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RESUMO 

 

Rejeitos produzidos no beneficiamento do minério de ferro podem apresentar teores 
satisfatórios para serem reaproveitados. Nesse contexto, o presente trabalho tem como 
objetivo avaliar o reaproveitamento de hematita de um rejeito de minério de ferro por 
flotação direta, o coletor a ser usado neste estudo é constituído de um conjunto de ácidos 
graxos obtidos a partir de óleo de soja. O rejeito de minério de ferro utilizado apresentou um 
tamanho de partícula de aproximadamente 90% passante em 106 µm e em torno de 13% de 
Fe. No primeiro instante foi realizado um planejamento fatorial fracionado 33-1 para uma 
etapa de flotação (rougher) com o intuito de encontrar as melhores condições para a flotação 
de hematita. Seguidamente foi realizado um processo de flotação em circuito aberto em três 
etapas (rougher, cleaner e scavenger). Foram obtidas uma recuperação em torno de 80% e 
um teor de Fe de aproximadamente 50% na etapa cleaner. Os resultados encontrados 
mostram-se satisfatórios podendo melhora se o circuito de flotação for fechado. 
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ABSTRACT 

Tailings produced in iron ore processing may have satisfactory grades to be reused. In this 
context, the present work aims to evaluate the reuse of hematite from an iron ore tailing by 
direct flotation, the collector to be used in this study consists of a set of fatty acids obtained 
from soy oil. The iron ore tailing used presented a particle size of approximately 90 wt.% 
passing 106 μm and around 13% Fe. In the first stage, a fractional factorial design 33-1 was 
carried out for a flotation stage (rougher) in order to find the best conditions for hematite 
flotation. Subsequently, an open circuit flotation process in three-stage (rougher, cleaner and 
scavenger) was performed. Recovery of around 80% and an approximately 50% Fe in the 
cleaner stage were obtained. The results found are satisfactory and can be improved if the 
flotation circuit is closed. 
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1. INTRODUÇÃO 

O beneficiamento de minério de ferro gera uma grande quantidade de rejeitos, esses 
rejeitos são armazenados na maioria dos casos em barragens de rejeitos. Tais depósitos de 
rejeitos representam problemas para o meio ambiente e a sociedade. Isto porque as 
barragens de rejeitos ocupam grandes volumes com impacto visual considerável, os impactos 
ao meio ambiente estão relacionados ao desmatamento para a construção de barragens, além 
de poluir os lençóis freáticos. Outro dos impactos é a geração de poeira assim como o perigo 
humano em caso de ruptura (Edraki, et al. 2014; Fontes, et al. 2016). É importante dar um 
melhor destino ou um tratamento aos rejeitos de minério de Fe. Com a recuperação de Fe dos 
rejeitos pode-se diminuir os volumes e al mesmo tempo obter um valor agregado.  

Existem diferentes métodos para a concentração de hematita, uma destas técnicas é 
o processo de flotação, podendo ser realizados por flotação direta ou reversa, podendo ser 
utilizados coletores catiônicos ou aniônicos. Nos processos de flotação aniônica direta 
geralmente são utilizados o oleato de sódio e silicato de sódio como coletor e depressor 
respectivamente (Arantes e Lima, 2013; Nascimento, et al. 2014; Quast, 2006 e 2018). A 
adsorção do oleato de sódio sobre a hematita ocorre por adsorção química, este coletor é 
obtido mediante a saponificação do ácido oléico com hidróxido de sódio devido a sua baixa 
solubilidade em meio aquoso. O ácido oléico é um ácido graxo que pode ser obtido a partir de 
óleos vegetais ou animais (Padilha e Ruiz, 2010; Gomez, et al. 2011). Nesse sentido o presente 
trabalho tem como objetivo avaliar o uso de um coletor composto de uma mistura de ácidos 
graxos no reaproveitamento de hematita de um rejeito de minério de ferro. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Preparação da amostra  

Neste estudo de flotação foi usada uma amostra de 20 kg de rejeito de minério de 
ferro, a amostra foi homogeneizada e separada em alíquotas de 0,5 kg, além disso foram 
realizadas análises granulométrica, mineralógica (difração de raios X) e química (volumetria 
com dicromato de potássio). 

2.2 Saponificação do coletor 

O coletor usado no estudo é composto de um conglomerado de ácidos graxos obtido 
a partir do óleo de soja, este coletor é pouco solúvel e sendo necessária à sua saponificação. 
O processo de saponificação foi realizado com hidróxido de sódio (50% p/p). A emulsão 
saponificada foi preparada com 5% (p/p) de coletor e 1,5% (p/p) de solução de hidróxido de 
sódio.  

2.3 Testes de flotação em bancada 

Os testes de flotação foram realizados em uma célula mecânica de flotação CDC (Fig. 
1) com um volume útil de 1L. No primeiro instante foram realizados testes de flotação em uma 
etapa só (rougher), esses testes foram realizados com o intuito de encontrar as melhores 
condições de flotação utilizando um planejamento fatorial fracionado 33-1 (Tabela 1). Após a 
realização dos ensaios de flotação rougher foram realizados outros testes de flotação em três 
etapas (rougher, cleaner e scavenger). Os testes de flotação realizados iniciaram 
primeiramente com a adição do depressor do quartzo (silicato de sódio) para o 
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acondicionamento da polpa por 5 min, seguidamente foi feito a adição do coletor com um 
acondicionamento da polpa por 2 min, sempre prestando atenção no pH do sistema, a 
regulagem do pH foi feita com soluções de NaOH e HCl de 5% (p/p). Os parâmetros 
operacionais foram os seguintes: porcentagem de sólidos (30%), agitação (800 rpm) e injeção 
de ar natural. 

 

Figura 1. Célula mecânica de flotação CDC. 

 

Tabela 1. Fatores e níveis aplicados no planejamento fatorial fracionário 33-1 para flotação na etapa rougher. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Rejeito de minério de ferro 

A amostra de rejeito apresentou um tamanho de partícula em torno de 90% passante 
em 106 µm, é possível observar também que a amostra apresenta 15% passante em 20 µm 
(Fig. 2). 

Fatores  Símbolo  Unidades  
Níveis 

(-1) (0) (+1) 

Concentração do coletor  A (g/t) 600 900 1200 

Concentração de 
depressor 

B (g/t) 100 
300 

600 

pH C -- 6 7 8 
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Figura 2. Análise granulométrica do rejeito de flotação. 
 

No que diz respeito a análise química, a mostra de rejeito apresentou um teor de Fe 
em torno de 13%. O teor apresentado pelo rejeito avaliado pode considerar-se muito baixo, 
isto porque os processos de flotação direta realizados com ácidos graxos, mais 
especificamente oleato de sódio são realizados com amostras com teores de Fe entre 30 e 
45% (Lopes e Lima, 2009; Nascimento et al. 2014; Quast, 2018). Por outro lado, a amostra 
apresentou a hematita e o quartzo como principais fases mineralógicas no rejeito (Fig. 3). 

, 

Figura 3. Análise mineralógica por difração de raios - X da amostra de rejeito. 

 

3.2 Ácidos graxos 

O coletor usado neste estudo é uma mistura de ácidos graxos (Tabela 2), podem ser 
ressaltados a presença de três ácidos em maior proporção, sendo estes os ácidos linoleico, 
oleico e palmítico. 
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Tabela 2. Análise cromatográfica do coletor usado na flotação de hematita. 

Ácidos graxos (%) 

Láurico Mirístico Palmítico Esteárico Araquídico Palmitoléico Oléico Linoléico Linolênico 

0,40 0,38 16,43 4,14 0,29 0,13 18,37 52,80 4,30 

 

3.3 Testes de flotação para a etapa rougher 

Nesta etapa apresenta-se os resultados dos gráficos de Pareto e de superfície resposta 
que mostram os efeitos das variáveis e as melhores condições de flotação. 

3.3.1 Diagramas de Pareto 

As Figs. 4 e 5 mostram os graus de significância das variáveis utilizadas e suas 
respectivas interações. Podemos observar que para a recuperação de ferro na etapa rougher, 
as concentrações de depressor e coletor tiveram uma significância maior quando comparado 
com o pH da polpa e as suas respectivas interações. Isto mostra que para alcançar 
recuperações elevadas temos que prestar atenção nas dosagens de coletor e depressor. Por 
outro lado, no que diz respeito ao teor Fe existe uma só variável que tem maior significância 
sobre esta variável resposta, está variável é o pH da polpa, qualquer mudança no pH da polpa 
influencia no valor do teor de Fe.  

 

Figura 4. Gráfico Pareto para a avaliação dos efeitos significativos na flotação rougher para a variável 
resposta recuperação de ferro. 

 

 

Figura 5. Gráfico Pareto para a avaliação dos efeitos significativos na flotação rougher para a variável 
resposta teor de ferro. 
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3.3.2 Gráficos de superfície resposta 

As Figs. 6 e 7 mostram os gráficos de superfície resposta para a recuperação e teor de 
Fe. Para alcançar recuperações de Fe acima de 80% o gráfico de superfície resposta sugere 
trabalhar com dosagens altas de coletor e depressor, segundo o gráfico, outra sugestão é 
trabalhar com concentrações altas de coletor e concentrações baixas de depressor, para o 
circuito de flotação em aberto foi escolhido trabalhar com a segunda sugestão. O gráfico de 
superfície resposta para o teor de Fe (Fig. 7) também mostra que para atingir teores de Fe 
acima de 60% sugere trabalhar com dosagens de coletor de até 900 g/t e de dosagens de 
depressor em torno de 100 g/t. Outra sugestão apresentada é trabalhar com dosagens de 
coletor e depressor elevadas, está última sugestão não foi levada a pratica. 

 

Figura 6. Gráfico de superfície resposta na flotação rougher para a variável recuperação de ferro. 

 

 

Figura 7. Gráfico de superfície resposta na flotação rougher para a variável teor de ferro. 
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3.4 Circuito de flotação em aberto 

Seguindo as sugestões do planejamento fatorial foi realizado os ensaios de flotação em 
circuito aberto (Tabela 2). Os resultados obtidos mostram recuperações em torno de 80% e 
teores de aproximadamente 50% de Fe, estes resultados podem ser considerados satisfatórios 
devido a que a alimentação (rejeito) apresentou um teor de Fe em torno de 13%. Esses valores 
podem ser melhorados se o circuito de flotação for fechado. Desde logo esses resultados 
obtidos ainda não são os ideais, más é importante ressaltar o poder de concentração do 
coletor usado (de 13% até 50% de Fe). Estudos encontrados na literatura mostram resultados 
próximos. Arantes e Lima (2013), realizaram estudos de flotação de minério de ferro (42,8 % 
de Fe) com oleato de sódio como coletor e silicato de sódio como depressor. Os autores 
obtiveram recuperações em torno de 90% e de 55% de Fe. Nascimento et al. (2014) realizaram 
estudos de flotação de um minério com um teor de Fe de 35,5%, os pesquisadores 
encontraram recuperações em torno de 63% e teores próximos a 50% utilizando oleato e 
silicato de sódio. Segundo os resultados dos estudos apresentados mostram que o coletor 
(mistura de ácidos graxos) do presente trabalho pode ser utilizado no processo de 
concentração de hematita. 

 

Tabela 3. Resultados de flotação em circuito em bancada em três etapas. 

Nro 
de 

testes 

Dosagens (g/t) Etapa Recuperação 
mássica (%) 

Recuperação 
de Fe (%) 

Teor (%) 

Rougher Cleaner Scavenger Fe Si 

A.G. S.S. A.G. S.S. A.G. S.S. 

1 1200 100 100 100 100 200 

Conc. 
Cleaner 

22,03 79,37 46,69 15,54 

Rej. 
Cleaner 

15,15 9,19 7,82 41,52 

Conc. 
Scavenger 

2,59 2,27 11,39 39,13 

Rej. 
scavenger 

60,24 7,27 1,56 45,70 

2 1200 100 100 100 100 200 

Conc. 
Cleaner 

19,79 76,77 50,26 13,16 

Rej. 
Cleaner 

15,18 10,73 9,16 40,62 

Conc. 
Scavenger 

4,81 4,72 12,73 38,23 

Rej. 
Scavenger 

60,23 10,38 2,23 45,25 

Alimentação -- -- -- 12,96 38,08 

     A.G.: ácido graxo; S.S.: silicato de sódio 

 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no processo de flotação permitiram concluir que o uso do 
coletor composto de uma mistura de ácidos graxos e silicato de sódio na recuperação e teor 
de Fe foi satisfatório. O coletor utilizado mostrou-se versátil na flotação de hematita. Os 
estudos sugerem trabalhar com dosagens de coletor de 600 até 1200 g/t, dosagens de 
depressor em torno de 100 g/t e uma polpa em pH 6. A recuperação obtida neste estudo foi 
em torno de 80% com um teor de aproximadamente 50% de Fe em circuito aberto. 



Rojas, R.H., Simões, C.R., Torem, M.L., Merma, A.G. 

5. AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem a PUC-Rio, CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico), CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) e FAPERJ (Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro) pelo suporte financeiro e tecnológico do trabalho. 

 

6. REFERÊNCIAS 

Quast, K. Flotation of hematite using C6–C18 saturated fatty acids. Minerals Engineering, 19(6-
8), 582-597, 2006.  

Lopes, G. M.; Lima, R. M. F. Flotação direta de minério de ferro com oleato de sódio. Rem: 
Revista Escola de Minas, 62(3), 2009. 

Padilha, M. E. D. S.; Ruiz, W. A. Obtenção de ácidos graxos por cristalização do óleo de pescado 
fracionado por hidrólise enzimática, 2010. 

Gomez, N. A., Abonia, R., Cadavid, H., & Vargas, I. H. Chemical and spectroscopic 
characterization of a vegetable oil used as dielectric coolant in distribution transformers. 
Journal of the Brazilian Chemical Society, 22(12), 2292-2303, 2011. 

Arantes, R. S.; Lima, R. M. F. Influence of sodium silicate modulus on iron ore flotation with 
sodium oleate. International Journal of Mineral Processing, v. 125, p. 157-160, 2013. 

Edraki, M.; Baumgartl, T.; Manlapig, E.; Bradshaw, D.; Franks, D. M.; Moran, C. J. Designing 
mine tailings for better environmental, social and economic outcomes: a review of alternative 
approaches. Journal of Cleaner Production, 84, 411-420, 2014. 

Nascimento, D. R.; Souza, T. F. D.; Lima, R. M. F. Flotação de minério de ferro com oleato de 
sódio e silicato de sódio. HOLOS, v. 4, p. 110-117, 2014. 

Fontes, W. C.; Mendes, J. C.; Da Silva, S. N.; Peixoto, R. A. F. Mortars for laying and coating 
produced with iron ore tailings from tailing dams. Construction and Building Materials, 112, 
988-995, 2016. 

Quast, K. Direct measurement of oleate adsorption on hematite and its consequences for 
flotation. Minerals Engineering, 118, 122-132, 2018. 

 


