Figura 28 des-

taca grãos desse mineral bem como partículas fragmentadas de quartzo.  

 
Figura 28 - Dolomita branca e partícula de quartzo. 

 



57 
 

Verificou-se grãos de hematita não liberados em quartzo e fragmentos de quartzo com 

certa frequência. Na Figura 29 é possível observar pelo menos 3 grãos de hematita 

associada ao quartzo. 

 
Figura 29 - Hematita não liberada em quartzo. 

 
 

Na amostra de #100 foram observados em maior frequência os grãos de dolomita na 

variedade branca, como também dolomita rosa e hematita. Nessa faixa percebeu-se 

queda considerável da ocorrência de partículas de quartzo (Figura 30). 

 
Figura 30 - Dolomita branca e rosa, hematita e pequena partícula de quartzo. 
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A dolomita rosa foi identificada com alta frequência, associada com dolomita branca e 

por vezes contaminada com partículas de hematita (Figura 31). Nessa faixa granulo-

métrica os grãos de hematita encontrados possuíam coloração mais escura, em tons 

de cinza. 

 
Figura 31 - Dolomita rosa associada com dolomita branca e hematita. 

 
 

Na Figura 32 foi percebida com clareza a distinção entre dolomita branca e partículas 

de quartzo, devido à translucidez distinta de tais minerais e brilhos característicos. 

 
Figura 32 - Partículas de quartzo e grãos de dolomita branca. 
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A associação de dolomita rosa com dolomita branca pode ser percebida na Figura 33, 

em que grãos das duas variedades minerais constituem um só grão. A coloração 

branca da dolomita é caraterizada pela presença do elemento químico cálcio. 

 
Figura 33 - Grãos de dolomita branca e dolomita rosa. 

 
 

Da amostra de #150 em diante percebe-se quase o total desaparecimento de grãos 

de quartzo. As partículas de hematita encontradas estavam já bastante fragmentadas 

(Figura 34) e a faixa é composta majoritariamente por dolomita branca e rosa. 

 
Figura 34 - Partículas de quartzo, raramente identificadas. 
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Notou-se alguns grãos de dolomita rosa carne, mas a frequência da dolomita branca 

e rosa foi notavelmente superior (Figura 35). Não foram encontradas com clareza par-

tículas de hematita associadas às variedades existentes de dolomitas na amostra. 

 
Figura 35 - Dolomita branca e dolomita rosa carne. 

 
 

Na faixa granulométrica de #200 foi difícil distinguir com clareza os grãos de quartzo 

da variedade branca da dolomita. Por estarem bastante fragmentados, os grãos de 

quartzo não refletiram bem seu brilho vítreo característico contrastante com a luz (Fi-

gura 36). 
Figura 36 - Alta frequência de grãos de dolomita branca. 
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A frequência de grãos de dolomita rosa, branca e rosa carne é predominante (Figura 

37) tanto nas faixas de #200 quanto #270, podendo-se encontrar também grãos libe-

rados de hematita. 

 
Figura 37 - Grãos de dolomita nas três variedades de coloração. 

 
 

Na última faixa observada foram encontrados muitos grãos de dolomita, principal-

mente nas variedades branca e rosa, bem como grãos liberados de hematita (Figura 

38). Não foram encontradas partículas do mineral quartzo.   

 
Figura 38 - Dolomitas e hematitas liberadas. 
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Após concentração manual com neodímio foram observados os concentrados de 

amostra magnética e não magnética. O contraste de cor é evidente, sendo o material 

magnético, predominantemente cinza escuro (Figura 39), constituído por hematita e 

possivelmente pirrotita (amarelada). Pequenas partículas de dolomita foram carrega-

das pelos magnetos. 
Figura 39 - Amostra magnética concentrada manualmente por imã de neodímio. 

 
 

O concentrado não magnético observado é constituído principalmente por dolomita 

rosa, dolomita branca e quartzo, verificando-se cor rósea muito forte na amostra global 
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(Figura 40). Algumas partículas de hematita não foram carregadas pelos magnetos, 

podendo-se observar alguns pontos cinza-escuro nas fotografias tiradas. 

 
Figura 40 - Amostra não magnética, obtida por concentração com imã de neodímio. 

 
 

6.6. Área específica e porosidade 
 

Os testes de área superficial específica BET obtiveram como resultado 6,987 x 10-1 

m²/g, uma área superficial pequena frente argilominerais. O volume específico dos 
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poros calculado foi de 3,922 x 10-4 cm³/g. Com o valor de 3,46 g/cm³ de densidade 

obteve-se 0,14% de porosidade para o material, valor coerente tendo em vista as su-

perfícies muito pouco porosas observadas na etapa de mineralogia descritiva. 

 

6.7. Difração de raios x 
 

O teste de difração de raios X, através do método do pó, identificou a presença dos 

minerais dolomita, hematita, quartzo, willemita e caulinita. A Figura 41 apresenta o 

difratograma da amostra ensaiada. 

 
Figura 41 - Difratograma de raios x de amostra global pulverizada. 

 
 

A partir da densidade dos picos observados no difratograma e aplicação do método 

de refinamento de Rietveld foi possível estimar o teor global de minerais constituintes 

do rejeito (Quadro 6). 

 
Quadro 6 - Porcentagem em massa das fases cristalinas identificadas. 

Amostra Dolomita Hematita Quartzo Willemita Caulinita 

Global 73,9% 20,6% 3,0% 1,5% 1,0% 
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Os elementos químicos encontrados em alta quantidade foram magnésio, oxigênio e 

ferro. Em média quantidade identificou-se zinco, cálcio e silício. Também foi detectada 

a presença de manganês, cromo, titânio, potássio, alumínio, enxofre e cloro, porém 

em pequenas quantidades. 

 

6.8. Separação magnética 
 

Nos testes executados com separador de alta intensidade, realizados em 4 magnitu-

des de campo diferentes, não foi possível concentrar hematita de maneira satisfatória. 

A recuperação está descrita no Quadro 7.  

 
Quadro 7 - Recuperação de material magnético em separador de alta intensidade. 

Corrente 
elétrica 

Campo 
mag. 

Massa 
ensaiada 

Massa mag. 
concentrada 

Porcentagem 
concentrada 

1 A 975 G 630,31 g 0,62 g 0,098 % 
2 A 2075 G 630,31 g 1,81 g 0,287 % 
3 A 3030 G 630,31 g 2,66 g 0,422 % 
6 A 4705 G 630,31 g 5,35 g  0,848 % 

 

A metodologia empregada não foi ideal pois percebeu-se grandes variações de me-

dida de campo magnético através do gaussímetro e indevida configuração do separa-

dor. No entanto, verificou-se que é possível concentrar a massa magnética presente 

no rejeito utilizando magnetismo, como visto na Figura 13. Através das passagens de 

magnetos de neodímio na superfície de uma amostra de 237 g obteve-se 76,06 g de 

material magnético, ou 32,09%. 

 

6.9. Flotação e recuperação mássica 
 

Para iniciar os testes assumiu-se o pH 9 devido ao fato de nessa faixa de pH existir 

proporção adequada entre a espécie molecular e a espécie iônica do coletor. Através 

da flotação foi possível perceber que o coletor aniônico oleato de sódio é efetivo na 

coleta preferencial de dolomita. 
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No entanto, esse coletor também é capaz de coletar partículas de hematita (Figura 

42). Logo, foi necessário determinar uma dosagem em que se obtivesse máxima re-

cuperação mássica (Figura 43) do concentrado de dolomita com o mínimo de conta-

minação por hematita. Através dos experimentos realizados e observação das cores 

e aspecto do material concentrado, concluiu-se que a dosagem ótima de coletor é de 

600 g/t. 

 
Figura 42 - Flotado escuro, indicativo de presença de hematita no concentrado. 

 
 

Figura 43 - Flotação com coletor oleato de sódio. 
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Para minimizar a contaminação do concentrado, resultante da coleta indesejada de 

hematita, e aumentar a seletividade do coletor, empregou-se depressor amido solúvel. 

Esse depressor se mostrou eficiente na depressão de hematita, porém percebeu-se 

depressão do mineral de interesse dolomita. Foi necessário então encontrar uma do-

sagem adequada para que não houvesse perda de recuperação de dolomita para o 

rejeito, de forma a se manter um alto teor no concentrado (Figura 44).  

 
Figura 44 - Flotado mais róseo, indicando alta presença de dolomita no concentrado. 

 
 

A dosagem ideal encontrada foi de 300 g/t. Em altas dosagens de amido notou-se que 

não houve flotação adequada e quase toda a polpa foi deprimida (Figura 45). Em um 

primeiro momento, supõe-se que isso seja resultado do fenômeno de clatrato, que 

pode ocorrer com o amido envolvendo as estruturas das moléculas de oleato, cau-

sando assim um encapsulamento, que impede a cadeia hidrocarbônica de conferir 

caráter hidrofóbico às partículas minerais. No entanto, não há comprovação de que 

tal fenômeno realmente ocorra com o reagente oleato. 

 

 

 



68 
 

Figura 45 - Flotação com coletor oleato de sódio e depressor amido. 

 
 

Nota-se que o aumento do pH de 7 para 10 causa aumento na recuperação mássica 

(Figura 46) em quase 10%. Isso é atribuído à maior proporção da espécie coletora 

(oleato) na forma iônica, mas ainda com presença de espécie molecular (ácido oleico) 

satisfatória. A investigação de performance foi realizada até o pH 10, visto que já se 

sabe através do diagrama de espécies do oleato que acima de pH 10 a espécie mo-

lecular (espumante) não se manifesta em quantidade satisfatória. A espuma ficaria 

instável, penalizando o processo de flotação na ausência da adição de algum outro 

espumante. 

 
Figura 46- Flotação em pH 7, pH 9 e pH 10. 
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7. CONCLUSÃO 
 

Por meio da caracterização do rejeito de minério de zinco conclui-se que sua minera-

logia é predominantemente composta por dolomita e hematita, sendo que fases mine-

rais como quartzo e willemita são menos abundantes. A coloração rósea do rejeito se 

deve à elevada presença de dolomita rosa. Percebeu-se também elevada liberação 

entre os constituintes na faixa de 0,296 mm em diante, principalmente no que se refere 

à dolomita e hematita. 

 

As perdas de massa nas etapas de quarteamento foram insignificantes e os ensaios 

de peneiramento foram eficientes. A massa retida na peneira superior foi inferior a 5% 

em todos os ensaios e devido à suavidade das curvas nos gráficos de distribuição 

granulométrica nenhuma das peneiras funcionou de forma ineficiente. A correlação 

entre os peneiramentos foi consideravelmente alta, sendo a mais baixa 99,92% o que 

deu origem a resultados representativos. 

 

A distribuição granulométrica permitiu determinar o d80 igual a 0,150 mm o que é 

justificado pelo fato do material ser rejeito de flotação e descartou a necessidade de 

britagem e moagem do material. A quantidade de ultrafinos (lama) é baixa, represen-

tado 5,3% da massa total. 61,81% do rejeito encontra-se em faixa adequada para 

flotação (entre 0,150 mm e 0,037 mm) e essa faixa pode ser aumentada para até 

82,28% (a depender da geração de finos) caso o rejeito seja submetido à cominuição 

como por exemplo moagem. 

 

A presença de hematita aumentou a densidade do rejeito, devido a sua alta massa 

específica quando comparada ao quartzo e dolomita, que tendem a diminuir a densi-

dade do material. A densidade do rejeito seco é 3,46 g/cm³, sendo umidade base 

úmida igual a 12%. A superfície específica (6,987 x 10-1 m²/g) e porosidade (0,14%) 

podem ser entendidas pela natureza não intemperizada do material, extraído em lavra 

subterrânea. 

 

 

Pode ser empregada separação magnética como uma das técnicas possíveis para se 
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concentrar a hematita presente no rejeito, com a ressalva de se utilizar equipamentos 

bem configurados e calibrados para tal propósito. Sem a presença de depressor a 

recuperação de minerais no flotado subiu com o aumento da dosagem de coletor, 

penalizando a seletividade, pois além do gasto de reagente o teor de dolomita no con-

centrado seria mais baixo do que se pode alcançar. Isso justifica a necessidade de 

emprego do depressor amido, que confere maior seletividade. A combinação de do-

sagens de reagentes de melhor performance foi 300 g/t de amido (depressor) e 600 

g/t oleato (coletor) em pH 9. Com o aumento da dosagem de amido percebeu-se que 

a depressão de dolomita sobe, diminuindo a recuperação. 

 

A caracterização aponta a viabilidade técnica da separação entre hematita e dolomita, 

o que pode gerar subprodutos com aplicações industriais como em siderúrgicas, agro-

pecuária, refratários e outros, a depender de estudos de aplicação e viabilidade eco-

nômica mais aprofundados.  
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