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Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino que, por sua vez, constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico, 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica – capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

         Ministério da Educação

                                                                                              Maio de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br 

Apresentação Rede e-Tec Brasil

Rede e-Tec Brasil3





Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, 

filmes, músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever 

sobre pontos importantes e/ou questionamentos.

Indicação de ícones
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Prezado(a) estudante, 

           

Será um imenso prazer trabalharmos  na realização do curso Técnico em 

Metalurgia e da sua complexidade através da disciplina “Tratamento de mi-

nérios”. Em nossos estudos,  procuraremos desenvolver em você, futuro téc-

nico, as capacidades necessárias para compreender a dinâmica na sua área 

de atuação, partindo do princípio da coletividade. 

Esta disciplina faz parte do contexto da metalurgia extrativa e precede a ob-

tenção do metal. Nela provocaremos uma reflexão sobre a problemática do 

tratamento de minério e suas consequências ao meio ambiente, cabendo a 

você, estudante, um futuro técnico em Metalurgia, papel fundamental como 

disseminador das boas práticas de exploração mineral em seu ambiente pro-

fissional.

As teorias e atividades práticas que trabalharemos ao longo da disciplina são 

aquelas consideradas clássicas no campo do tratamento de minérios.

Esperamos que esta disciplina possa colaborar para que você, técnico, de-

senvolva um trabalhado permeado de sensibilidade, empenho e desejo de 

contribuir no desenvolvimento da exploração racional de minérios neste país.

     

Bom estudo e sucesso.





Olá!

Bem-vindo(a) ao estudo desta nova disciplina. Estaremos juntos durante 

todo um tempo destinado ao seu aprendizado.

Como verá, o tratamento de minérios como disciplina do curso é de suma 

importância para você, pois será ela uma das bases para o conhecimento e 

desenvolvimento do curso Técnico em Metalurgia como um todo. Durante 

a sua ocorrência, você verificará o quanto ela tem relação com outras disci-

plinas, tais como química, geologia, mecânica industrial, meio ambiente e 

economia.

Você terá, neste texto, dados para realizar uma amostragem na recepção de 

minérios, sua redução de tamanhos e consequentemente sua classificação 

e peneiramento, a fim de estabelecer tamanhos definidos. Neste conteúdo, 

você irá também encontrar as principais formas de aumentar o teor de metal 

no minério, o qual denominamos de concentração.

Este é o nosso convite.

Vamos lá!

Apresentação da Disciplina
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Objetivos:

• apontar o conceito de minérios e as principais técnicas de seu 

tratamento;

• identificar o que é ganga;

• relacionar mineral e minério;

• identificar o que é um concentrado;

• reconhecer o conceito de granulometria;

• relatar a importância das operações de concentração, com 

destaque para o peso específico (ou densidade), a suscetibilidade 

magnética, a condutividade elétrica, as propriedades de química 

de superfície, a cor, a radioatividade e a forma;

• ordenar as operações de tratamento de minérios;

• diferenciar oversize e undersize; e

• distinguir formas de tratamento de rejeitos.

Olá!

Começaremos nossos estudos sobre os conceitos do tratamento de miné-

rios.

Conceitos são conhecimentos básicos para o desenvolvimento de técnicas. 

Neste primeiro momento, é de suma importância que você tenha contato 

com a linguagem técnica que circula pelas empresas desta área. Também 

para o seu desenvolvimento profissional, é necessário adquirir conceitos bá-

sicos que venham permitir um entendimento geral das principais técnicas de 

Granulometria é o processo 
que visa a definir, para determi-
nadas faixas preestabelecidas de 
tamanho de grãos, a percenta-
gem em peso que cada fração 
possui em relação à massa total 
da amostra em análise.

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Conceitos do tratamento de minérios 13
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tratamento de minérios. 

Esperamos que, ao final desta aula, você seja capaz de realizar as tarefas que 

dependem dos objetivos relacionados acima. 

Pois bem, vamos então aos conceitos.

1.1 Tratamento de minério
Tratamento ou beneficiamento de minérios consiste em operações aplicadas 

aos bens minerais visando a modificar a granulometria, a concentração 

relativa das espécies minerais presentes ou a forma, sem, contudo, modificar 

a identidade química ou física dos minerais (DA LUZ; SAMPAIO; ALMEIDA; 

2004).

Os autores acima fornecem ainda os conceitos de mineral e minério como 

Figuras 1 
Fontes: http://bp1.blogger.com/.../s400/mierais+vs+rochas.jpg e  http://sobralemrevista.blogspot.com
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constam a seguir:

1.2 Mineral
É toda matéria inorgânica que possua uma composição química e proprie-

dades físicas definidas, tenha uma estrutura cristalina ordenada e seja de 

origem natural.

1.3 Minério
É toda rocha constituída de um mineral ou agregado de minerais contendo 

um ou mais minerais valiosos, possíveis de serem aproveitados economica-

mente. Esses minerais valiosos, aproveitáveis como bens úteis, são chamados 

de minerais-minério. O mineral ou conjunto de minerais não aproveitados de 

um minério é denominado ganga.

1.4 Operações de concentração (separação  
       seletiva de minerais) 
Baseiam-se nas diferenças de propriedades entre o mineral-minério (o mine-

ral de interesse) e os minerais de ganga. Entre essas propriedades se desta-

cam: 

• peso específico (ou densidade) - é definido como o peso por unidade 

de volume;

•  suscetibilidade magnética - é uma característica intrínseca de cada 

material e sua identidade está relacionada com a estrutura atômica e mo-

lecular. Representa a possibilidade de um material ser atraído por campo 

magnético;

• condutividade elétrica - é a habilidade que um material tem de trans-

mitir (conduzir) corrente elétrica. É uma propriedade intrínseca do ma-

terial, assim como outras propriedades, como densidade ou porosidade;

•  propriedades de química de superfície - tem como objetivo observar 

as camadas individuais de átomos e moléculas; cor;

• radioatividade  - é um fenômeno natural ou artificial pelo qual algumas 

substâncias ou elementos químicos chamados radioativos são capazes de 

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Conceitos do tratamento de minérios 15



emitir radiações, as quais têm a propriedade de impressionar placas foto-

gráficas, ionizar gases, produzir fluorescência, atravessar corpos opacos,  

forma, entre outras. 

Em muitos casos, requer-se também a separação seletiva (quando o minério 

apresenta dois ou mais minerais valiosos e se quer obter individualmente 

cada um deles) entre dois ou mais minerais de interesse.

Para um minério ser concentrado, é necessário que os minerais estejam fisi-

camente liberados. Isso implica que uma partícula deve apresentar, idealmen-

te, uma única espécie mineralógica. Para se obter a liberação do mineral, o 

minério é submetido a uma operação de redução de tamanho – cominuição 

– que pode variar de centímetros a micrometros. Uma vez que o minério foi 

submetido à redução de tamanho, promovendo a liberação adequada dos 

seus minerais, estes podem ser submetidos à operação de separação das es-

pécies minerais, obtendo, nos procedimentos mais simples, um concentrado 

e um rejeito.

Ainda de acordo com Da Luz, Sampaio e Almeida (2004), o termo con-
centrado significa, geralmente, remover a maior parte da ganga, presente 

em grande proporção no minério. A purificação, por sua vez, consiste em 

remover do minério (ou pré-concentrado) os minerais contaminantes que 

ocorrem em pequena proporção. Na maioria das vezes, as operações de 

concentração são realizadas a úmido. Antes de se ter um produto para ser 

transportado, ou mesmo, adequado para a indústria química ou para a ob-

tenção do metal por métodos da hidro-pirometalurgia (áreas de meta-

lurgia extrativa), é necessário eliminar parte da água do concentrado. Essas 

operações compreendem desaguamento (espessamento e filtragem) e seca-
gem, geralmente na ordem citada.

Figura 2 -  Operações de concentração.
Fonte: www.brasilescola.com/upload/e/minerio%20brasil
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Da Luz, Sampaio e Almeida (2004) relatam que um fluxograma típico de be-

neficiamento de minérios está constituído das seguintes operações unitárias 

básicas, conforme a FIGURA 4.

Cominuição - A etapa de cominuição consiste essencialmente em fragmen-

tar o minério de modo a deixá-lo com tamanho e forma ideais que permitam 

e facilitem seu uso. Esta fase do beneficiamento pode ser subdividida em 

uma sequência de operações:  

• Britagem e moagem – A britagem é a primeira etapa de fragmentação 

do minério, utilizando-se de britadores para redução em tamanho de cer-

ca de 3:1. A moagem é realizada em moinhos de martelos ou de barras. 

Na verdade, o número de operações de britagem necessárias para reduzir 

o minério a um tamanho adequado depende do tipo de minério. 

• Peneiramento (separação por tamanhos) e classificação (ciclona-
gem, classificador espiral) - Entende-se por peneiramento a separação 

de um material em duas ou mais classes. O material retido na tela da 

peneira é denominado oversize, e o passante, undersize. A classificação 

e o peneiramento têm como objetivo comum a separação de um mate-

rial em duas ou mais frações, com partículas de tamanhos distintos. No 

peneiramento, existe uma separação segundo o tamanho geométrico 

das partículas, enquanto que na classificação a separação é realizada 

tomando-se como base a velocidade que os grãos atravessam um meio 

fluido. No processamento mineral, o meio fluido mais utilizado é a água. 

A classificação a úmido é aplicada, habitualmente, para populações de 

partículas com granulometria muito fina, em que o peneiramento não 

funciona de forma eficiente.

• Concentração gravítica - A concentração gravítica pode ser definida 

como um processo no qual partículas de diferentes densidades, tama-

nhos e formas são separadas uma das outras por ação da força de gravi-

dade ou por forças centrífugas. 

• Concentração magnética – Seu princípio é a suscetibilidade magnética. 

Baseados nesse fato, os minerais podem ser divididos em três grupos, 

de acordo com o seu comportamento quando submetidos a um campo 

magnético (natural ou induzido): ferromagnéticos (forte atração), para-

magnéticos (média e fraca atração) e diamagnéticos (nenhuma atração). 

Os processos podem ser desenvolvidos via seca ou via úmida. Os equi-

Rede e-Tec BrasilAula 1 - Conceitos do tratamento de minérios 17



pamentos mais utilizados são os tambores, correias, rolos, carrosséis e 

filtros. A separação magnética é adotada na produção de minério de 

ferro, areias quartzosas, feldspatos, nefelina sienitos etc.

• Concentração eletrostática -  A separação eletrostática é um processo 

de concentração de minérios que se baseia nas diferenças de algumas 

de suas propriedades, tais como: condutibilidade elétrica, suscetibilidade 

em adquirir cargas elétricas superficiais, forma geométrica, densidade, 

entre outras.

• Flotação - A flotação, como operação unitária aplicada ao beneficia-

mento de minérios, é um processo de separação de sólidos particulados 

através de sua adesão a bolhas de ar. Os agregados (bolhas-partícula) 

formados apresentam uma densidade aparente menor do que a do meio 

aquoso e “flutuam” até a superfície de um reator, denominado de célula 

de flotação, onde são removidos. 

• Desaguamento – São operações da retirada da água do minério. A 

água desempenha um papel expressivo no tratamento de minérios, no 

entanto, numa determinada etapa do processo faz-se necessária a sua 

retirada, para se obter produtos de baixa umidade.

• Secagem - Consiste na retirada da água contida num produto sólido 

particulado através da evaporação da mesma por ação do calor. É utiliza-

da quando se quer um nível bem baixo de umidade.

• Espessamento – O espessamento visa a uma concentração efetiva de 

sólidos. Provém do processo de sedimentação através do desaguamento.

• Filtragem – É um método de desaguamento obtido pela passagem for-

çada de uma suspensão aquosa através de um elemento filtrante que 

retém as partículas sólidas na superfície.

• Disposição de rejeito – As sobras ou rejeitos de uma unidade de bene-

ficiamento por não terem, na maioria das vezes, valor comercial, devem 

ser descartados de forma mais econômica possível e levando em conside-

ração, ao mesmo tempo, os problemas ambientais.  Os rejeitos poderão 

ser tratados utilizando os seguintes recursos:

• Enchimento – Utilização dos rejeitos para o preenchimento de cavas 

Tratamento de MinériosRede e-Tec Brasil 18



na recuperação ambiental das áreas lavradas e degradadas.

• Barragem de rejeito - Barragens de rejeitos são estruturas que têm 

a finalidade de reter os resíduos sólidos e a água dos processos de 

beneficiamento de minério.

• Cava a céu aberto - método de bancos em cava ou encostas depen-

dente das condições topográficas do terreno, no qual a profundidade 

máxima da cava dependerá diretamente do teor e da relação estéril/

minério, como também as dimensões das plataformas de trabalho 

dependerão da produção e da conveniência dos equipamentos;

• Galerias subterrâneas - lavra desenvolvida no subsolo em função de 

dois condicionantes, um é a geometria do corpo (inclinação e espessura) 

e o outro são as características de resistência e estabilidade dos maciços 

Figura 3 -  Fluxograma típico de beneficiamento de minério (modificado de DA LUZ; 
SAMPAIO; ALMEIDA, 2004).
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que constituem o minério e suas encaixantes. As variações do método 

ocorrem sob a forma de abertura de poços, túneis e galerias nos maciços 

das encaixantes ou aplicação de métodos ou técnicas mais sofisticadas, 

como realce autoportantes (câmaras e pilares, subníveis e VCR – Vertical 
Crater Retreat), suporte das encaixantes e abatimento em minas de gran-

de porte (DA LUZ, SAMPAIO e ALMEIDA, 2004).

Resumo
Nesta aula, você pôde verificar que o minério é constituído pela espécie 

mineral que se deseja extrair e pela ganga. Um conjunto de operações, tais 

como cominuição, peneiramento, classificação, concentração e recuperação 

de rejeitos, é responsável pela mudança de granulometria e aumento do teor 

de metal no minério (concentração). O conjunto dessas operações é o que 

chamamos de tratamento de minério.

Atividades de Aprendizagem 
Assinale F para falso e V para verdadeiros nas questões 1 e 2.

1. A cominuição é um conjunto de operações unitárias no beneficiamento 

mineral que envolve diferentes técnicas visando à redução de fragmentos 

maiores, via fragmentação ou desintegração mecânica externa e/ou interna, 

a elementos de tamanho menor.  

(F)  (V)

2. O termo concentrado significa obter em grande proporção dos minerais 

de minérios valiosos e, geralmente, remover a maior parte da ganga, presen-

te em grande proporção no minério. 

(F)   (V)

3. Numere a coluna com a resposta certa (propriedades dos minerais e seus 

respectivos processos de separação). 

Propriedade Processos

1 Aparência Separação eletrostática

2 Densidade Flotação

3 Susceptibilidade magnética Separação em médio denso  
Concentração gravítica

4 Condutividade elétrica Cata manual, ore sorting

5 Propriedades superficiais Separação magnética

Você sabia:
  1. que a nossa constituição 

(artigo 225, parágrafo 2) obriga 
as empresas exploradoras de 
recursos minerais a recuperar 

o meio ambiente? No entanto, 
pela ineficiência dos órgãos 

fiscalizadores nessas regiões, a 
exploração mineral se configura 

num ambiente de depredação. 
Portanto, a fim de que a 

legislação seja obedecida, cabe 
uma ação conjunta do Estado 

junto às empresas, sempre 
sob a orientação de técnicos 

preparados.

  2. que o Brasil, com toda 
sua riqueza mineral, importa 

matéria-prima para a 
composição de adubos para 

agricultura?
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4. Em relação à concentração do minério, podemos afirmar que:

a) O tamanho dos grãos não interfere na operação.

b) É necessário que as espécies minerais estejam fisicamente liberadas. 

c) Depende somente do teor de água do minério.

d) Não há necessidade de submeter o minério a redução de tamanho.

5. O espessamento faz parte da operação de:

a) Cominuição. 

b) Concentração gravítica. 

c) Peneiramento.

d) Desaguamento. 

6. A extração de metal economicamente viável pode ser realizada pelo ROM:

a) Contendo minerais industriais.

b) Contendo minerais portadores de metais valiosos.

c) Contendo um material útil.

d) Pode ser realizado por qualquer ROM.

Amigo(a) estudante 

Chegamos ao fim de nossa primeira aula. Nela, procuramos apresentar os 

principais conceitos para o tratamento dos minérios. Foi possível estudar 

conceitos básicos utilizados em tratamento de minério e propriedades que 

direcionam o processo de classificação e concentração. Também foram vistas 

as operações de preparação do minério, tais como: cominuição, peneira-

mento, classificação, concentração e tratamento de rejeitos. Pudemos de-

monstrar a diferença entre mineral de minério e o significado da ganga no 

minério. 
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Na próxima aula, veremos os principais minérios utilizados na indústria e na 

construção civil, a origem deles e como os mesmos encontram-se na natu-

reza. Continue atento(a) ao conteúdo e não deixe de realizar as atividades 

de aprendizagem.
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Objetivos:

• reconhecer o que é jazida mineral;

• identificar as principais jazidas e a produção mineral brasileira, 

tais como bauxita, carvão mineral, cassiterita, ferro, manganês, 

minérios radioativos, ouro, petróleo, sal gema e xisto; 

• apontar as principais áreas produtoras de minério no país; e

• analisar o que são royalties.

Olá!

Após a apresentação dos principais conceitos sobre o tratamento de miné-

rios, avançaremos para o conhecimento sobre depósitos e jazidas. Através 

desta aula, você será capaz de identificar a importância que os recursos mi-

nerais representam para a humanidade, uma vez que eles oferecem matéria-

-prima para a construção de uma gama infinita de instrumentos. 

Aula 2. Depósitos e jazidas minerais:  
       run-of-mine 

Figura 4 - Principais reservas brasileiras.
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Atualmente, vivencia-se uma fase espetacular na mineração: as commodi-
ties minerais alcançam preços estratosféricos no mercado. Jazidas de grande 

potencial mineral, em termos de bens minerais de aproveitamento de ordem 

econômica, distribuem-se pelo Brasil. Em contrapartida, hoje o país depende 

grandemente dos recursos minerais de outros países. Os principais minérios 

encontrados no Brasil são: ferro, bauxita, cobre cromo, ouro, estanho, ní-

quel, manganês, zinco, potássio, entre outros. As principais jazidas brasilei-

ras encontram-se nas seguintes províncias: 

– Quadrilátero ferrífero (Minas Gerais) – dessa jazida saem cerca de 60% do 

ferro e 40% do ouro extraídos no Brasil, além do manganês. 

– Província Mineral de Carajás (Pará) – são encontrados, além de ferro, ouro, 

prata, níquel, cromo, manganês, cobre, bauxita, zinco, estanho e tungstê-

nio.

É necessário dar mais importância aos minérios no dia a dia das pessoas e 

ao mesmo tempo chamar a atenção da sociedade para a realidade da indús-

tria da mineração brasileira. Um exemplo sugerido por Guio (2012) é que 

a mineração, além de prover insumos básicos às atividades agropecuárias 

(fertilizantes, corretivos de solos e componentes de rações animais), garante 

o fornecimento de matérias-primas para o funcionamento do parque indus-

trial de transformação. Ou seja, é uma das responsáveis pelo crescente nível 

de competitividade da indústria nacional, bem como pela melhoria da quali-

dade de vida da população que usufrui de seus bens e produtos. São razões 

como essas que justificam ser a atividade oficialmente reconhecida como de 

utilidade pública. A posse e o controle dos recursos minerais são a base da 

soberania nacional, eis que podem ser encaradas como as chaves do poder! 

Cabe ao estudante adquirir conhecimentos sob comercialização e ter noção 

da localização das principais províncias minerais do país.

Então, vamos em frente.

2.1 Depósito mineral 
De acordo com Wikipedia, jazida mineral (também depósito mineral) é uma 

concentração local ou massa individualizada de uma ou mais substâncias 

úteis que tenham valor econômico, seja na superfície ou no interior da Terra. 

Ainda que o termo seja mais associado a uma concentração de minerais, 

pode referir-se também à concentração de outras substâncias naturais, inclu-

Commodities-(significa 
mercadoria em inglês) pode 

ser definido como mercadorias, 
principalmente minérios e 
gêneros agrícolas, que são 

produzidos em larga escala 
comercializados em nível 
mundial. As commodities 

são negociadas em bolsas 
mercadorias, portanto seus 

preços são definidos em 
nível global, pelo mercado 

internacional
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sive fósseis, tais como o carvão e o petróleo.

Ainda podemos dizer que, no caso das matérias–primas, são possíveis de se-

rem utilizadas diretamente ou transformadas pela indústria e encontram-se 

distribuídas de maneira escassa na crosta terrestre, cabendo às empresas de 

mineração, com base nas informações geológicas básicas, realizar a pesqui-

sa mineral, em áreas previamente selecionadas, em busca de depósitos de 

potencial interesse econômico. A exploração racional das jazidas de grande 

potencial mineral representa uma atividade econômica e social extremamen-

te importante, pois o país depende grandemente de recursos minerais de 

outros países.

2.2 Run-of-mine (ROM) 
Run-of-mine é chamado o produto da mina (minério lavrado), que vem a ser 

a alimentação da usina de beneficiamento.

a) ROM consistindo de um material útil

Tipo Uso Mineral

Granito, quartzito e/ou outra rocha 
dura e durável.

Granito
 Quebrado em agregados e de 

tamanhos variáveis para a indústria 
de construção

Quartzo, silicatos, aluminossilicatos

Areia de construção

Em concretos e morteiros Predominantemente quartzo (SiO2)

Mármore, granito, serpentina
Mármore

Material ornamental de construção
Predominantemente carbonatos calcí-

ticos e dolomíticos

Calcário

Manufatura de limo e cimento Predominantemente calcita (CaCO3)
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Carvão

Combustível Minerais carbonosos

Argilas

Em cerâmicas e como filtros na ma-
nufatura de papel, borracha e tintas.

Variados aluminossilicatos hidrata-
dos: caulinita, ilita, montmorillonita

b) ROM contendo minerais úteis

Minerais valiosos = minerais industriais; minerais menos valiosos = minerais 

de ganga.

Mineral Uso Fórmula química

Crisotila, antofilita (amianto)
 Em cimentos especiais, produtos 

não combustíveis e como filtro em 
plásticos, papel e tintas

3MgO. SiO2. 2H2O
(Mg,Fe)SiO3

Apatita
 

Fertilizante Ca4(CaF)(PO4)3

Barita

Agente depressor em lamas BaSO4

Cromita
 

Manufatura de refratários FeCr2O4

Ilmenita
   

Manufatura de pigmentos de tintas FeTiO3

Fluorita
 

Usado em fabricação de aços CaF2
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Magnesita
  

Em refratários baseados em mag-
nésia

MgCO3

Muscovita e flogopita
(mica)

Muscovita
 

Em equipamentos elétricos e ele-
trônicos e como filler e materiais de 

coberta, tintas e plásticos

KAl(OH)2Si3AlO10

K2Mg6(OH)4Si6Al2O20

Kianita, sillimanita, andalusita.
Andalusita

 
Manufatura de refratários de elevada 

alumina
Diferentes formas de Al2SiO3

Talco 
  Filler em papel, plásticos e tintas; em 

pós de toaletes e lubrificantes.
Mg3Si4O10(OH)2

Vermiculita

 

Como material de isolamento térmico 
e de som

Mg3(Al,Si)4O10(OH)2.4H2O

Wollastonita

 

Filler na manufatura de tinturas e 
tijolos

CaSiO3

c) ROM contendo minerais portadores de metálicos valiosos

Metal Mineral de minério importante Fórmula química

Alumínio

Gibbsita (bauxita)
  

Al2O3.3H2O

Cromo

Cromita

FeCr2O4

Rede e-Tec BrasilAula 2 - Depósitos e jazidas minerais: run-of-mine 27



Cobalto

Carrolita
Linnaeita
Cobaltita

  

CuCo2S4

Co3S4

CoAsS

Cobre

Calcopirita

Calcocita
 

Bornita

Malaquita

 

CuFeS2

CuS2

Cu5FeS4

CuCO3.Cu(OH)2

Ferro

Hematita
 

Magnetita  

 

Fe2O3

Fe3O4

Chumbo

Galena

 

Cerussita

PbS

PbCO3
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Magnésio                    

Dolomita

(Ca,Mg)CO3

Manganês

Pirolusita

Manganita

 

 

Criptomelana

MnO2

Mn2O3

KMnO4

Mercúrio

Cinabrio

 

HgS

Níquel

Pentlandita

(Fe,Ni)S

Estanho

Cassiterita

SnO2

Titânio

Ilmenita

Rutilo
 

FeTiO3

TiO2
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Tungstênio

Scheelita
 

Wolframita
 

CaWO4

(Fe,Mn)WO4

Urânio

Uraninita
 

UO2

Zinco

Esfalerita

ZnS

Tabela 1 - Run-of-mine mais comuns.

2.3 Necessidade de beneficiamento
Frequentemente, um bem mineral não pode ser utilizado tal como é lavrado. 

Quando o aproveitamento dele vai desde a concentração até a extração do 

metal, a primeira operação traz vantagens econômicas à metalurgia, devido 

ao descarte de massa (rejeito) alcançado na etapa de concentração. Dessa 

maneira, o beneficiamento otimiza o processamento de obtenção de me-

Figura 5 - Processamento de material proveniente da lavra
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tal, eliminando material não útil do processo, evitando gastos excessivos de 

energia e possíveis contaminações. 

2.4 Finalidade econômica e social do trata-
mento de minérios
O tratamento de minérios, apesar de ser essencialmente técnico em suas 

aplicações, não pode desprezar o conceito econômico. É impossível, na prá-

tica, obter uma separação completa dos constituintes minerais. Sabe-se, 

como regra geral, que, quanto maior os teores dos concentrados, maior são 

as perdas, ou seja, mais baixas as recuperações. Como a obtenção de teores 

mais altos e melhores recuperações normalmente implicam um aumento do 

custo do tratamento, para a obtenção de maiores lucros esses vários itens 

devem ser devidamente balanceados. Deve-se sempre ter em mente que os 

custos decorrentes de uma etapa adicional de tratamento de um determi-

nado bem mineral não devem ser maiores do que a agregação de valor ao 

produto assim obtido, salvo em situações especiais (guerra) (DA LUZ; SAM-

PAIO; ALMEIDA, 2004).

Ainda de acordo com esses autores há, no entanto, uma finalidade social, 

que é o principio de conservação dos recursos minerais, pois os bens mine-

rais não são renováveis. As reservas são limitadas e não se deve permitir o 

seu aproveitamento predatório, pois o maior lucro obtido em menor prazo 

possível dificilmente estará subordinado aos interesses sociais.

Há outro conceito que também não pode ser negligenciado, sob qualquer 

hipótese: poluição e conservação do meio ambiente. O beneficiamento de 

minérios não chega a ser uma fonte de grande poluição ambiental desde 

que os rejeitos resultantes das operações de classificação e concentração 

sejam tratados e depositados corretamente. Porém, é inegável que a eli-

minação dos rejeitos das plantas de beneficiamento poderá resultar num 

apreciável fator de poluição. 

2.5 Comercializações de minérios
Os minérios e concentrados podem ser comercializados de vários modos. A 

forma mais simples consiste em estabelecer o valor do minério por tonelada, 

condicionado a um teor mínimo de metal (representa uma percentagem 

mínima de metal contida no minério) ou a certo intervalo. Assim, no caso 

de minério de ferro em granulação grosseira, exportado pela CVRD (Com-
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panhia Vale do Rio Doce) e foi vendido, em certa ocasião, na base de US$ 

11,00 a tonelada longa, com imposições das seguintes condições:

   Fe ............................................. 68 - 69 %

   P (máx.) ...................................    0,045%

   Umidade (máx. sem penalidade)          1%

  Granulação: 1/2” a 8”, com o máx. de 15% abaixo de 1/2”.

Outra forma comum de comercialização consiste em cotar o minério ou o 

concentrado de acordo com a quantidade de metal ou óxido nele contido e, 

em geral, também condicionado a um teor mínimo. Para isso, é estabelecida 

uma unidade de quantidade, que pode ser uma unidade de massa, como 

libra-peso (0,4536 kg) ou quilograma.

Exemplo: supondo-se que o minério de manganês de Carajás, com um teor 

de 45 a 46 % de Mn, seja cotado a US$ 0,70 a unidade de tonelada curta, 

calcular o valor de 01 tonelada métrica de um minério com 45,6% de Mn.

Cálculos:

Transformação da unidade de tonelada curta em kg:  

Unidade de tonelada curta = 20 lb

Equivalência: 1 lb = 0,4536 kg

Conversão libras para quilos: 20 x 0,4536 kg = 9,072 kg

Metal contido em 1 tonelada métrica de minério = 456 kg

Cálculo dos quilos de minério em unidades de toneladas curta: 456 kg/ 

9,072kg = 50,26

Valor de uma unidade de tonelada curta = U$ 0,70

Cálculo do valor de uma tonelada métrica do minério: US$ 0,70 x 50,26 = 

US$ 35,18

Tonelada Longa ou Short 
Ton (ST) - unidade de peso do 

sistema inglês, correspondente a 
1.016 Kg.

Tonelada Curta ou Long 
Ton (LT)-Unidade de massa do 

sistema Americano
correspondente a 907 Kg
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No caso de certos minérios e concentrados não ferrosos, a exemplo de mi-

nérios de cobre, de zinco e de chumbo, torna-se necessário estabelecer o 

melhor preço destes, que oscila em função da cotação do metal na bolsa de 

mercado, das penalidades que este pode sofrer ou de prêmios adquiridos na 

valorização do minério.

Penalidades são deduções no valor do minério relativas à presença de cons-

tituintes impurificadores que possam criar dificuldades ou ônus à sua indus-

trialização.

Prêmios (royalties) são acréscimos no valor do minério relativos à presença 

de constituintes estranhos que possam ser úteis à sua industrialização ou 

bastantes valiosos para serem recuperados economicamente como subpro-

dutos, a exemplo do ouro e da prata, que comumente ocorrem em muitos 

minérios de outros metais.

Resumo
Você pôde identificar o que é jazida mineral, tomar conhecimento das prin-

cipais jazidas minerais brasileiras e reconhecer a sua importância econômica. 

Esperamos que nesta aula você tenha percebido que a exploração das jazi-

das estabelece o fornecimento de insumos básicos às atividades agropecu-

árias (fertilizantes, corretivos de solos e componentes de rações animais) e 

garante o fornecimento de matérias-primas para o funcionamento do par-

que industrial de transformação. Apresentamos os principais run-of-mine de 

metais importantes e é interessante que tenha compreendido que o produto 

da exploração (minério lavrado). O run-of-mine, no qual é comercializado 

em função do valor da tonelada do minério, é condicionado a um teor míni-

mo de metal ou a um intervalo. Constituintes impuros, que prejudicam o seu 

processamento podem ocasionar penalidades e desvalorização no mercado, 

no entanto se estes constituintes forem benéficos produzirão uma valoriza-

ção do minério que será transformado em royalties. Assim, o teor de metal é 

importante para diminuir custos das operações de preparação e concentra-

ção do minério, conteúdos que serão estudadas nas próximas aulas. 

Esta aula ofereceu ainda a oportunidade de reconhecer critérios de comer-

cialização de minérios e as riquezas minerais como fator de limitação na 

sustentabilidade do desenvolvimento das nações.

Atividades de Aprendizagem
 Elaborar um quadro das principais empresas da sua região que exploram 
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minérios, citando seus respectivos ROM e o destino deste após o beneficia-

mento. 

Assinale a resposta correta

1. O run-of-mine (ROM) representa:

a) O minério contido na jazida e que ainda não foi lavrado.

b) Alimentação da planta de beneficiamento.

c) O produto da usina de beneficiamento.

d) O minério concentrado.

2. Encontramos minério de cobre nas seguintes espécies minerais:

a) Calcopirita 

b) Magnetita 

c) Galena

d) Cassiterita

3. No beneficiamento de minérios para remover somente as impurezas é 

realizado em ROM:

a) Contendo minerais portadores de metais valiosos.

b) Contendo minerais industriais.

c) Contendo apenas um material útil.

d) Pode conter minerais portadores de metais valiosos e contendo minerais 

industriais.

Responda:

4. De que forma a indústria de mineração melhora a qualidade de vida da 
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população? 

5. De que maneira você trabalharia para produzir e comercializar um minério 

concentrado, levando em consideração os seguintes parâmetros:

- Maior concentrado maior custo operacional.

- Maior custo operacional menor margem de lucros.

6. Explique como você diferencia penalidades de royalties.

7. Suponha que um minério de manganês com um teor de 44 a 46 % de 

Mn seja cotado a US$ 0,80 a unidade de tonelada curta. Calcular o valor de 

uma tonelada métrica de um minério com 45% de Mn.

Caro(a) estudante,

Chegamos ao fim de nossa segunda aula. Nela, procuramos demonstrar a 

importância que os recursos minerais possuem para a humanidade. Na Aula 

3, o nosso tema será amostragem. Prepare-se para mais informações que 

devem fazer parte do seu processo de aprendizagem.
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Aula 3. Amostragem

Objetivos:

• estabelecer critérios para fazer uma amostragem;

• efetuar quarteamento por meio do quarteador Jones;

• realizar cálculos para determinar número de quarteamento ne-

cessário para obtenção de amostra; e

• identificar tipos de erro.

Olá!

Após termos estudado os principais conceitos sobre o tratamento de miné-

rios, avançaremos para o conhecimento sobre depósitos e jazidas. Agora, 

vamos conhecer como obter uma amostra de materiais, em qualquer fase 

das operações de tratamento de minérios, para analises física, química e 

mecânica. Ao final de nossa aula, esperamos que você seja capaz de reco-

nhecer a importância da amostragem como um elemento de controle das 

operações de tratamento de minérios. 

Então, vamos em frente.

3.1 Amostragem
O processo de amostragem consiste na retirada de quantidades modula-

das de material (incrementos) de um universo que se deseja amostrar, para 

a composição da amostra primária ou global, de tal forma que essa seja 

representativa do universo amostrado, ou seja, que a amostra (parte do uni-

verso) tenha exatamente as mesmas características que o universo. 

Em seguida, a amostra primária é submetida a uma série de etapas de pre-

paração que envolve operações de redução de tamanho, homogeneização e 

quarteamento, até a obtenção da amostra final, com massa e granulome-
tria adequadas à realização de ensaios e/ou análises (química, instrumental, 

Amostra primária - primeira 
amostra antes da etapa de pre-
paração
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mineralógica etc.) (DA LUZ; SAMPAIO; ALMEIDA, 2004), isto é, o uso de 

técnicas empregadas na seleção de amostras  estatisticamente determinadas 

para inferir o valor de uma ou de várias características do conjunto. 

Ainda de acordo com os autores citados, veremos algumas conceitu-
ações importantes: 

• Amostra é uma quantidade representativa do todo que se deseja amos-

trar, isto é, uma parte ou porção extraída de um conjunto por métodos 

que permitem considerá-la como representativa do mesmo. 

• Incremento é uma pequena quantidade modular de material retirado do 

todo que se deseja amostrar, para composição de uma amostra. É colher 

uma quantidade de subamostra para constituir a amostra primária.

• Lote (população) é uma quantidade finita de material separado para uti-

lização específica, ou seja, o conjunto completo de observações que se 

deseja estudar.

• Amostra primária ou global é a quantidade de material resultante da 

etapa de amostragem propriamente dita.

• Amostra final é uma quantidade de material, resultante das etapas de 

preparação da amostra primária, que possui massa e granulometria ade-

quadas para a realização de ensaios (químicos, mineralógicos etc.).

• Amostragem é uma sequência de estágios de preparação (britagem, 

moagem, secagem, homogeneização, transferência etc.) e de redução da 

massa de material. É a ação de retirada de amostras representativas da 

qualidade ou de condições médias de um todo, ou a técnica empregada 

nesta seleção, ou, ainda, a seleção de uma pequena parte estatistica-

mente determinada para inferir o valor de uma ou várias características 

do conjunto, conforme é ilustrado na FIGURA 6.
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3.1.1 Erros de amostragem
Da Luz, Sampaio e Almeida (2004) nos mostram que o estudo dessas téc-

nicas tem por objetivo minimizar os erros cometidos nas etapas de amos-

tragem propriamente dita e de preparação da amostra primária (britagem, 
moagem, secagem e homogeneização).

Os erros mais comuns praticados na preparação de amostra são exemplifi-

cados a seguir:

a) Perda de partículas pertencentes à amostra, como, por exemplo, o mate-

rial retido nos amostradores;

b) Contaminação da amostra na preparação, por material estranho, como, 

por exemplo, o resultante do desgaste dos instrumentos/equipamentos uti-

lizados ou da não limpeza prévia dos mesmos (ferrugem, minério estranho, 

poeira etc.). Quando a contaminação por ferro na amostra é crítica, utiliza-se 

gral de ágata ou moinho com discos ou bolas de porcelana;

c) Alteração de uma característica a ser analisada, como, por exemplo, quan-

LOTE AMOSTRA

FIGURA 6 – Lote e amostra.

 

Incrementos 

FIGURA 7 – Incrementos
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do o parâmetro de interesse é a umidade e o operador deixa a amostra ex-

posta a uma fonte de calor ou à umidade;

d) Erros não intencionais do operador, como misturar subamostras de dife-

rentes amostras, etiquetar erradamente etc. e;

e) Erros intencionais, como alterar o teor ou outro parâmetro importante 

(“salgar”).

São considerados erros fundamentais os únicos que não podem ser evitados, 

pois tecnicamente a massa ideal da amostra seria aquela que englobasse 

todo o seu universo. Para que se possa trabalhar com uma amostra de massa 

menor, normalmente é necessário diminuir a sua granulometria. De uma ma-

neira geral, a redução da granulometria pode ser realizada como se segue:

a) Até de 50,8 mm, utilizam-se britadores de mandíbulas;

b) De 50,8 mm até 1,2 mm, britadores cônicos ou de rolos; e

c) Abaixo de 1,2 mm, moinho de barras ou bolas, moinho de discos, pulve-

rizadores ou pulverizadores manuais (gral).

3.1.2 Erro total de amostragem (ea) segundo  
 Pierre Gy
Esses mesmos autores ainda nos relatam a teoria de Pierre Gy, o qual supõe 

que o material a ser amostrado esteja inteiramente homogeneizado e que 

não existam erros inerentes às ferramentas de amostragem ou equipamento 

de cominuição e, além disso, que partículas individuais possam ser selecio-

nadas com igual probabilidade. Assim, o erro total de amostragem passa a 

constituir-se do erro fundamental.

Para a obtenção da amostra final, o erro fundamental representa o somató-

rio do erro de amostragem propriamente dita (Eap) e de erro de preparação 

da amostra primária (Ep).

Ea = Eap + Ep

Erro de amostragem (Eap) - é o somatório de sete erros independentes re-

sultantes do processo de seleção da amostra primária, e provenientes, prin-

cipalmente, da variabilidade do material que está sendo amostrado. Estes 

Pierre Gy nasceu em Paris, 
graduou-se em engenharia 

química pela Escola Parisiense 
de Física e Química, em 1946. 

Trabalhou no Congo como 
engenheiro químico até 

1949, retornando a Paris e 
desenvolvendo trabalhos na 

área de pesquisa de minerais e 
materiais.

Tratamento de MinériosRede e-Tec Brasil 40



erros podem ser citados como erro de segregação, resultante da heteroge-

neidade do material; erro da configuração incorreta da delimitação da di-

mensão dos incrementos; erro de perda de precisão devido às propriedades 

física e químicas; erro periódico da heterogeneidade; erro de operação; erro 

de extração do incremento. 

• Erro de preparação (Ep) – é o somatório de cinco erros independentes 

das operações de redução de granulometria, homogeneização e quarte-

amento a que a amostra é submetida.

3.1.3  Amostradores
Amostradores são equipamentos de coleta de amostra.

Cone (pilhas)         
É aplicado para qualquer faixa granulométrica desde que a umidade da 

amostra seja superior a 3 % (para evitar a perda de finos durante o manu-

seio).

Como operar:         
Pôr a amostra em uma lona e pegá-la, alternadamente, pelas esquinas opos-

tas, com o propósito de “misturar” as partículas, como mostra a FIGURA 9.

Empilhar a amostra, colocando cada pá do material no topo do cone, para 

que haja distribuição uniforme pelas laterais.

Transferir a pilha para lugares diferentes, três vezes, usando o mesmo pro-

cedimento.

Achatar o cone. Dividi-lo em quatro partes iguais e, em seguida, tomar ale-

atoriamente dois quartos de posições opostas, conforme a FIGURA 8. Des-

cartar o restante.

Se a parte tomada ainda for superior à quantidade desejada, repetir o pro-

cesso como se fosse uma nova amostra. As partes a serem tomadas devem 

ser opostas às anteriores.
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Quarteador Jones         
Aplicado para amostrar até 1” e com umidade inferior a 3% (para evitar 

aglomeração do material).

Como operar:

• Espalhar a amostra uniformemente em uma bandeja do quarteador e 

mantê-la sobre o mesmo, de maneira que cada canaleta receba a mesma 

quantidade de amostra, conforme a FIGURA 10.

• Eliminar a porção retida em uma das bandejas e prosseguir a operação 

com a outra, até chegar à quantidade desejada.

• Ao trabalhar com diversas amostras, é necessário ter cuidado de limpar o 

quarteador e as bandejas ao operar com a amostra seguinte.

             Correto A1=A2                                       Incorreto A1≠A2

FIGURA 8 - Homogeneização do minério e quarteamento propriamente dito.

FIGURA 9 - Quarteador Jones.
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A operação de quarteamento pode ser representada pela seguinte fórmula:

-n
n iA =A q

An = amostra final

Ai = amostra inicial

n= número de quarteamento

q = número de partes

Exemplo: Supondo que uma amostra inicial de um determinado minério te-

nha a massa de 6,4 Kg, qual seria a amostra final após seis quarteamentos? 

Ai= 6,4 kg =6400 g

n = 6

q = 2 (divisão em duas partes)

An = ?

-n
n iA =A q

An = 6400/26

An = 64 g

3.1.4  Alguns procedimentos sobre amostragem
a) Capacitar o pessoal envolvido na amostragem (indicar a importância de se 

dispor de uma boa amostra). 

b) Observar e conferir que a amostra é correta. 

c) Evitar o corte “manual”. 

d) Fotografar e/ou filmar as operações e equipamentos de amostragem em 

funcionamento e revisar os resultados cuidadosamente, em forma posterior. 
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e) Respeitar as regras do corte. 

f) Evitar o uso da “homogeneização” e do “quarteamento” manual. É pre-

ferível o uso do quarteador Jones ou de um divisor rotatório.  

Resumo
Chegamos ao fim de nossa terceira aula. Nela, procuramos trazer os prin-

cipais conceitos para fazer uma amostragem. Você pôde observar que ela 

consiste na retirada de quantidades moduladas de material (incrementos) 

de um universo que se deseja amostrar e envolve operações de redução de 

tamanho, homogeneização e quarteamento. Nesses procedimentos, alguns 

erros podem ser cometidos, como perda de partículas, contaminação, alte-

ração da característica da amostra e erros do operador. Para efetuar uma 

amostragem são usados amostradores, que têm como função minimizar es-

ses erros. Uma boa amostragem indicará para a etapa de concentração o 

procedimento e ajuste dos equipamentos usados a um determinado ROM, 

estudo que você ainda fará. 

Atividades de Aprendizagem
Atividade prática

Título da prática: Quarteamento      

Objetivo: Utilizar métodos de quarteamento do tipo Cone e Jones

1- Conteúdo teórico

A coleta da amostra é o primeiro passo para qualquer tipo de análise que se 

deseja fazer.

A amostra deve ser o mais representativa possível, isto é, a porção tomada 

deve conter as mesmas características do todo.

Para que se tenha um bom resultado nas análises é necessário, além da 

quantidade representativa, que a amostra não seja contaminada com outro 

tipo de material.

O quarteamento visa à redução da amostra, sem perda de suas característi-

cas originais e de sua representatividade em relação ao todo.   
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2-Procedimento

Quarteamento Cone

É aplicado para qualquer faixa granulométrica, desde que a umidade da 

amostra seja superior a 3% (para evitar a perda de finos durante o manu-

seio).

- Empilhar a amostra e colocar cada pá do material no topo do cone, para 

que haja distribuição uniforme pelas laterais.

- Transferir a pilha para lugares diferentes, três vezes, usando o mesmo pro-

cedimento.

- Achatar o cone, dividindo-o em quatro partes iguais. Emseguida, tomar 

aleatoriamente dois quartos de posições opostas, conforme figura abaixo 

(10). Descartar o restante.

- Se a parte tomada ainda for superior à quantidade desejada, repetir o pro-

cesso como se fosse uma nova amostra. As partes a serem tomadas devem 

ser opostas às anteriores.

Obs: para que uma amostra possa ser reduzida por cone, é necessário ape-

nas que sua umidade esteja acima de 3%, não importando a faixa granulo-

métrica.

Figura 10 - Quarteamento cone.
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Quarteamento por Jones

Aplicado para amostras até 1” e com umidade inferior a 3% (para evitar 

aglomeração do material).

-Espalhar a amostra uniformemente em uma bandeja do quarteador (Fig. 

11) e mantê-la sobre o mesmo, de maneira que cada canaleta receba a mes-

ma quantidade de amostra.

-Eliminar a porção retida em uma das bandejas e prosseguir a operação com 

a outra, até chegar à quantidade desejada.

Correto A1=A2                                      Incorreto A1≠A2

- Ao trabalhar com diversas amostras, é necessário ter o cuidado de limpar 

bem o quarteador e as bandejas ao operar com amostra seguinte.

A operação de quarteamento pode ser representada pela seguinte fórmula:

An = Ai.q
-n

An = amostra final 

Ai = amostra inicial 

n = número de quarteamento

Figura 11 - Quarteador Jones.
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q = número de partes

3- Dados a serem obtidos

Amostra inicial (Ai) =

Amostra final (An) = 

Número de quarteamentos (n) = será estabelecido conforme a massa inicial

Considerar o quarteamento em duas partes.

4- Tratamento dos dados

- De posse da massa inicial e do número de partes, faça o quarteamento e 

determine a massa final para ambos os quarteadores.

- Compare os resultados com aqueles obtidos na equação An = Ai.q
-n e de-

termine o erro em relação a equação nos dois quarteadores.

- Verificar qual dos quarteadores apresentou o melhor rendimento.

Atividades de Aprendizagem
Assinale a alternativa correta

1. Uma quantidade representativa do todo que se deseja amostrar é deno-

minada de:

a) Incremento.

b) Lote.

c) Amostra.

d) Amostragem.

2. São etapas de preparação de amostra primária:

a) Britagem, moagem, flotação e homogeneização.

Para complementar estes 
estudos referente à Aula 3, você 
poderá ler e estudar:

LUZ, I. L. O.; OLIVEIRA, M. L. M., 
MESSIAS, C. F. Homogeneizador/
Quarteador de
minérios: projeto e construção. 
In: ENCONTRO NACIONAL DE 
TRATAMENTO
DE MINÉRIOS E 
HIDROMETALURGIA, n.10. Belo 
Horizonte, 1984.

GOES, M. A. C.; POSSA, M. 
V.; LUZ, A. B. Amostragem de 
minérios. Rio de Janeiro: CETEM, 
1991. 48 p. (Série Tecnologia 
Mineral, 49).
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b) Britagem, moagem, secagem e homogeneização.

c) Britagem, moagem, secagem e classificação.

d) Moagem, secagem, homogeneização e classificação.

3. O fato de se etiquetar uma amostra erradamente configura um erro:

a) Não intencional.

b) De alteração de uma característica analisada.

c) Intencional.

d) De contaminação de amostra.

4. Num quarteamento em que a operação foi repetida três vezes, a amostra 

quarteada terá:

a) Metade da amostra inicial. 

b) 1/4 da amostra inicial.

c) 1/6 da amostra inicial.

d) 1/8 da amostra inicial.

5. A finalidade do quarteamento é: 

a) Redução da amostra para aumentar a concentração.

b) Redução da amostra, sem perder de suas características.

c) Redução da amostra, visando sempre ao aumento do teor do minério.

d) Redução da amostra, sem se preocupar com a representatividade do todo. 

Responda o que se pede abaixo

6. Supondo que amostra inicial tenha a massa de 6,4 kg, qual seria a amos-
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tra final após três quarteamentos? Use a expressão An=Ai/qn

7.Qual é o modo correto para realizar quarteamento pelo método de Jones, 

mostrado na figura? Marque e explique por quê?

  (A)      (B)

8. Calcule o número de vezes (n) de quarteamentos para obter uma amostra 

total de 250 g, com amostra inicial de 1000 g. Use a expressão An=Ai/qn.

Caro(a) estudante,

Você caminhou mais um pouco, capacitando-se para a função que pretende 

desempenhar. No entanto, ainda há mais para aprender, e as informações 

que vamos repassar são relevantes dentro desta disciplina. Mantenha-se fo-

cado em seus estudos e prepare-se para a próxima aula, que tratará dos 

aspectos da redução de tamanho dos minérios, ou seja, a cominuição.
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Objetivos:

• aplicar as leis da desintegração mecânica; 

• identificar equipamentos de cominuição;

• reconhecer o fluxograma das operações de cominuição; e

• relacionar os problemas existentes na lei de Bond.

Olá, pessoal,

A nossa quarta aula vai abordar a cominuição. É a primeira etapa na prepara-

ção de minério e é de vital importância no processamento mineral. Um miné-

rio deve ser cominuído até que os minerais úteis contidos sejam fisicamente 

liberados dos minerais indesejáveis. Em determinadas ocasiões, a redução de 

tamanho visa apenas à adequação às especificações granulométricas esta-

belecidas pelo mercado. Assim, nesta aula teremos como objetivo primordial 

que você seja capaz de estabelecer critérios que avaliem as principais opera-

ções de redução de tamanho de uma espécie mineral.

Aula 4. Cominuição (Britagem)

Figura  12 - Planta de fragmentação.
Fonte: www.serradaprata.com.br/.../mineracao.jpg
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4.1 Cominuição
Cominuição diz respeito aos métodos de fragmentação de sólidos, usual-

mente minérios ou rochas, com o objetivo de obter produtos em granulome-

trias mais finas do que aquelas que originalmente ocorrem.

A fragmentação dos minérios e rochas é levada a efeito, na prática, princi-

palmente segundo três processos gerais:

• Esmagamento ou compressão;

• Impacto; e

• Atrito.

4.2 Leis da cominuição
Representam uma relação que permita calcular a energia necessária para a 

fragmentação de um material até certo tamanho. Todas as leis abaixo têm 

como objetivo determinar o trabalho consumido para fragmentar um ma-

terial.

• Teoria de Rittinger

O trabalho necessário para uma desintegração será proporcional ao aumen-

to da superfície produzida. 

Para uma determinada quantidade de sólido, o aumento da superfície é S, e 

o trabalho consumido para obter 

W=Z S∆

W - energia aplicada expressa em kg.cm2

Z - coeficiente de proporcionalidade (nº. de Rittinger) 

∆S - é a nova superfície produzida em cm2 
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ifS=S -S∆

K (nº. de Rittinger) em cm2 por kg.cm

Quartzo - 17,56

Pirita - 22,57

Esfalerita - 56,20

Calcita - 75,90

Galena - 93,80

W=Z S∆  Dividindo por V, teremos: Z S
Z=

V
∆

ifS S
W=Z -

V V
 
 
 

onde S/V são superfícies específicas.

Partindo do princípio de que a forma inicial é a mesma da final, no caso es-

pecífico de um cubo, então:

2

3

S fL S i
= , = ,

V kL V L
 logo  
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, onde 
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1 1
W=K -
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• Lei de Kick

O trabalho físico necessário à desintegração é função logarítmica do quo-

ciente dos tamanhos inicial e final.

i

f

L
W=  log

L
B
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Obs.: Rittinger é melhor para desintegração de finos.

         Kick se adapta melhor para desintegração de grossos.

• Lei de Bond

“A energia consumida para reduzir o tamanho de um material é inversamen-

te proporcional à raiz quadrada do tamanho.”

É a lei mais importante usada para uma descrição quantitativa da cominui-

ção.

Exemplo

Fazer uma estimativa da energia necessária para britar 100 t/h de calcário, 

desde um diâmetro médio de 5 cm até o diâmetro final de 8 Mesh Tyler 

(0,236 cm). 

a) Supor que 80% do peso da alimentação passa por uma peneira de 5 cm 

de malha e que o produto passa por uma peneira de 8 Mesh Tyler (0,236 

cm). 

b) Todas as partículas da alimentação e do produto têm a mesma forma 

geométrica. 

c) Britagem a seco. 
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 Lei de Bond: 

C = 100 t/h 

wi = 12,74 . 1,34 = 17,07 KWh/t 

Di = 5 cm 

D2 = 0,236 cm. 

0 1 1
W =0,134 100 17,07 -

0,236 5
W=368Hp

 ⋅ ⋅  
 

4.3 Britadores

A fragmentação por esmagamento é realizada pela compressão do sólido 

entre duas superfícies, geralmente planas, em que uma delas é fixa e a outra 

é móvel, a fim de exercer a pressão necessária. O processo de esmagamento 

é utilizado em geral nas máquinas de fragmentação denominadas de brita-

dores.

i
2 1

1 1
-W=0,134 C w -

D D

 
⋅ ⋅   

 

 

FIGURA 13 - Britador de mandíbula e britador cônico.
Fontes: www.brasil.infomine.com e www.britador.inf.br/.../jawcrusher.jpg.
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As máquinas usualmente usadas nesse estágio são britadores de mandíbulas 

e giratórios.

• Britadores de mandíbulas

Os britadores de mandíbula têm como elementos mecânicos ativos uma pla-

ca móvel (mandíbula móvel) que se move de forma recessiva (aproxima-se e 

afasta-se) de uma placa metálica fixa (mandíbula fixa), como pode ser visto 

na FIGURA 15.

De acordo com Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p.134), o pedaço de rocha 

ou minério a ser britado é introduzido no espaço entre as duas mandíbulas 

(gap), e durante o movimento de aproximação é esmagado. Os fragmentos 

resultantes escoam para baixo (set) durante o movimento de afastamento, 

cada qual se deslocando até uma posição em que fique contido pelas man-

díbulas e seja novamente esmagado no movimento de aproximação. Esses 

equipamentos podem ser usados na fragmentação grosseira, que é empre-

gada, na prática, para reduzir o minério como vem da mina (run-of-mine).

• Britadores dos tipos giratórios e cônicos

Estes britadores têm um elemento móvel (cone), que se movimenta dentro 

de uma cavidade (manto), cujo formato varia conforme o estágio de bri-

tagem. Consistem, em linhas gerais, de duas superfícies de esmagamento 

troncas cônicas, invertidas uma em relação à outra. A superfície externa é 

fixa, e a interna tem deslocamento excêntrico dado por um eixo interno tra-

FIGURA 14 - Britador de mandíbula.
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p.134).
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balhando com luva excêntrica.

Nesses tipos de britadores, o esmagamento e a descarga do material são 

levados a efeito simultaneamente e de maneira contínua, porque enquanto 

numa região o minério está sendo fragmentado, na outra, oposta, o minério 

britado está sendo descarregado.

Ainda tomando como fonte os autores Da Luz; Sampaio; Almeida (2004), 

temos que o britador giratório é um equipamento de britagem primária, 

utilizado quando existe grande quantidade de material a ser fragmentado, 

sendo mais operacional do que o britador de mandíbula, pois pode ser ali-

mentado de qualquer lado, indistintamente, além de permitir uma pequena 

armazenagem no seu topo (FIGURA 15).

O britador cônico (FIGURA 16), de uso em operação secundária, possui o 

mesmo princípio de operação do britador giratório. Contrariamente ao que 

ocorre no britador giratório, porém, no cônico, o manto e o cone apresen-

tam longas superfícies paralelas, para garantir um tempo longo de retenção 

das partículas nessa região. A descarga é condicionada ao movimento do 

cone, ao contrário do giratório, que é controlado pela gravidade.

   

FIGURA 15 - Britador giratório e esquema do movimento do britador giratório.
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p.135).
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Movimento do britador cônico

Britadores de impacto ou de martelos

Neste tipo de britador (FIGURA 18), a fragmentação é feita por impacto, ao 

invés de compressão. Através de barras, em rotação de 500 até 3000 rpm, 

parte da energia cinética é transferida para o material, projetando-o sobre 

as placas fixas de impacto, onde ocorre a fragmentação. A desvantagem é 

que apresenta elevado custo de manutenção e grande desgaste, não sendo 

aconselhável seu uso no caso de rochas abrasivas e materiais com valor da 

FIGURA 16 - Britador cônico.
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p.138).

Figura  17 - Britador de martelo e de rolos. 
FONTE: www.zenithjawcrusher.com/.../impact-crusher.jpg> e <www.tobemaq.com.br/amplia/31.jpg
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sílica equivalente ou maior que 15%. Normalmente, são escolhidos para 

britagem primária.

Britador de rolos

Consta de dois rolos de aço girando à mesma velocidade, em sentidos con-

trários, guardando entre si uma distancia definida (FIGURA 19). São destina-

dos a materiais friáveis ou de fácil fragmentação.

A alimentação é feita lançando-se blocos de minério entre os rolos, cujo mo-

vimento faz com que os mesmos sejam forçados a passar pela distância fixa-

da previamente por parafusos de ajuste. Possui uma forte limitação quanto à 

granulometria da alimentação (DA LUZ; SAMPAIO; ALMEIDA, 2004).

FIGURA 18 - Britador de martelo.
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p.136).

Figura 19 - Britador de rolos.
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p.139).
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Resumo 
Nesta aula, você pôde verificar que a cominuição corresponde aos métodos 

de fragmentação de sólidos com o objetivo de obter produtos de granulo-

metria mais fina do que o ROM de origem. O processo envolve, simultanea-

mente ou separadamente, as propriedades de compressão, impacto e atrito. 

Todo ele é regido pelas leis de Rittinger, Kick e Bond, sendo a última a mais 

usada. Os equipamentos usados na fragmentação primária são denomina-

dos de britadores, que são de mandíbula, giratórios, cônicos e de martelos. 

Para obtenção de produto mais fino, a britagem serve como uma preparação 

para alimentação dos equipamentos de moagem, cujo conteúdo será discu-

tido na próxima aula. 

Atividades de Aprendizagem
Título da prática: Fragmentação

Objetivo Geral

Utilizar métodos de fragmentação na etapa de preparação de minérios e 

minerais.

Conteúdo Teórico

A fragmentação de um material heterogêneo, que constitui geralmente uma 

rocha ou minério, tem como objetivo liberar os minerais valiosos da ganga 

ou, no caso de um mineral homogêneo, reduzir ate à dimensão requerida 

na sua utilização. Compreende desde desmonte do minério das minas, para 

alimentar os equipamentos de britagem, e, posteriormente, a moagem, no 

qual se obtém um produto adequado à concentração ou para qualquer pro-

cesso industrial (pelotização, lixiviação, combustão etc.).

Procedimento
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Operação de fragmentação

-Fragmentar a amostra; e

-Pesar o conteúdo obtido.

Classificação

-Calcular série de três peneiras utilizando 2   .

-Utilizando o conjunto de peneiras e vibrador Rotap, classifique o material 

fragmentado.

-Pese os retidos e o fundo.

Refragmentação

-Utilizando o britador menor, reduza o fragmentado abaixo de 3/4”.

-Utilizando uma peneira de 3/4 e vibrador Rotap, faça a classificação. 

-Pese o retido e o passante.

Tratamento dos dados

-Determinar o rendimento de todas as operações envolvidas nos processos 

de fragmentação, refragmentação e classificação.

-Determinar a faixa granulométrica no qual o britador primário está atuando.

Nas afirmativas abaixo, marque a respostas correta.

1. Entre os britadores, aquele que usa a quebra por impacto é:

a) De Mandíbula.

b) Cônico.

c) De Martelo. 
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d) De Rolos.

2. Britadores primários são aqueles usados no início da operação de frag-

mentação, quando se tem grande quantidade de material a ser fragmenta-

do. Assinale abaixo a alternativa que só possui britador primário:

a) Mandíbula e rolos. 

b) Mandíbula e cônico.

c) Mandíbula e giratório.

d) Giratório e cônico.

3. A lei de Bond é a mais importante usada para uma descrição quantitati-

va da cominuição. Ela relaciona a energia consumida para desintegrar uma 

rocha com:

a) Aumento da superfície produzida. 

b) O logaritmo da relação do tamanho inicial com final.

c) Inverso da raiz quadrada dos tamanhos. 

d) Diferença entre o tamanho inicial e final da amostra. 

4. São operações de cominuição:

a) Britagem e moagem. 

b) Classificação e flotação. 

c) Moagem e separação magnética. 

d) Filtragem e espessamento. 

Responda às questões abaixo:

5. Qual o objetivo imediato da desintegração mecânica?
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6. Estimar a energia necessária para britar 50 t/h de granito, desde um diâ-

metro médio de 4 cm até o diâmetro final de 8 Mesh Tyler (0,236 cm).

a) Supor que 80% do peso da alimentação passa por uma peneira de 4 cm 

de malha e que o produto passa por uma peneira de 8 Mesh Tyler (0,236 

cm). 

b) Todas as partículas da alimentação e do produto têm a mesma forma 

geométrica. 

c) Britagem a seco.

d) Wi = 15,13 Kwh/t.

Usar a Lei de Bond: 

Caro(a) estudante,

Você deu mais um passo no processo de aprendizagem para a importan-

te profissão que você escolheu. O conhecimento das leis de fragmentação 

torna-se fundamental à medida que o técnico se preocupa com a melhoria 

do processo. Portanto, mantenha-se disciplinado(a) e atento(a), a fim de que 

absorva o conteúdo da próxima aula, que tratará da cominuição e dos equi-

pamentos utilizados nesse processo.

i
2 1

1 1
-W=0,134 C w -

D D

 
⋅ ⋅   
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Aula 5. Cominuição (Moagem)

Objetivos:

• aplicar as leis da desintegração mecânica; 

• identificar equipamentos de cominuição;

• reconhecer fluxograma das operações de cominuição; e

• relacionar os problemas existentes na lei de Bond.

Olá, pessoal!

A nossa quinta aula vai abordar a fragmentação fina ou moagem. É a segun-

da etapa de cominuição na preparação de minério e de vital importância no 

processamento mineral. Levando em consideração que é a mais onerosa, o 

conhecimento adequado das leis e do uso do equipamento correto reflete 

na diminuição de custos nas operações posteriores. Nesta aula, vamos ofere-

cer informações que vão permitir que você seja capaz de estabelecer critérios 

que avaliem as principais operações de redução de tamanho de uma espécie 

mineral.

5.1 Introdução
A fragmentação fina ou moagem corresponde ao último estágio da comi-

nuição. Nesse estágio, as partículas são reduzidas pela combinação de im-

pacto, compressão, abrasão e atrito. É nesta etapa que se consome maior 

quantidade de energia na operação de cominuição. Os equipamentos mais 

empregados na moagem são: moinho cilíndrico (bolas ou seixos), moinhos 

de martelos, entre outros.

O tamanho das partículas é, em média, inferior a 0,2 cm. Uma vez que o 

tamanho das partículas é muito pequeno, costuma-se retirar o pó, através 

de um corrente de ar, à medida que se vão produzindo. Há sistemas que se 



Tratamento de MinériosRede e-Tec Brasil 66

utilizam do mesmo princípio, retirando assim o produto do moinho, o qual 

obriga a uma separação posterior das frações mais grossas arrastadas, que 

retornam ao equipamento. Esse sistema é chamado de circuito fechado.

Quando as substâncias são inflamáveis, o que acontece com a maioria dos 

produtos orgânicos e com o enxofre, o arraste de fino se efetua com gases 

não oxigenados (N2, CO2 etc) que, naturalmente, voltam ao moinho depois 

de depositar a sua carga de sólido. Não é necessário utilizar gases inertes 

puros, somente misturados com ar, em proporção suficiente para que não se 

alcance o limite de inflamação.

A umidade da matéria-prima é um dado a mais a considerar antes de de-

cidir qual o sistema operatório. Especialmente na maturação, as partículas 

tendem a aglomerar-se quando sua umidade supera certo valor, geralmente 

muito pequeno. Nesse caso, cabe a prévia dissecação, porém, pode interes-

sar o contrário: a moagem por via úmida. 

5.2 Meios de moagem
• Seco (efetuado sem água)

• Úmido (efetuado com água)

Faz-se entrar uma quantidade suficiente de água para que o produto final 

seja uma dispersão (matéria-prima da indústria de cerâmica, pastas de ci-

mento, polpa de flotação). A vantagem desta prática está na facilidade do 

transporte do produto com bombas, por exemplo; é quase nula a perda de 

matéria como pó impalpável; possuir menor consumo de energia, às vezes 

cerca de 30% mais baixo; e a melhor mistura das diversas espécies que po-

dem compor a dispersão. Em contrapartida, a moagem por via úmida torna 

maior o desgaste das peças dos moedores: é cerca de cinco vezes superior 

ao da moagem a seco.

5.3 Corpos moedores
Representam os elementos responsáveis diretamente pela redução de tama-

nho dos minérios. São classificados em:

•  Barras de martelo;
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• Discos moedores;

• Bolas; e

• Barras de aço de alto carbono.

5.4 Tipos de moinho
5.4.1 Moinho de martelos
É um moinho de impacto, que emprega um disco que gira a alta velocidade, 

ao qual estão fixas várias barras de martelamento, que balançam para fora 

pela ação da força centrífuga. O esmagamento acontece por pancadas entre 

as barras de martelamento ou contra placas de fraturas montadas ao redor 

da periferia da caixa cilíndrica, como se vê na Figura 21. O material sofre 

pancada até ficar suficientemente pequeno para cair através da peneira que 

forma a parte inferior da caixa. É apropriado para moagem tanto de mate-

riais quebradiços como fibrosos e, no último caso, é usual empregar uma 

peneira com arestas cortantes. 

O moinho de martelos é próprio para materiais duros, mas, visto que se pro-

duz uma grande quantidade de finos, é aconselhável empregar lubrificação 

sob pressão nos apoios, a fim de evitar a entrada de poeira. A dimensão do 

produto é regulada pela dimensão da peneira e a velocidade de rotação.

FIGURA 20 - Moinho de bolas e de martelos.
Fonte: <pt.lmlq.com/img/13_2.jpg> e <www.manfredinieschianchi.com/images/mulino-a>.
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Figura 21 - Esquema do moinho de martelos.
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p.168).

5.4.2 Moinho de discos
A partir dos estudos de Da Luz; Sampaio; Almeida (2004), entende-se que 

o processo de moinho de discos consiste de dois discos com ressaltos inter-

nos, como mostra a FIGURA 22, sendo um fixo e outro móvel, dotado de 

movimento excêntrico. A alimentação vem ter ao centro dos discos através 

da abertura central do disco fixo, sob impacto e atrito do disco móvel, que, 

com seu movimento excêntrico, vai fragmentando e forçando o material 

para a periferia, o qual vai cair depois numa câmara coletora. O tamanho da 

descarga é dado pelo ajuste da abertura entre os discos na parte periférica, 

onde eles são lisos. 

 Este tipo de moinho é emprega-

do, como no caso do moinho de 

martelos, apenas na fragmenta-

ção de material mole, em vista 

do elevado desgaste dos discos 

pela ação do atrito.      

Figura 22 – Esquema do moinho de disco.
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p.169).



Coeficiente de atrito - É um 
coeficiente adimensional (não 
apresenta unidade) que expressa 
a oposição que mostram as 
superfícies de dois corpos em 
contato, um em relação ao outro, 
ao deslizar.
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5.4.3 Moinho de bolas
Consiste de um cilindro oco em rotação, parcialmente cheio de bolas, com o 

eixo ou horizontal fazendo um pequeno ângulo com a abscissa (ver FIGURA 

23). 

O material a moer pode ser introduzido através de um eixo oco numa das 

extremidades e o produto sai através de um eixo semelhante na outra ex-

tremidade. A saída está normalmente coberta com uma pequena peneira, 

bastante aberta para impedir que as bolas possam escapar. A superfície in-

terior do cilindro é normalmente coberta com um material resistente à abra-

são, como aço manganês, pedra ou borracha. Nos moinhos revestidos de 

borracha, verifica-se menor desgaste e o coeficiente de atrito entre bolas 

e o cilindro é maior do que com o revestimento a aço ou pedra. Em alguns 

casos, montam-se barras de elevação no interior do cilindro. Atualmente, 

está sendo usado um novo modelo de moinhos de bolas, no qual o moinho 

é vibrado em vez de ser rodado, e a velocidade de passagem do material é 

controlada pela inclinação.

É utilizado para uma larga gama de materiais, entre os quais carvão, pigmen-

tos e feldspato para cerâmica. Recebe alimentação até o tamanho de duas 

polegadas. As bolas são geralmente feitas de aço e ocupam entre 30 a 50% 

do volume do moinho. 

No moinho composto, o cilindro está dividido em certo número de com-

partimentos por meio de placas verticais perfuradas. O material corre ao 

longo do moinho e só pode passar de um compartimento para o seguinte 

quando a sua dimensão está reduzida abaixo das perfurações da placa. Cada 

compartimento contém bolas de determinado tamanho; as bolas grandes 

estão na extremidade da entrada e, portanto, trabalham sobre o material 

de alimentação, ao passo que as bolas pequenas contatam com o material 

imediatamente antes de ser descarregado. Isso dá lugar a um funcionamen-

to econômico e à formação de um produto uniforme (DA LUZ; SAMPAIO; 

ALMEIDA, 2004).



Figura 23 - Moinho de bolas.
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p.153).
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Revestimento dos moinhos de bolas

a) Revestimento de ondas simples

São recomendados em moagem grossa, com bolas de grande diâmetro 

(maior que 60 mm). Os revestimentos têm espessura de 50 a 60 mm e on-

das com altura de 60 a 75 mm. Para moinhos primários com bolas grandes 

(90 a 100 mm), é recomendável onda arredondada e assimétrica. Devido ao 

intenso impacto a que estão submetidos, esses revestimentos são usualmen-

te fabricados com aços-ligas especiais (Cr, Ni, Mo), não sendo comum o uso 

de aço ao manganês.

FIGURA 24 - Revestimento de onda simples.
Fonte: Beraldo (1987, p. 33).
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b) Revestimento de onda dupla 

São usados com bolas de pequeno diâmetro (menor 60 mm), sendo a altura 

do revestimento de 1,5 a 2 vezes a espessura do revestimento.

c) Revestimento de borracha

Beraldo (1987) nos indica que no revestimento de borracha deve-se alterar 

o desenho do revestimento metálico para adequá-lo à borracha. Tem sido 

utilizado o revestimento do tipo placa e barra de levantamento.

Obs.: As grelhas de descarga são geralmente feitas de aço-liga e apresentam 

nervuras para evitar abrasão. O entupimento das aberturas das grelhas pode 

constituir um sério problema. Para evitá-lo, a abertura tem maior largura na 

parte externa do que na interna.

Quando utilizam revestimento de metal, os moinhos geralmente têm uma 

cobertura de lençol de borracha entre a carcaça e o revestimento, evitando o 

desgaste da carcaça por material que venha a entrar por trás do revestimen-

to por meio da abertura existente. Também serve como um suporte elástico 

à fixação dos revestimentos e protege a carcaça da corrosão, que é conside-

rável na moagem a úmido. Alguns moinhos, especialmente nas cabeceiras, 

apresentam o revestimento zincado à carcaça. 

FIGURA 25 - Revestimentos de onda dupla.
Fonte: Beraldo (1987, p. 34).
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Velocidade de um moinho

Velocidade crítica

De acordo com Beraldo (1987), pode ser considerada velocidade crítica de 

um moinho aquela na qual a bola consegue atingir o ponto mais elevado 

do moinho sem se desprender da parede. É calculada igualando-se, naquele 

ponto, a força centrífuga ao peso da bola.

Velocidade típica

A velocidade típica representa a velocidade adequada para operação de moi-

nhos cilíndricos. Corresponde a um percentual da velocidade crítica e varia 

conforme o equipamento e o meio da moagem.

65-70% Overflow (via úmida).

68-78% Diafragma (via úmida ou seca).

65-75% Via úmida de compartimento.

70-78% Via seca de compartimento.

No diagrama velocidade do moinho x potência, é observado que o limite 

operacional de um moinho cilíndrico está a cerca de 90% da velocidade 

 FIGURA 26 - Efeito da velocidade do moinho x potência e potência do moinho x 
carga de bolas.

 Fonte: Beraldo (1987, p. 40-41).

Efeito da velocidade do moinho x potência   Potência do moinho x carga de bolas
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crítica. Em qualquer tentativa de aumentar sua velocidade, cai o rendimento 

do equipamento.

Com relação ao diagrama carga volumétrica x potência, é observado que 

carga máxima adquirida por um moinho cilíndrico corresponde a 50% do 

seu volume. Extrapolando esse valor, o seu rendimento começa a cair. 

Regimes de trabalho

                     Cascata                   Catarata

Comportamento da carga de bola no interior do moinho

O autor Beraldo (1987) enumera algumas vantagens: 

• Pode ser usado a seco ou a úmido, sendo que a moagem a úmido facilita 

a remoção do produto.

Figura 27 - Regime de trabalho e comportamento da carga de bolas.
Fonte: Beraldo (1987, p. 38).
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• Os custos de instalação e energia são baixos.

• Pode ser usado para a moagem de certos materiais explosivos, com at-

mosfera inerte.

• O material de moagem é barato.

• O moinho é próprio para materiais de todos os graus de dureza.

• Pode ser usado para processo contínuo ou descontínuo.

• Pode ser usado em circuito aberto ou fechado.

Volume da carga

É fração ou percentagem de seu volume cheio com os corpos moedores, 

incluindo os vazios entre os mesmos. Pode ser expressa, aproximadamente, 

por:

c

m

H
V=113-126

D
V - Volume da carga

Hc - Distância do topo do moinho ao topo da carga em repouso, em m

Dm - Diâmetro do moinho, em m

Exemplo 

Um moinho de bolas apresenta diâmetro interno de 1,5 m com uma carga 

a 60 cm do seu topo interno. Determine o volume de carga desse moinho.

c

m

H
V=113-126

D
Hc = 0,60 m

Dm= 1,5 m 

V= 113-126 (0,60/1,5)
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V= 62,6 m3

5.4.4 Moinho de barras
É semelhante ao moinho de bolas, só que usa como corpos moedores barras 

de aço. É usado para moagem grosseira. A descarga pode ser central ou pe-

riférica e a alimentação é feita pelas extremidades (BERALDO, 1987). 

5.5 Tipos de operação de moagem
Moagem autógena (DIRETO DO ROM)

FIGURA 28 - Moinho de barras com descarga periférica.
Fonte: Beraldo (1987, p. 25).

FIGURA 29 - Moinho autógeno.
Fonte: http://jetteogpeter.blogspot.com.br/2008_04_01_archive.html



 Dureza- É a propriedade 
característica de um material 

sólido, que expressa sua 
resistência a deformações 

permanentes e está diretamente 
relacionada com a força de 

ligação dos átomos.
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O termo autógeno pode ser compreendido como o que faz por si só. Trata-

-se da fragmentação de um minério utilizando pedaços do próprio minério, 

ou seja, o meio moedor constitui o mesmo material a ser moído. Algumas 

vantagens e desvantagens são observadas abaixo:

- Não se pode adequar as propriedades do material moído a aquela das 

bolas.

- Dureza e abrasividade são importantes para determinar a viabilidade. 

- Como vantagem há os custos baixos do meio moedor.

- A desvantagem é maior. Difícil de controlar o processo.

- Não são eficientes para produção de finos.

Moagem semiautógena (SAG)

Ocorre no caso de uma moagem autógena quando se incluí métodos auxi-

liares, como o uso de algumas bolas de aço para facilitar a fragmentação de 

uma fração mais resistente à moagem e com tendência de manter-se muito 

tempo no moinho. Usa-se entre 5 a 10 % de bolas do volume do moinho. A 

desvantagem é que aumenta a energia do moinho devido o acréscimo das 

bolas.

Moagem com seixos como meio moedor

Quando se usa como corpos moedores seixos. É necessário que a dureza do 

minério seja menor do que a do seixo.

5.6 Circuitos de moagem
Beraldo (1987) nos aponta que nos circuitos a moagem pode ser a seco e 

úmido. A moagem a seco é exigida por alguns materiais devido a modifi-

cações químicas ou físicas que ocorrem quando se adiciona água. A moa-

gem úmida causa menos desgaste no revestimento e no meio moedor, mas 

produz grande quantidade de finos. A moagem a úmido é mais usada em 

tratamento de minérios por ser a forma mais econômica e mais adequada 

aos tratamentos posteriores.
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O mesmo autor indica as vantagens da moagem a úmido:

a) Menor consumo de energia.

b) Maior capacidade por unidade de volume do moinho. 

c) Torna possível o uso de peneiramento e classificação úmida no controle 

do produto. 

d) Torna possível o uso de meio de transporte simples. 

e) Elimina o problema de poeira.

f) Como calhas, bombas e canos.

Os circuitos podem ser abertos e fechados. No circuito aberto, o material é 

alimentado no moinho a uma velocidade tal que, numa passagem, o produ-

to já fica no tamanho requerido. É pouco utilizado, pois não possui nenhum 

tipo de controle da distribuição de tamanho do produto. Devido à taxa de 

alimentação ser baixa, o, produto sofre sobre moagem, o que consome uma 

energia desnecessária.

Na indústria, geralmente, a moagem é realizada em circuito fechado com 

um classificador ou peneira, cuja fração grossa retorna ao moinho como 

carga circulante. A carga circulante é a razão entre o retorno do classificador 

(D) e a alimentação(F), expresso em percentagem.

c

D
C = ×100

F

ou, como F = R quando o moinho está em regime, logo teremos :

c

D
C = ×100

RExemplo 

No circuito abaixo, o moinho é alimentado no início da operação com 2000 

kg de minério de cobre por hora. Após o sistema entrar em balanço, 4000 

kg de minério retornam para o classificador. Determine o percentual de car-



Para complementar as 
informações referentes à Aula 5, 

você poderá ler e estudar:

BERALDO, J.  L . Moagem de 
minérios em moinhos tubulares. 

São Paulo: Edgard Blucher, 1987.
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ga circulante.

D = 4000 kg 

R = 2000 kg

Cc = (4000/2000) x100

Cc = 200%

Circuito fechado do moinho

Resumo
Chegamos ao fim de nossa quinta aula. Nela, apresentamos os principais 

conceitos de fragmentação fina. O estágio de minério moído é o mais dis-

pendioso, pois demanda muita energia e as partículas são reduzidas pela 

combinação de impacto, compressão, abrasão e atrito. Os equipamentos 

mais usados nesta operação são os moinhos de bolas, de martelos ou im-

pacto e moinho de discos. Sendo que o mais usado, pela versatilidade, é o 

de bolas. Apresenta uma série de vantagens sobre os demais, tais como o 

uso em moagem a seco ou a úmido, o baixo custo de instalação e energia, 

os corpos moedores são baratos, pode ser usado para todos os graus de 

dureza, é usado em processo contínuo ou descontínuo e em circuito aberto 

ou fechado. 

Atividades de Aprendizagem
Montar um fluxograma de moagem em circuito fechado, com alimentação 

de 3000 kg de minério e carga circulante de 200%. Mostrar os valores de F, 

D e R e considerar o moinho em regime.

FIGURA 30 - Moinho em circuito fechado.
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Assinale a alternativa correta entre as afirmativas a seguir.

1. O objetivo do revestimento do moinho de bolas é: 

a) Aumentar a sua velocidade. 

b) Diminuir o atrito entre a carga e sua parede.  

c) Proteger sua carcaça. 

d) Aumentar a velocidade crítica.

2. As afirmações abaixo se referem ao moinho de bolas. Podemos considerar 

como alternativa falsa:

a) O material de moagem é barato.

b) Só pode ser usado em circuito fechado.

c) O custo de instalação é baixo.

d) Trabalha em circuito úmido ou seco. 

3. Para se obter o regime de cascata em um moinho de bolas:

a) Aumentamos a velocidade do moinho. 

b) Diminuímos a velocidade do moinho. 

c) Aumentamos o tamanho das bolas. 

d) Diminuímos o tamanho das bolas. 

4. Elabore um pequeno texto explicando qual a influência dos regimes de 

cascata e catarata na granulometria do produto de moagem.

5. Explique a forma de controlar a granulometria dos produtos dos seguintes 

equipamentos:

a) Britador de mandíbula. 
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b) Moinho de bolas. 

6. Monte um circuito de moagem a úmido em sistema fechado, no qual é 

utilizado um moinho, um ciclone, tanque de polpa e bomba de polpa, tendo 

uma carga circulante de 600% e alimentação de 10 toneladas por hora.  

Caro(a) estudante,

Chegamos ao fim desta aula, na qual procuramos apresentar os principais 

conceitos para realizar a moagem de um minério. Nela, também foi possível 

observar os fundamentos e equipamentos utilizados nessa operação. Con-

tinue atento(a), pois o minério saindo da etapa apresentada nesta aula está 

pronto para ser classificado – tema que será abordado nas próximas aulas.



Meio fluido é uma substância 
que não possui forma própria 
(assume o formato do recipiente) 
e que, se em repouso, não resiste 
a  tensões de cisalhamento 
(deforma-se continuamente ).
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Aula 6. Classificação e peneiramento

Objetivos: 

• relatar os fundamentos da classificação de sólido em meio flui-

do;

• reconhecer a razão de sedimentação em queda livre e queda 

retardada;

• identificar equipamentos utilizados na classificação;

• definir granulometria;

• aplicar escalas granulométricas para montar série de peneiras; e

• estabelecer os princípios de funcionamento das peneiras indus-

triais.

Olá!

Começaremos nossos estudos sobre os conceitos de classificação de miné-

rios. Nesta etapa, é de suma importância que você tenha conhecimento 

da operação de classificação como um mecanismo de separação de sólidos 

para faixas granulométricas mais finas. Para isso, é preciso não só atenção 

ao conteúdo que você tem pela frente, mas também dedicação e disciplina 

nos seus estudos. 

6.1 Introdução
Conforme Da Luz; Sampaio; Almeida (2004), classificação é o termo que 

se usa para indicar a separação de partículas sólidas e que tem como base 

distintas velocidades de precipitação em um meio fluido. Essas velocidades 

dependem das propriedades do sólido (densidade, tamanho e forma), assim 

como das condições da sua superfície ou da interfase entre sólido e líqui-



FIGURA 31 - Forças que atuam em partículas em queda em meio fluido.O coeficiente, número ou módulo 
de Reynolds (abreviado como 

Re) é um número adimensional 
usado em mecânica dos fluidos 

para o cálculo do regime de 
escoamento de determinado 
fluido sobre uma superfície. 

É utilizado, por exemplo, 
em projetos de tubulações 

industriais e asas de aviões. 
O seu nome vem de Osborne 

Reynolds, um físico e engenheiro 
hidráulico irlandês. 
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do. Usualmente, como no caso do peneiramento, se produz um oversize 

e um undersize. Na classificação a seco o “fluido” usado é o ar, enquanto 

na classificação a úmido o fluido comumente é a água. Habitualmente, a 

classificação a úmido é usada para granulometria muito fina, em que o pe-

neiramento não funciona de forma eficiente. 

6.2 Fundamentos da classificação
A FIGURA 31 mostra a representação de forças que atuam numa partícula 

quando ela cai num meio fluido sobre influência da gravidade.

Fg = mg (Força da gravidade)

Fe = m’g (Força de empuxo)

Fr = Força da resistência hidrodinâmica sobre a partícula (esférica).

a) Sobre condições de regime laminar (lei de Stokes) (r < 50 μm)

Conforme Wikipédia, a lei de Stokes refere-se à força de fricção experimen-

tada por objectos esféricos que se movem no seio de um fluido viscoso, num 

regime laminar de números de Reynolds de valores baixos. Foi derivada 

em 1851 por George Gabriel Stokes.

b) Sobre condições de regime turbulento (lei de Newton para fluidos) (r > 5 

mm).

r tF = 6 rvπµ

( ) 2 2
r tfF = Q /2 d r v ,π

Fluxo laminar - é o tipo de 
fluxo em que existe um mínimo 
de agitação das várias camadas 

do fluido
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Onde:

ds = densidade do sólido
df = densidade do fluido
r = raio da partícula (m)
μ = viscosidade do fluido (kg/ms)
vt = velocidade terminal da partícula 

m = massa da partícula (kg)
m’= massa do fluido deslocado (kg)
g = aceleração da gravidade (m/s2) 
Q = coeficiente de resistência

Forças que atuam sobre a partícula F = Fg – Fe - Fr

F = mg - m’g - Fr = ma = m.dv/dt

Quando dv/dt = 0 (velocidade constante) atinge-se uma velocidade terminal.

Então:

mg = m’g + Fr

m = 4/3 π r3ds

m‘= m.df/ds

a) Para regime laminar

( )
2

t s f

4r g
v = d -d

18µ
 ou ( )2

t 1 s fv =k r d - d

b) para regime turbulento

s f
t

f

d -d8gr
v =

3Q d

 
 
 

 ou   ( )
1
2

t 2 s fv =k r d -d                    

Onde k1 e k2 são constantes.

Essas leis mostram que a velocidade terminal da partícula vt = f(r, ds)
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- Se duas partículas têm a mesma densidade, a partícula com maior tamanho 

terá maior vt.

- Se duas partículas têm o mesmo tamanho, a partícula mais densa tem a 

maior vt.

6.3 Razão de sedimentação 
Relaciona diâmetros entre partículas diferentes com objetivo de indicar o 

melhor processo para separá-las em um determinado meio. Esse meio pode 

ser caracterizado como sedimentação em queda livre e queda retardada ou 

impedida.

Em queda livre ρr

Se considerarmos duas partículas minerais de densidades da e db e diâmetros 

Da e Db, respectivamente, caindo em um meio fluido de densidade df a uma 

mesma taxa de alimentação, suas vt devem ser as mesmas, logo:

n

a b f
r

b a f

D d -d
= =

D d -d

 
ρ  

 

Em queda retardada (z)

É caracterizada pelo movimento de uma partícula num fluido com muitas 

partículas (polpa), produzindo uma interferência mútua entre os movimen-

tos das mesmas e sua velocidade de deslocamento. Com o aumento da 

densidade da polpa, o movimento de sedimentação de cada partícula é in-

fluenciado pelo movimento das demais e pelo deslocamento da água nos 

espaços entre as partículas, resultando, para essas partículas, uma vt de se-

dimentação menor do que a de queda livre.

Assim

( )
1
2

s pv=k D d -d  
k = constante

D = diâmetro da partícula (m)

n = 1 Newton

n = 0,5 Stokes
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dp = densidade de polpa

dp = ds* %sólidos + df * % líquido

Similarmente à sedimentação em queda livre, pode-se definir uma razão de 

sedimentação em queda retardada (z). Assim, se considerarmos duas partí-

culas minerais de densidades da e db e diâmetros Da e Db, respectivamente, 

caindo em um meio fluido de densidade de polpa dp a uma mesma taxa de 

alimentação, suas vt devem ser as mesmas, logo:

b pa

b a p

d -dD
z= =

D d -d

 
  
 

Condição: (db>da)

Exemplo de aplicação de sedimentação em queda livre e queda retardada

Tem-se a seguinte tabela (Tabela 2):

Tamanho (mm)

Densidade grossos finos

dquartzo = 2,65 10 20 30 40 50 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

dgalena  = 7,5 10 20 30 40 50 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Tabela 2- Sedimentação de partículas de quartzo e galena.

a) Em queda livre na água

b) Em queda retardada com uma suspensão de partículas muito finas de 

quartzo em água com 40% de sólidos e 60 % de água. (dp = 1,66)

Logo. (ρr = 3,94) e (z = 5,90), para grossos em queda livre e retardada, res-

pectivamente.

Logo. (ρr = 1,98) e (z = 2,43). para finos em queda livre e retardada, respec-

tivamente.
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Partículas grosseiras Partículas finas

Queda livre 
(ρr = 3,94)

Queda retar-
dada
(z = 5,90)

Queda livre
(ρr = 1,98)

Queda retar-
dada
(z = 2,43)

Separação por 
densidade

Separação por 
tamanho

   Quartzo     Galena

No esquema acima (FIGURA 32), é observado que a menor relação de queda 

(1,98) permite uma melhor separação por tamanho, enquanto a maior rela-

ção de queda (5,90) facilita a separação por densidade.  

6.4 Aparelhagens de classificação 
• Não mecânico

• Horizontal

• Cônico

• Ciclone 

• Mecânico reto: tipo de Akins.

• De bacia: tipo simples (hidroclassificador). 

FIGURA 32 - Esquema representativo da sedimentação em queda livre e queda 
retardada (modificado de DA LUZ et al., 2004).



Sizing: classificação por 
tamanho.

Sorting: escolha por densidade 
diferente.
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Os classificadores não mecânicos são de uso geral para Sizing ou Sorting. 

Nos tipos horizontal e cônico, a separação resulta, principalmente, da dife-

rença entre a velocidade ascendente da polpa no interior do aparelho e a 

velocidade de queda livre ou retardada das partículas nessa polpa.

No tipo ciclone, a separação baseia-se na ação da força centrífuga no senti-

do de projetar as partículas contra a parede do aparelho.

Por outro lado, os classificadores mecânicos são empregados, em geral, em 

circuito fechado, com moinhos, classificando as descargas dessas máqui-

nas e fazendo retornar a elas as partículas mais grosseiras que o grau de 

finura para o produto de moagem. A separação de partículas por tamanho 

nesses classificadores resulta do revolvimento a que ficam sujeitas as par-

tículas numa bacia no interior do aparelho. Desse modo, de acordo com a 

intensidade de revolvimento e outras variáveis, tem-se transbordamento de 

partículas menores de certo tamanhos e a sedimentação das maiores. 

• Classificadores não mecânicos 

Horizontal 

Existem vários modelos, porém suas principais características podem ser 

apreciadas no “Spitzkasten”. Consistem de várias caixas de forma piramidal, 

de tamanhos progressivamente crescentes, passando a suspensão primeiro 

na caixa menor, onde se depositam as partículas grosseiras e mais densas. Os 

tamanhos restantes ou materiais se separam nas caixas sucessivas. Os pro-

dutos retirados em cada caixa se extraem continuamente ou periodicamente 

por tubos de descargas duplas dobrados. A principal desvantagem deste 

equipamento é que se necessitam grandes quantidades de água.

FIGURA 33 - Classificador horizontal.
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Dispositivos usualmente empregados para manter as condições de 
queda retardada

FIGURA 34 - Dispositivos para manter as condições de queda retardada.
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Classificadores cônicos

Dentre algumas variedades de classificador cônico, cumpre destacar o clas-

sificador ALLEN, de carga automática, que é a aparelhagem, no caso, mais 

aperfeiçoada. Consiste de uma câmara cônica (FIGURA 36), tendo supe-

riormente um flutuador F dentro de um tubo cilíndrico-cônico, o qual fica 

envolvendo outro tubo cilíndrico A, por onde se faz alimentação da polpa a 

ser classificada. 

FIGURA 35 - Classificador cônico.
Fonte: <www.tavmac.com.br/cascata.JPG>.

FIGURA 36 - Esquema de um classificador cônico.
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O flutuador está ligado a um sistema de alavancas articuladas que mantém 

fechado o orifício de descarga inferior por meio da ação de uma mola. A 

descarga do sedimento faz-se automaticamente toda vez que o nível E desse 

sedimento eleva-se no classificador, de modo a obstruir a passagem da pol-

pa de alimentação no tubo C para a câmara cônica. Quando isso ocorre, o 

sistema articulado abre o orifício de descarga do sedimento.                                   

CICLONE

O ciclone não tem partes móveis. Ele é constituído de um vaso com parte 

em formato cilíndrico e parte em formato cônico, dotado de uma abertura 

de entrada e duas aberturas de saída. A entrada da alimentação é tangen-

cial à porção superior da parte cilíndrica do ciclone. Uma das aberturas de 

saídas situa-se na extremidade inferior da porção cônica e é chamada de 

“ápex”; por ela é descarregado o produto grosseiro da classificação. A outra 

abertura de saída é o vortex finder, que descarrega o produto fino; é um 

cano introduzido na posição central da base superior da porção cilíndrica, 

descarregando para cima. 

  

 FIGURA 37 – Ciclone.
Fonte: <www.megaflux.com.br> e Beraldo (1987, p. 68).
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Descargas

Ciclonagem é a operação de classificação executada em equipamentos de-

nominados de ciclones. No campo de tratamento de minério esta operação 

é sempre feita a úmido, ou seja, a alimentação é uma polpa. Existe um 

equipamento de formato semelhante que é usado na recuperação de po-

eiras e finos, em operações a seco – sendo que este não é um processo de 

classificação no senso estrito do termo. Preferimos utilizar o termo ciclone 

para o aparelho de classificação a úmido e o termo ciclone pneumático para 

o equipamento de despoeiramento.

De acordo com Beraldo (1987), existem algumas vantagens desses 
aparelhos:

• Apresentam capacidade elevada em relação ao seu volume e à área ocu-

pada. Isso os tem tornado os equipamentos de uso praticamente exclusi-

vo nas instalações de moagem de grande capacidade;

• Controle operacional relativamente simples, com operação mais ou me-

nos estável;

• Apresentam pequeno custo de investimento. O custo operacional é pou-

co mais elevado em comparação aos classificadores espirais, devido à 

energia consumida pela bomba;

• Dado o tempo de residência relativamente pequeno, torna fácil colocar 

o circuito de moagem em balanço, caso ocorra qualquer modificação, e, 

para minérios sulfetados (que apresentam sulfetos), a oxidação no circui-

to é reduzida; 

• Elevada disponibilidade, pois há sempre unidades de espera, devido ao 

FIGURA 38 - Formas de descarga.
Fonte: Beraldo (1987, p. 69).
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seu baixo preço e ao pequeno espaço ocupado.

Por outro lado, também é preciso observar o que o mesmo autor ex-
plica sobre as desvantagens do processo:

• Não apresenta efeito regulador para minimizar oscilações operacionais 

de curto período na alimentação, devido ao seu pequeno volume;

• O controle para impedir a passagem de partículas grosseiras para o over-

flow (fluido sobrenadante) pode ser pior do que nos classificadores, no 

caso de ocorrer variações na alimentação, pois pode haver sobrecarga do 

ápex, deixando partículas grossas irem para o overflow;

• Pelas razões acima, os ciclones geralmente demandam instalações de 

controle mais sofisticadas;

• Dependendo do tipo de minério, o custo de manutenção pode ser relati-

vamente elevado, especialmente para a bomba de alimentação.

Classificador mecânico

Reto helicoidal

Consiste, em linhas gerais, de uma calha retangular comprida e inclinada, 

em cuja extremidade inferior tem-se a polpa em revolvimento. Desse modo, 

as partículas maiores se sedimentam e as menores, em suspensão, vão trans-

bordar por uma soleira nessa extremidade inferior. Dessa forma, há um sis-

tema para revolver a polpa que também serve para arrastar as partículas 

grosseiras sedimentadas até a outra extremidade superior, onde são descar-

regadas. Esse sistema revolvedor e o arrasto são formados por uma fita heli-

coidal. Atualmente, pela sua mecânica mais simples e pelo seu menor preço, 

está tendo melhor aceitação do que o tipo Dorr mais antigo.

FIGURA 39 - Esquema do classificador helicoidal.



Rede e-Tec BrasilAula 6 - Classificação e peneiramento 93

Regulagem de um classificador mecânico 

• Altura da soleira: maior altura, classificação mais fina. Menor altura, clas-

sificação mais grosseira.

• Diluição da polpa na bacia de sedimentação: maior diluição, classificação 

mais fina. Menor diluição, classificação mais grosseira.

• Valores usuais na prática: 2:1 a 5:1 de líquido/sólido em peso.

• Velocidade de revolvimento ou arrasto: menor velocidade, classificação 

mais fina. Maior velocidade, classificação mais grosseira.

• Inclinação da calha: menor inclinação, maior área da bacia de sedimen-

tação e classificação mais fina. Maior inclinação, menor área de bacia de 

sedimentação e classificação mais grosseira. Valores práticos: 10º a 20º.

A capacidade de um classificador mecânico varia principalmente com o grau 

de finura do produto que sai no transbordo.

Os catálogos de alguns fabricantes apresentam tabelas, nas quais se entra 

com dados acima e obtêm-se as dimensões do classificador. Os classifica-

dores mecânicos retos são caracterizados comercialmente pela sua largura 

expressa em pés (um pé = 12 polegadas ≅ 30 cm). Até três ou quatro pés 

de largura, o tipo de classificador é símplex, e acima daquela largura o tipo 

de classificador é duplex, isto é, apresenta dois sistemas de arrasto paralelos 

dentro da mesma calha. 

FIGURA 40 - Classificador mecânico.
Fonte: <www.macdarma.com.br>.
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Os classificadores mecânicos retos são usualmente empregados para classifi-

cação dentro da faixa de tamanho entre 28 e 150 malhas. 

Nessa aparelhagem de classificação a área de sedimentação fica muito au-

mentada, graças à adaptação de um tanque cilindro-cônico sobre a parte 

inferior da calha retangular de um classificador reto comum. O tanque tam-

bém é dotado de um sistema mecânico para revolver a polpa e arrastar as 

partículas sedimentadas para a parte central inferior do seu fundo cônico, 

onde são descarregadas na calha retangular e depois elevadas pelo mecanis-

mo de arrasto dessa calha. 

Hidroclassificador

Em linhas gerais, consiste simplesmente do tanque cilindro-cônico de um 

classificador de bacia com seu sistema de revolvimento e arrasto, porém a 

elevação do material grosseiro sedimentado é realizada por meio de uma 

bomba de diafragma (bomba a vácuo).

Os classificadores mecânicos de bacia são usados para separações muito fi-

nas, geralmente entre 150 e 325 malhas. A regulagem desses classificadores 

é feita por meio dos mesmos ajustes vistos para os classificadores retos, com 

exceção daquele relativo à inclinação da calha, que não tem razão de haver, 

neste caso.

FIGURA 41 – Hidroclassificador.



Rede e-Tec BrasilAula 6 - Classificação e peneiramento 95

6.5 Peneiramento
6.5.1 Granulometria
De acordo com a Wikipédia, granulometria é o processo que visa a definir, 

para determinadas faixas prestabelecidas de tamanho de grãos, a percenta-
gem em peso que cada fração possui em relação à massa total da amostra 

em análise. 

Podemos afirmar que, na maioria dos processos, a definição prévia do que 

se entende por tamanho das partículas é importante não só na especificação 

da finura desejada do produto, como também no cálculo da energia neces-

sária para produzi-lo.

Para a definição de tamanho (maior ou menor) a objetos irregulares – no 

caso, partículas de minérios resultantes da operação de fragmentação –, são 

adotados os seguintes critérios: 

• Passagem/retenção em abertura geométrica: a definição de maior ou 

menor passa a ser a condição de passar ou não por abertura geométrica.

• Comportamento em meio fluido (água ou ar): a condição de maior ou 

menor passa a ser dada pelo comportamento distinto que diversas partí-

culas possam ter em meio fluido, em função de seu tamanho e em pre-

sença de uma condição de forças naturais e/ou introduzidas no sistema.

A separação de partículas de uma amostra mineral por tamanho (abertura 

geométrica) é, normalmente, realizada em duas escalas: laboratorial e in-

dustrial. 

Em laboratório é feita com várias finalidades, sendo uma delas a análise 
granulométrica, que tem por objetivo o conhecimento da distribuição de 

tamanhos existente em uma amostra mineral.

Nas usinas industriais, a realização da separação por tamanho tem a finali-

dade de adequar a granulometria de produtos do processamento (peneira-
mento). A seco é realizado nas frações até 6 mm, e a úmido até 0,4 mm.

No peneiramento a úmido, adiciona-se água ao material a ser peneirado 

com o propósito de facilitar a passagem dos finos através da tela de penei-

ramento. O material retido na tela da peneira é denominado oversize, e o 

passante, undersize (DA LUZ; SAMPAIO; ALMEIDA, 2004).
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6.5.2 Escalas granulométricas
O tamanho das partículas é determinado através de faixa granulométrica e 

de série de aberturas de peneiras que mantêm entre si uma relação cons-

tante.

* Primeira escala: Rittinger. Segue a equação: 

an= a0r
n

an – abertura de ordem n
a0 – abertura de referência( = 1 mm)
r – razão de escala (r = 21/2 = 1,414)

* Segunda escala: U.S. Tyler tomou a0 = 74 mesh.

* Terceira escala: sugerida por Richards. 

Adotando a mesma equação de Rittinger, com r= 21/4 = 1,1.

As aberturas nas duas últimas escalas foram ao número de malhas (mesh = 

número de aberturas de uma mesma dimensão contida num comprimento 

de 25,4 mm). 

A Tabela 3 reproduz os padrões mais comuns. 

Tabela 3 - Escalas de abertura de peneiras.

USBM
(abert. mm)

Peneira
TYLER

(abert. Mm)
Peneira

ABNT
(abert. mm)

Peneira

107,6 4,24” 108

101,6 100

90,5 3 ½” 90

76,1 3” 76

64,0 2 ½” 64

53,8 2,12” 54

50,8 50

45,3 1 ¾” 45

38,1 1 ½” 38

32,0 1 ¼” 32

26,9 1,06” 26,8 27

25,4 1” 25

22,6 7/8”  22,5

19,0 3 / 4” 18,6 0,742 19,0

16,0 5/8” 16,0

13,5 0,530” 13,4” 13,5
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12,7 12,5

11,2 7/16” 11,2

9,51 3/8” 9,47 0,371 9,5

8,0 5/15” 8,0

6,73 0,265” 5,70 3# 6,8

6,35 6,3

5,66 N 31/2 5,6

4,76 4 4,74 4# 4,8

4,00 5 4,0 N 5

3,36 6 3,35 6# 3,4 6

2,83 7 2,8 7

2,38 8 2,36 8# 2,4 8

2,00 10 2,0 10

1,68 12 1,65 10# 1,7 12

 1,41 14 1,4 14

1,19 16 1,18 14# 1,2 16

1,00 18 1,0 18

0,841 20 0,837 20# 0,840 20

0,707 25 0,700 25

0,595 30 0,592 28# 0,600 30

0,500 35 0,500 35

0,420 40 0,419 35# 0,400 40

0,354 45 0,350 45

0,297 50 0,296 48# 0,300 50

0,250 60 0,250 60

0,210 70 0,209 65# 0,210 70

0,177 80 0,175 80

0,149 100 0,148 100# 0,150 100

0,125 120 0,125 120

0,105 140 0,105 150# 0,105 140

0,080 170 0,088 170

0,074 200 0,074 200# 0,075 200

0,063 230 0,063 230

0,053 270 0,052 270# 0,053 270

0,044 325 0,044 325

0,037 400 0,037 400# 0,037 400

6.5.3 Peneiramento industrial
Constitui-se de uma operação de separação por tamanho que utiliza super-

fícies com aberturas de formato geométrico variado. Neste caso, obtêm-se 

dois produtos: o material retido (oversize) e o passante (undersize). Diversos 

são os equipamentos utilizados, tais como grelhas, peneiras DSM, peneiras 

vibratórias e peneiras rotativas.
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Grelhas fixas 

São constituídas de barras paralelas espaçadas por um valor predetermina-

do, conforme a necessidade de separação, e inclinadas de 35° a 45°na di-

reção do fluxo. São usadas para separar blocos com tamanho entre 7,5 a 

0,2 cm em operação a seco. A eficiência é baixa (60%) pela ausência de 

movimento na sua superfície. 

Peneiras fixas DSM (Dutch State Mines)

São constituídas de barras fixas horizontais formando uma superfície curva. 

A alimentação é realizada através de bombeamento até a parte superior em 

toda a extensão da peneira. É utilizada em desaguamento, para separação 

de polpas de partículas finas até 50 µm. Tem uma elevada capacidade de 

produção, 100 m3/h por metro de largura de leito, para abertura de 1,0 a 

1,5 mm.

FIGURA 42 - Peneira de grelha fixa.
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p.220).

FIGURA 43 - Peneira DSM.
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p. 221).
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Grelhas vibratórias 

Semelhantes às de grelha fixa, sendo que sua superfície está sujeita a vibra-

ção. Utiliza-se antes da britagem primária.

Peneiras rotativas 

Apresentam superfície de peneiramento cilíndrica ou cônica, que gira em 

torno do seu eixo, inclinada em ângulo que varia de 4° a 10°, dependendo 

do material a nele ser usado. A rotação fica entre 35 a 40% da velocidade 

crítica. Apresenta como vantagens a simplificação na construção e na opera-

ção, baixo custo de aquisição e durabilidade.

Peneiras reciprocativas (oscilatórias)

Realizam movimento alternado no mesmo plano da tela, tendo como re-

sultante uma força que impulsiona as partículas para frente. Devido a esse 

movimento, trabalham com baixa inclinação, entre 10 e 15°. A amplitude 

do movimento varia entre 2 e 25 cm, com uma frequência de 800 a 60 mo-

FIGURA 44 - Grelhas vibratórias.
Fonte: <www.piacen.com.br>.

FIGURA 45 - Peneira rotativa.
Fonte: <http://www.krausemanufacturing.com>.



Para complementar a sua 
aprendizagem referente à Aula 6 

você, poderá ler e estudar:

DA LUZ, A. B.; SAMPAIO, J. A.; DE 
ALMEIDA, S. L. M. Tratamento de 

Minérios. 4. ed. CETEM: Rio de 
Janeiro, 2004.
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vimentos por minuto. São empregadas na classificação de materiais friáveis.

Peneiras vibratórias

É acionada por impulsos rápidos, normais à superfície, de pequena amplitu-

de (1,5 a 25 mm) e de alta frequência (600 a 3600 movimentos por minuto). 

São as mais frequentes em mineração, sendo muito empregadas em circui-

tos de britagem e de separação de minério para os processos de concentra-

ção. Sua capacidade varia entre 50 a 200 t/m2/mm de abertura/24 h. 

Resumo
Chegamos ao fim de nossa sexta aula. Nela foi possível demonstrar a separa-

ção de partículas que se baseiam nos tamanhos geométricos (peneiramento) 

e nas diferentes velocidades de queda em fluido (classificação). Houve opor-

tunidade de observar, também, os principais equipamentos e seus princípios 

FIGURA 46 - Peneira oscilatória.
Fonte: <www.bgmsp.com.br>.

FIGURA 47 - Peneira vibratória.
Fonte: <www.metalurgicasantarita.com.br>.
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de funcionamento envolvendo as operações de peneiramento e classifica-

ção, cujo produto será usado na operação de concentração, que será um 

assunto da próxima aula. 

Atividades de Aprendizagem
I - Atividade Prática

Título da prática: Peneiramento laboratorial

Objetivo geral: Utilizar a técnica de peneiração automática para análise 

granulométrica.

Conteúdo teórico

A análise granulométrica em peneiras corresponde, em linhas gerais, à se-

paração das partículas de um produto em uma série de porções, nas quais 

o tamanho delas varia dentro de estreitos limites, através do emprego de 

uma série de telas metálicas com malhas ou aberturas quadradas fixadas 

no fundo de suportes cilíndricos. O conjunto tela e suporte constitui uma 

peneira. As dimensões do suporte são geralmente 20 cm de diâmetro e 5 

cm de altura.

A dimensão, em mm, do lado da malha quadrada da tela caracteriza a aber-

tura da peneira, porém, frequentemente, a abertura das peneiras é desig-

nada por certo número de malhas. Esse número corresponde ao número de 

aberturas existentes na tela da peneira por polegada linear. 

A série de peneiras empregadas numa análise granulométrica deve apresen-

tar as respectivas aberturas, segundo certa escala. As escalas adequadas são 

aquelas que apresentam as aberturas em progressões geométricas. As mais 

usuais têm como razão 2  .

Atendendo a detalhes de manufatura, toma-se como abertura de referência 

da escala a abertura da peneira de 200 malhas, que é confeccionada com fio 

de diâmetro igual a 0,0021” e possui uma abertura de 0,074 mm. Partindo-

-se dessa peneira padrão, obtém-se a sucessão de aberturas das peneiras da 

escala padronizada, multiplicando-se a abertura 0,074 mm, sucessivamente 

por 2  , do que resulta a sucessão de aberturas 0,104mm (150 malhas), 

0,147mm (100 malhas), 0,208mm (65 malhas) etc. 
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Procedimento

Caracterização granulométrica de uma amostra de areia.

• Coletar a amostra.

• Pesar a amostra.

• Peneirar a amostra segundo as aberturas abaixo:

2 mm;  0,84 mm; 0,42 mm ; 0,21 mm ; 0,105 mm ; 0,053 mm .

• Pesar todos os retidos obtidos nas peneiras.

ABERTURA RETIDO(R) %R R. A. PASSANTE

 Tratamento dos dados 

• Determinar percentagem de retido.

• Determinar retido acumulado.

• Determinar percentual de passante.

• Representar graficamente a análise efetuada.

II - Questões 

 Assinale a alternativa correta 

1. Podemos aumentar a granulometria de classificação em um classificador 

espiral (em relação ao underflow): 
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a) Diminuindo a concentração da polpa. 

b) Aumentando a velocidade de revolvimento. 

c) Diminuindo a inclinação da espiral. 

d) Diminuindo a altura da soleira. 

2. Torna-se uma condição de desvantagem do ciclone: 

a) Disponibilidade no comércio. 

b) Operação não estável. 

c) O controle operacional. 

d) Regularização das variações operacionais. 

3. Observe o desenho. Podemos afirmar que:

a) 4” é o undersize. 

b) ½” é o oversize. 

c) No intervalo de 4” e ½” temos o bitolado. 

d) 4” é o passante. 

4. Entre os classificadores úmidos, qual deles leva em consideração o efeito 

da força centrífuga sobre as partículas? 

a) Peneira desaguadora. 
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b) Classificador espiral.  

c) Classificador horizontal. 

d) Ciclone. 

5. As características abaixo são referentes à peneira rotativa (tromel). Mar-

que a opção incorreta.

a) É de fácil operação. 

b) O espaço ocupado é pequeno.

c) Baixa durabilidade.

d) Baixo custo.

6. Uma das características de determinados minérios é quebrar-se facilmente 

a qualquer impacto sofrido, motivo pelo qual os denominamos de friáveis. 

Qual das peneiras você usaria para classificar esses materiais?

a) Peneira vibratória. 

b) Peneira oscilatória. 

c) Peneira rotativa.

d) Peneira DSM.

7. Em uma usina de beneficiamento de cobre, foram coletadas amostras 

para a determinação da granulometria com as seguintes características: peso 

total 1410 g e umidade 4%.

Após análise granulométrica, obtiveram-se os seguintes dados por fração. 

Com base nesses dados, calcule:

a) O peso do material retido %.

b) O peso acumulado do passante %.
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c) O peso acumulado do retido %.

d) Esboce a curva granulométrica baseada no porcentual do retido.

Malha Abertura, mm Peso retido, g Peso retido, %
Peso acumulado 
do passante, %

Peso acumulado 
do retido, %

48 0,3 0,0

65 0,2 100,0

100 0,2 400,0

150 0,1 450,0

200 0,1 330,0

< 200 .......... 130,0

Prezado(a) estudante,

Chegamos ao fim desta aula e a acreditamos que, através dela, você pôde 

agregar mais informações necessárias à função para a qual está se capa-

citando. Na próxima aula, veremos o processo de concentração, que cor-

responde a mais uma etapa no conhecimento do tratamento de minérios. 

Mantenha-se atento(a) para os fundamentos e equipamentos utilizados nes-

ta próxima operação. Continue disciplinado(a) em seus estudos para melhor 

aproveitamento desta disciplina.
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Aula 7. Método de concentração de  
        minerais

Objetivos:

• relacionar métodos de concentração; 

• citar as principais propriedades físicas utilizadas no mecanismo 

de concentração;

• especificar um meio denso e distinguir sólidos usados em meio 

denso;

• apontar os princípios e os tipos de jig; e

• relatar o mecanismo de funcionamento dos equipamentos de 

concentração gravimétrico.

Olá! 

Hoje você terá oportunidade de aprender os fundamentos físicos utilizados 

pelos equipamentos em tratamento de minérios para aumentar a concen-

tração de metal nessa espécie. O objetivo principal desta aula é que você 

consiga conceituar concentração e identificar seus.

7.1 Métodos de concentração de minérios 
De acordo com Valadão e Araújo (2007), método de concentração de mi-

nérios é o que consiste na recuperação dos minerais úteis contidos num 

minério da forma mais concentrada possível. A seleção do método de con-

centração depende da natureza do minério em si, bem como das diferen-

tes propriedades dos minerais a ser separados.    

 

Na concentração de minérios ocorre a separação das espécies úteis. É realiza-

do em sistemas dinâmicos, em que a resultante das forças confere trajetórias 

diferentes às partículas de tal modo que se possa separá-las, com base em 
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uma propriedade denominada de diferenciadora, que pode ser brilho, sus-

cetibilidade magnética, condução de cargas e propriedades de superfícies.

Esses métodos de concentração podem se divididos em:

• Métodos densitários ou gravíticos; 

• Flotação; 

• Métodos magnéticos; e 

• Métodos elétricos. 

Métodos densitários ou gravíticos 

A propriedade diferenciadora é a densidade, pelo qual pode ser classificado 

em:

• Em meio denso: estático ou dinâmico.

• Correntes: verticais, longitudinais e oscilatórios.

7.1.1 Princípios da separação em meio denso
Valadão e Araújo (2007) nos indicam que, para esse processo, é preciso utili-

zar um fluido de densidade intermediária comparada à das espécies minerais 

que se quer separar, de tal modo que as espécies menos densas em relação 

ao fluido flutuem e aquelas mais densas afundem. A FIGURA 48 ilustra a 

sequência do processo de separação.

FIGURA 48 - Processo de separação em meio denso.
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7.1.2 Meios densos
Os meios densos podem ser um líquido orgânico, soluções salinas inorgâni-

cas e suspensões de sólidos. Os principais líquidos orgânicos estão na Tabela 

1. Note que o solvente tem como função de facilitar a dissolução do meio 

orgânico.

Tabelas 4 - Principais líquidos orgânicos.
Líquido orgânico Densidade Solvente

Tricloroetileno 1,46 Álcool etílico

Bromofórmio 2,89 Álcool etílico e cetona

Tetrabromoetano 2,96 Álcool etílico

Iodeto de metileno 3,32 Acetona

Solução de Clerici 4,2 Água destilada

As desvantagens apresentadas por esses líquidos são a elevada toxidez, a 

ação corrosiva e o custo alto.

As soluções inorgânicas salinas que apresentam densidades de 1,6 foram 

utilizadas na concentração de carvão em granulometria mais grosseira, usan-

do sais de cloreto de zinco e cloreto de cálcio. 

Atualmente já se usam soluções com densidade equivalente ao bromofór-

mio denominadas de LST (heterotungstato de lítio e sódio- 3Li3NaWO49WO-

3H2O) e SPT (metatungstato de sódio - 3NaWO49WO3H2O). Apesar de cerca 

de três mais vezes caro que bromofórmio, são facilmente recuperadas e com 

um baixíssimo nível de toxidade.

As suspensões de sólidos são preparadas com água ou líquidos densos. A Ta-

bela 5 mostra os sólidos que normalmente são preparados nas suspensões, 

com suas respectivas densidades máximas

Tabela 5 - Sólidos empregados na preparação de suspensões.
Material Densidade máxima

Quartzo
Galena
Magnetita
Ferro-silício
Chumbo

1,8
3,3-4,3
2,55
3,5
6,2



Afundado- Material de 
densidade menor que a 
densidade de separação 

(produto leve)

Flutuado - Material de 
densidade maior que a 

densidade de separação 
(produto pesado)

Meio pneumático - Meio que 
utiliza a pressão de um fluido 

para remoção de partículas

FIGURA 49 - Separador WENCO com bombeamento de afundado.
Fonte: Valadão; Araújo (2007, p. 107).
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7.1.3 Equipamentos 
Estático

É realizado industrialmente por equipamentos em que a principal força atu-

ante é a gravidade. Seu regime de trabalho é para partículas com tamanho 

mínimo de ¼” e peso específico até 3,5 g/cm3. 

Cone WENCO

As figuras 49 e 50 mostram um equipamento denominado de cone WEN-

CO, usado para a concentração em meio denso estático. Este se caracteriza 

por diâmetro de 6 m, alimentação de até 10 cm de diâmetro, podendo 

chegar à capacidade de 500 t/h. A alimentação é efetuada em queda livre 

na superfície da suspensão e as partículas são mantidas suspensas através 

de uma leve agitação provocada por movimento rotacional de pás, situadas 

na coluna central do equipamento. O flutuado é normalmente retirado por 

transbordo ou com ajuda de pás. A retirada do afundado é mais difícil e 

depende da criatividade na elaboração do projeto de remoção, para evitar 

grande carregamento do meio denso. A remoção do afundado pode ser efe-

tuada por meio pneumático, bombas, elevadores de caçamba de chapas 

perfuradas e sistemas de arraste.  



FIGURA 50 - Cone separador WENCO com saída de afundado por ar comprimido.
Fonte: Valadão; Araújo (2007. p. 107).

Transbordo – representa o der-
ramamento do excesso de polpa 
contendo partículas muito finas, 
que não sofreram a concentra-
ção.

FIGURA 51a
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Separadores de tambor

São amplamente usados em beneficiamento de minérios na faixa granulo-

métrica de 5 a 300 mm. É constituído de um tambor rotativo com elevadores 

ou ressaltos que são fixados na parede interna do tambor, com a função de 

remover continuamente o produto afundado durante a separação. O pro-

duto flutuado sai por transbordo na extremidade oposta à alimentação. 

Pode ser obtido para separação de até três produtos, incluindo um misto. 

São construídos de vários tamanhos, de até 4,3 m de diâmetro por 6 m de 

comprimento, com capacidade máxima de 450 t/h.

 FIGURA 51b
FIGURA 51 (a e b) - Separadores de tambor de um compartimento e dois comparti-

mentos, respectivamente.
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2007. p. 286).



Vórtex – é um movimento 
rápido em rodopio de um  fluido 

em torno de seu centro.

FIGURA 52 - Separador DWP.
Fonte: Valadão; Araújo (2007, p. 108).
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Dinâmico

Opera com granulometria inferior aos de separação estática, até a ordem de 

0,5 mm. Nesse caso, é utilizada a centrifugação. Os mais usados são: Dyna 

Whirlpool Separator (DWP), Tri-Flo e o ciclone em meio denso. 

DWP (Dyna Whirlpool Separator)

Utilizado para tratamento de carvão, diamantes, feldspatos, minérios de es-

tanho, chumbo, zinco e manganês. Opera com a faixa granulométrica de 

0,5 a 30 mm. Consiste de um cilindro que trabalha inclinado e que possui 

uma entrada e uma saída em cada lado. O meio denso fica localizado na 

entrada inferior, de tal forma que cria um vórtex ao longo do cilindro. A ali-

mentação é feita pela abertura superior. As partículas menos densas passam 

pelo vórtex sem ter contato com as paredes do cilindro e são descarregadas 

no tubo inferior. As mais densas penetram no meio denso e posicionando 

na parede do cilindro; são descarregadas juntamente com o meio denso na 

abertura superior. Apresenta uma capacidade para 100 t/h e baixo custo de 

operação.



Forças cisalhantes – são um 
tipo de tensão gerado por forças 
aplicadas em sentidos opostos, 
porém em direções semelhantes, 
no material analisado.
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Ciclone de meio denso

São bastante comuns no beneficiamento de minérios. Devido à alta força 

centrífuga é que permite a separação de partículas mais finas do que dos 

outros métodos gravíticos. A alimentação deve ser menor 0,5 mm para não 

contaminar o meio denso. Podem ser usados no meio denso em partículas 

finas de ferro-silício e/ou magnetita, pois as forças cisalhantes permitem 

essa prática, o que resulta em maior estabilidade da suspensão. O princípio 

de operação é similar ao do ciclone convencional, diferenciando pela posição 

inclinada que são instalados, como mostra a FIGURA 53, para que a alimen-

tação seja impulsionada pela gravidade.

Tri-Flo

Consiste de dois DWPs acoplados. É utilizado tanto na separação de carvão 

quanto na de minerais metálicos e não metálicos. O produto flutuado que 

sai do primeiro estágio é novamente tratado no segundo estágio com a mes-

ma densidade do meio ou diferente, conforme a necessidade. Dessa forma 

FIGURA 53- Ciclone de meio denso. 
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p. 290).

 

FIGURA 54 - Tri-Flo.
Fonte: <triflo.com/service_manuals>.



Tratamento de MinériosRede e-Tec Brasil 114

produz menos turbulência do que os de alimentação tangencial. Por ter dois 

estágios e se pode obter produto valioso, misto e rejeito. São normalmente 

fabricados em quatro tamanhos, variando de 250 a 500 mm de diâmetro, 

com capacidade de 15 a 90 t/h, respectivamente. Ver FIGURAS 54 e 55.

7.1.4 Correntes: verticais, longitudinais e   
 oscilatórias
Longitudinais         
Calha simples 

É usada para tratamento de cascalhos auríferos desde o século XVI. Utiliza-

das para minérios em amplas faixas granulométricas, nas quais o minério 

valioso é de tamanho médio e grosso. Consiste de uma canaleta inclinada, 

feita normalmente de madeira e de seção transversal retangular. No seu 

fundo são instalados vários septos (rifles) com a finalidade de promover tur-

bulência e possibilitar o depósito de partículas pesadas, enquanto as leves e 

grossas passam para o rejeito. Atualmente, os rifles foram substituídos por 

carpetes, que aprisionam com mais eficiência o ouro.

FIGURA 55 - Tri-Flo.
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p. 293).

FIGURA 56 - Calha simples e esquema de rifle húngaro. 
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p. 247).



Consolidação intersticial 
– ocorre devido à formação 
de interstícios entre partículas 
grossas de um ou mais minerais, 
proporcionando liberdade de 
movimentação das partículas 
finas nos vazios formados.

FIGURA 57 - Calha estrangulada. 
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p. 250).
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Calha estrangulada 

Difere da calha simples por apresentar um fundo retangular desprovido de 

rifles e pela remoção do concentrado, que é contínua. Consiste de um canal 

retangular que se estrangula na direção do fluxo. A alimentação é efetuada 

pela parte superior (mais larga) do equipamento, em regime laminar, per-

mitindo o depósito partículas finas e pesadas, por sedimentação e conso-
lidação intersticial. O estrangulamento aumenta a espessura do leito do 

material, viabilizando a separação entre os minerais leves e pesados.

Mesa plana

Foi um dos primeiros métodos de concentração. Ainda hoje é realizado para 

concentração de ouro, o qual, neste modelo, pode ser basculado, o que 

evita a paralisação para retirada de concentrado. Apresenta superfície reves-

tida com tapete de borracha contendo sulcos paralelos, que, dispostos em 

direção transversal à do escoamento da água, retêm partículas de ouro. A 

função dos sulcos é proteger as partículas pequenas e pesadas, já sedimen-

tadas, dos grãos maiores e leves que se movimentam com maior velocidade 

FIGURA 58 - Mesa de concentração.
Fonte: <www.engendrar.com.br>.
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na superfície da polpa. As variáveis mais importantes a se considerar são a 

sua inclinação (oscila entre 8º e 10º) e a percentagem de sólido em peso (60 

e 70%).

Apresenta alta razão de concentração, alta capacidade, baixo custo de in-

vestimento e baixos custos operacionais. A FIGURA 59 mostra o esquema de 

uma mesa plana. 

Espirais de Humpshreys

Consiste de uma calha de seção reta circular, desenvolvida na forma helicoi-

dal, segundo um eixo vertical. Não apresenta partes móveis e opera sistema 

contínuo. A alimentação é realizada pela parte superior (minério + água). 

FIGURA 59 - Esquema de uma plana de concentração.
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p. 253).

FIGURA 60 - Espirais de Humpshreys.
Fonte: <translate.google.com.br>.
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Na descida, partículas menos densas e mais grosseiras são deslocadas para a 

parte periférica da calha e as partículas mais densas, resistindo melhor à ação 

da força centrífuga, caminham na direção mais interna do equipamento. O 

rejeito ou as partículas menos densas acabam saindo na extremidade inferior 

da calha, e o concentrado ou partículas mais densas são coletados através de 

orifícios localizados no fundo da calha, próximo à parede interna pelo qual 

ficam ligados a um tubo central por meio de tubos de borracha. As FIGURAS 

60 e 61 mostram um concentrador em espiral.

Jig

Consiste, em linhas gerais, em submeter partículas do minério a queda su-

cessiva na água ou em suspensões no interior de uma câmara, durante pe-

ríodo muito curto de tempo. Nessas condições, as partículas menos densas 

segregam-se sobre as partículas mais densas, que vão formar uma camada 

no fundo da câmara. A restrição da queda das partículas a períodos muito 

curtos é importante como meio de tornar mais seletivo o método geral de 

separação por diferença de velocidade de queda entre duas partículas de 

densidades diferentes. 

Os mecanismos de sedimentação retardada, em conjunto com a aceleração 

diferencial, colocam os grãos finos/leves em cima e os grossos/pesados no 

fundo do leito. Por outro lado, a consolidação intersticial durante a sucção, 

põe as partículas finas/pesadas no fundo e as grossas/leves no topo do leito.

FIGURA 61 - Concentrador Humphreys.
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p.258).
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Os jigs são classificados de acordo com a forma que é feita dilatação do leito. 

Resulta do impulso inicial ascendente sofrido pelo leito através de diafragma 

ou êmbolo do equipamento, impulsionando levemente as partículas grossei-

ras e resultando na dilatação do leito. Os de tela móvel são obsoletos – esta 

se move em num tanque contendo água. Nos jigs de tela fixa, é a água que 

é submetida a movimentos, podendo funcionar na forma aberta ou fechada, 

conforme a dilatação do leito. Na maioria dos casos, este funciona de forma 

aberta, em que o concentrado passa pela tela.

Ciclos de jigagem (consolidação intersticial)

É possível verificar dois tipos de ciclos para a água:

1 - A água tem apenas movimento ascendente, e as partículas sólidas, de-

pois de sofrer a impulsão com aumento dessa velocidade ascendente, caem 

quando essa velocidade diminui de certo valor até tornar-se nulo. Nessa oca-

sião, não haverá quase oportunidade para as partículas finas atingirem um 

estado de repouso na câmara de trabalho do aparelho.

2 - A água tem movimento ascendente e, depois, de forma menos pro-

nunciada, movimento descendente de sucção, de modo que as partículas 

sólidas ficam sujeitas à impulsão nos dois sentidos. Nesse caso, as partículas 

mais finas têm oportunidade de atingirem o repouso e ainda de passarem 

entre as partículas mais grosseiras, especialmente por força do movimento 

descendente.   

 FIGURA 62a     FIGURA 62b

Fig. 62 - Ciclos de jigagem a) sem consolidação e b) com consolidação intersticial.
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Consolidação intersticial 

É o resultado da presença de partículas finas nos interstícios das partículas 

grosseiras, quando ambas venham atingir o estado de repouso antes do fim 

do ciclo.

Para um dado tipo de ciclo de jigagem, o comportamento das partículas sóli-

das pode ser controlado pela frequência e intensidade da pulsação de água. 

Diminuindo o tempo de ciclo, diminui o tempo para a ascensão e sedimen-

tação das partículas, e vice-versa. Por outro lado, para uma dada duração do 

ciclo, aumentando-se a velocidade ascendente da água, tem-se um desloca-

mento ascendente mais cedo para partículas sólidas – consequentemente, 

um tempo mais longo para ascensão e sedimentação dessa partícula.

Tipos de jig

Jig de êmbolo tipo Harz

A partir dos apontamentos de Valadão e Araújo (2007), entende-se que 

o jig de êmbolo tipo Harz consiste de um recipiente prismático de fundo 

inclinado, tendo superiormente dois compartimentos, sendo que um deles 

corresponde à câmara de trabalho do aparelho e possui no fundo uma tela 

fixa de malha capaz de reter todas as partículas do minério, como mostra 

a FIGURA 63. No compartimento adjacente, atua um êmbolo que, com seu 

movimento alternativo vertical, transmite a água o movimento necessário 

para a jigagem das partículas do minério situadas na câmara de trabalho. 

A fim de reduzir o movimento descendente da água (sucção) na câmara de 

trabalho, quando o êmbolo sobe, este possui vários orifícios que deixam 

passar água extra para preencher o espaço vazio. O minério é alimentado 

superiormente numa das extremidades da câmara de trabalho e aí ficam, 

então, suas partículas, sujeitas a sucessivas impulsões ascendentes seguidas 

de certa sucção, o que faz acentuar um pouco nesse tipo de jig a consolida-

ção intersticial. 

As partículas menos densas vão se estratificando na parte superior e acabam 

transbordando na outra extremidade, junto com excesso de água resultante 

do movimento descendente do êmbolo. As partículas mais densas estrati-

ficam-se no fundo sobre a tela e são retiradas através de orifício lateral de 

uma pequena câmara.  É usado em qualquer tipo de minério. Sua aplicação 
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usual é na concentração de metais pesados como ouro, chumbo, cobre, ní-

quel, zinco, manganês e estanho, particularmente em instalações de circuito 

fechado.

Jig de diafragma 

Valadão e Araújo (2007) nos indicam que este jig é do tipo de tela fixa aber-

ta, isto é, o concentrado de mineral mais denso deve passar totalmente atra-

vés da tela. Há também dois compartimentos superiores: um corresponden-

te à câmara de trabalho, e outro, contendo o mecanismo de exercer pressão 

sobre a água. Este constitui de uma biela com movimento alternativo vertical 

dado por um eixo excêntrico que fica atuando sobre um diafragma de bor-

racha.

A admissão da água é feita sob pressão hidrostática diretamente no com-

partimento comum inferior, através de uma válvula rotativa comandada pelo 

eixo de acionamento da biela, de modo tal que a sucção fica completamente 

eliminada. Para isso, essa válvula corta a admissão de água no movimento 

em que o diafragma começa a pressionar a água do aparelho – e permite 

essa admissão, tão logo se tenha a descompressão do diafragma. 

Nessa classe de jig, ao contrário do anterior, a alimentação é constituída de 

partículas de tamanho menor que a abertura da tela, de modo que todo 

o concentrado de mineral mais denso é recolhido na câmara inferior. Para 

FIGURA 63 - Jig de êmbolo.
 Fonte: Valadão; Araújo (2007, p. 110).
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dificultar a passagem das partículas através da tela, a fim de possibilitar uma 

boa estratificação dessas partículas em camadas segundo a densidade na 

câmara de trabalho, deixa-se sobre a tela duas ou três camadas de esferas de 

aço de diâmetro maior que sua abertura. Às vezes sobre o leito das esferas, 

colocam-se outras tantas camadas de partículas de mineral mais denso em 

tratamento, com granulação também superior à abertura da tela. Na prática 

é usual o emprego de jig duplex, isto é, jig dotado de duas câmaras de tra-

balho em série.  

Utilização 

É usado para separar partículas que apresentam entre si pequenas diferenças 

de densidade, desde que já tenha sido pré-classificadas por tamanho. Embo-

ra possa ser utilizado para qualquer tipo de minério, sua aplicação usual é na 

concentração de metais pesados como ouro, chumbo, cobre, níquel, zinco, 

manganês e estanho, particularmente em instalações de circuito fechado.

Vantagens 

• O consumo de água por tonelada de minério tratado é baixo, comparado 

com outros equipamentos de concentração.

• Baixa potência instalada.

• Mínima manutenção requerida.

• Utilizado para concentração de minérios de baixo teor.

 

FIGURA 64 - Jig de diafragma.
Fonte: <www.graymfg.com/mineral.html>.
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Fatores que promovem a estratificação das partículas 

• Queda retardada. As partículas em queda livre em fluido estão sujeitas 

a um movimento com aceleração decrescente, até atingir a velocidade 

limite de queda, quando a aceleração é igual a zero.

• A aceleração diferencial no início da queda. Cada partícula terá, no início 

da queda, determinado valor de aceleração. 

Resumo 
Nesta aula, possibilitamos o estudo da separação de partículas que se ba-

seia na diferença de densidade das espécies minerais quando submetidas a 

um meio denso, que pode ser constituído de líquidos orgânicos, soluções 

de sais inorgânicos ou, ainda, uma suspensão. Também foi possível apren-

dermos os princípios de funcionamentos de alguns equipamentos usados 

nessa operação. 

Também apresentamos a jigagem como uma operação de concentração de 

minério que se baseia na queda sucessiva partículas em um meio contido no 

interior de uma câmara, em período de tempo muito curto, fazendo com 

que as partículas maiores estratifiquem na tela do jig e as menores trans-

bordem. Essas operações e as que virão nas próximas aulas representam o 

estágio final na preparação de minério.

Atividades de Aprendizagem
Leia com atenção as questões abaixo e marque a alternativa que correspon-

der à resposta correta.

1. A separação gravítica tem como função recuperar minerais úteis contidos 

em um minério na forma mais concentrada possível. Para isso, utiliza uma 

propriedade física denominada de: 

a) Temperatura. 

b) Viscosidade.

c) Densidade.

d) Dureza.
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2. Um determinado minério apresenta duas espécies minerais que se deseja 

separar e cujas densidades são 1,9 e 3,0. Que suspensão de sólido você in-

dicaria para essa separação?

a) Quartzo (D= 1,8)

b) Magnetita (D=2,55)

c) Ferro-silício (D= 3,5)

d) Chumbo (D= 6,2)

3. Análise efetuada em um minério observou que a densidade média da 

ganga foi de 2,2 e que a espécie mineral que contém o metal útil apresentou 

uma densidade de 3,1. Escolha o meio mais adequado para concentrar esse 

minério.

a) Tricloroetileno (1,46)

b) Bromofórmio (2,89)

c) Iodeto de metileno (3,32)

d) Solução Clerici (4,2)

4. São considerados separadores estáticos: 

a) Cone Wenco e ciclone em meio denso.

b) Separador de tambor e DWP (Dyna Whirlpool Separator).

c) Cone Wenco e DWP (Dyna Whirlpool Separator).

d) Cone Wenco e separador de tambor.

5. Um equipamento comum em tratamento de minério e que usa a força 

centrífuga para realizar separação de partículas muito finas é:

a) Espirais de Humpshreys. 
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b) Ciclone de meio denso.

c) Separador de tambor.

d) Mesa concentradora.

Responda às questões a seguir:

6. O que torna mais seletivo um método de separação por diferença de velo-

cidade de queda entre duas partículas, que é comum na jigagem?

7. Em que situação (ciclo para água) é possível a ocorrência da consolidação 

intersticial mais pronunciada?

8. O que ocorre na consolidação intersticial?

Prezado(a) estudante,

Você chegou ao fim da Aula 7, que tratou dos métodos de concentração dos 

minerais. Porém, ainda há mais para aprender. Prepare-se para outras infor-

mações importantes. A seguir trataremos de flotação. Não deixe de realizar 

as atividades de aprendizagem e volte ao texto sempre que houver dúvidas 

sobre o que acabou de estudar.
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Aula 8. Flotação

Objetivos:

• diferenciar floculação e dispersão;

• citar os agentes de floculação e dispersão;

• relatar de que forma o pH influencia na dispersão e na flocula-

ção;

• conceituar ângulo de contato;

• indicar os reagentes usados na flotação;

• analisar a função de cada reagente na flotação; e

• identificar equipamentos usados na flotação.

Olá, estudante, 

Nesta aula, estudaremos um método muito utilizado de concentração de 

minérios sulfetados (que apresentam enxofre bivalente): a flotação. Para o 

profissional da área que se dispõe a trabalhar no ramo da metalurgia extrati-

va, a flotação é de suma importância, pois boa parte dos concentrados não 

ferrosos é obtida por esse processo. Assim, através do conteúdo a seguir, 

você poderá conceituar flotação e relacionar os principais reagentes usados 

neste método.

8.1 Conceito
Flotação, conforme Da Luz; Sampaio; Almeida (2004), é um método impor-

tante de concentração baseado na diferença de molhabilidade dos minerais 

pela água. A molhabilidade é a tendência de um determinado fluido espa-
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lhar ou aderir sobre uma superfície sólida. Pode ser definida termodinamica-

mente em termos de ângulo de contato. A primeira patente desse método 

foi devida a Willian Haynes, em 1860 (British Patent 488), que sofreu vários 

aperfeiçoamentos nos 60 anos seguintes e está caracterizado por três está-

gios: 

(1) Flotação oleosa (bulk oil flotation); 

(2) Flotação pelicular (skin flotation); e

(3) Flotação por espuma (froth flotation).  

Estágios da flotação 

Flotação oleosa

Esse método original de flotação é baseado no fato de que os minerais de 

brilho metálico, como sulfeto, grafita e metais nativos, serão molhados pre-

ferencialmente pelo óleo do que pela água, ao contrário dos minerais de 

brilho vítreo, como quartzo e silicatos, que são os minerais formadores das 

gangas usuais. Nessas condições, os minerais de brilho metálico acabam 

flutuando com o óleo, que vai formar uma camada superficial distinta sobre 

a água, enquanto os minerais de brilho vítreo, molhados pela água, perma-

necem em seu seio. O óleo, no caso, pode ser misturado previamente ao mi-

nério seco ou adicionado ao recipiente contendo a polpa de minério-ganga 

e, em seguida, misturado a essa polpa por simples agitação.

Flotação pelicular 

Esse método é baseado na diferença de molhabilidade pela água (hidrofo-
bicidade), quando a fase em competição é o ar, sendo desenvolvido apenas 

na interface ar-água. A separação é obtida moendo-se muito finamente o 

minério, que é alimentado sobre tambor tangencialmente à superfície da 

água. Nessas condições vai flutuar produto com alta proporção de partículas 

da fase com brilho metálico, cuja tendência é bem maior de ficarem envol-

vidas pelo ar do que serem molhadas pela água, e vão afundar, principal-

mente as partículas da fase com brilho vítreo. Para obter-se uma separação 

satisfatória, é importante que a películas de sólidos formados seja removida 

continuamente, a fim de evitar o rompimento dessa película com a acumu-

lação das partículas sólidas flutuantes.   
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Flotação por espuma

Este método foi descoberto em 1902 por Froment. É aquele que, após uma 

série de aperfeiçoamentos, tem hoje larga aplicação na concentração de mi-

nérios. O grande valor da descoberta de Froment está no reconhecimento da 

eficiência de bolhas de ar drenando a polpa minério-água (hidrofobicidade), 

como veículo carregador de partículas de sulfeto revestidas de óleo, e de que 

essas bolhas de ar mineralizadas podiam ser estabilizadas na superfície da 

polpa como espuma e ser, assim recolhidas.

Embora a aplicação mais importante da flotação por espuma ainda seja em 

nossos dias a de concentração de sulfetos e de outros minerais de brilho me-

tálico, ela tem se ampliado visando à separação ou concentração de vários 

minerais não metálicos, como carvão, enxofre nativo, fluorita, fosfatos etc., 

e, inclusive, de outros minerais inorgânicos, como resina fóssil, carapaças de 

algas, compostos de prata de filme fotográfico, na forma cloreto de potás-

sio em salmouras concentradas etc. Até mesmo na separação de material 

orgânico a flotação está sendo empregada. Recentemente, por exemplo, 

Gaudin e colaboradores publicaram um trabalho, mostrando a possibilidade 

de separação de microrganismos por flotação.

Além da liberação satisfatória do mineral valioso, é importante em flotação 

que as partículas, ordinariamente de tamanho bem pequeno, fiquem com-

pletamente individualizadas ou dispersas na polpa minério-água, a fim de 

responder seletivamente à ação das bolhas de ar. O ajuntamento ou flocula-

ção dessas partículas é, portanto, indesejável em flotação por espuma. Daí a 

oportunidade de se fazer uma apreciação prévia sobre floculação e dispersão 

antes do estudo mais detalhado da flotação. 

8.2 Floculação e dispersão
Quando partículas bem finas, em geral abaixo de 200 malhas, ocorrem no 

seio da água, elas podem se apresentar no estado de dispersão ou de flo-

culação. No primeiro estado, cada partícula fica individualizada e envolvida 

totalmente pela fase líquida. No segundo estado, as partículas ficam dis-

postas em vários aglomerados ou flocos distintos, que têm facilidade de se 

sedimentarem e deixarem a água clarificada, em face do maior peso.

De acordo com a segunda lei da termodinâmica, os processos ocorrendo 

naturalmente, são sempre acompanhados de diminuição de energia livre do 
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sistema. Portanto, o estado natural duma polpa é o de floculação, porque 

ele importa numa tendência natural das partículas sólidas de diminuírem a 

sua energia superficial, que é um tipo de energia livre, ao aglomerarem-se. 

Essa diminuição de energia superficial resulta em favor de um aumento da 

energia cinética do sistema, representada pela energia de agitação das mo-

léculas de água.

Em algumas operações de beneficiamento, é importante a manutenção de 

um dos dois estados para as partículas sólidas presentes na polpa em tra-

tamento. Por exemplo, na flotação e na classificação por tamanho ou por 

densidade, as partículas devem ficar individualizadas ou dispersas, ao passo 

que, no espessamento e na filtração de uma polpa, para clarificação da água 

ou desaguamento dos sólidos em suspensão, as partículas finas devem ficar 

aglomeradas ou floculadas.

A passagem de um estado para outro pode ser levado a efeito, principal-

mente, por meio da adição de certas substâncias à polpa, de modo a forne-

cer certos íons.

8.3 Agentes de floculação e dispersão 
A floculação pode ser obtida pela adição de eletrólitos à polpa em quantida-

de adequada. Em se tratando de sistemas com partículas carregadas negati-

vamente, o cátion do eletrólito é mais importante e vice-versa.

Geralmente, para uma mesma quantidade de eletrólito, o poder de disso-

lução aumenta com a valência do íon. Assim, cátions trivalentes são muito 

mais efetivos de que cátions monovalentes.

Alguns eletrólitos podem atuar como agentes de floculação ou de dispersão, 

conforme sua concentração na polpa.

Os principais eletrólitos que determinam acentuadamente estados de disper-

são ou floculação são os seguintes:

Eletrólitos

a) Dispersão: silicatos, carbonatos, sulfatos, hidróxidos e cianetos de sódio 

ou de potássio.
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b) Floculação: ácido sulfúrico, sulfato de alumínio, sulfato de cálcio e sul-

fato de cobre.

pH da solução 

Fundamentalmente, o efeito do pH não difere do efeito anterior da adição 

de eletrólitos, uma vez que a acidez e a alcalinidade de uma solução resultam 

na presença de excesso de íons de hidrogênio H+ ou de oxidrilas OH-. Porém, 

esses íons têm especial significação neste caso, porque eles são muito mais 

efetivos do que os outros íons monovalentes. Se as partículas possuírem 

tendência em ficarem carregadas negativamente, certo excesso de H+ age 

como agente de floculação e um excesso de OH- como agente de dispersão.

Concentração de sólidos na polpa 

Com o aumento da concentração de sólidos na polpa aumenta a tendência 

de floculação das partículas e vice-versa.

Adição de sólidos 

Geralmente são os sólidos liófilos (coloides gelatinosos como a gelatina, a 

cola etc., cuja tendência natural é a dispersão). São agentes de dispersão 

que revestem as partículas, de modo a mantê-las dispersas no seio da fase 

líquida. Porém, esse sólido protetor pode ser instrumento de floculação, 

quando ocorre na solução um tipo de íon capaz de precipitar seu íon micelar.

8.4  Flotação por espuma (froth-flotation)
A flotação por espuma é um método de separação de fases sólidas ou de 

concentração baseado na aderência preferencial das partículas de certa fase 

sólida presente em uma polpa a bolhas de ar (hidrofobicidade) que, dre-

nando essa polpa, vão transportar tais partículas até a superfície, onde são 

recolhidas na forma de espuma.

Ângulo de contato

O ângulo de contato é um meio de medir a tendência de a água molhar um 

sólido e, nessas condições, de medir também a flotabilidade desse sólido. Se 

considerarmos duas gotas de água de mesmo volume em equilíbrio, uma 

sobre superfície plana de quartzo com brilho vítreo e a outra sobre uma su-
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perfície plana de galena com brilho metálico, elas adquirem os aspectos que 

se veem na FIGURA 65 abaixo. Isto é, gota de água sobre o quartzo adquire 

uma forma mais abaulada, mostrando a tendência da água de molhar mais 

o quartzo, ao passo que a gota de água sobre a galena fica mais esférica, 

mostrando a tendência da galena de ficar mais envolvida pelo ar e de repelir 

a água. Tomando-se agora um ponto comum às três fases em qualquer das 

gotas em equilíbrio sobre a superfície dos referidos sólidos, verifica-se que é 

possível considerar nesse ponto a adição de três forças:

γSG - tensão superficial tangencial na interface sólido-gás.

YLG - tensão tangencial ou energia superficial da interface líquido-gás.

YSL - tensão interssuperficial sólido-líquido, a qual impede que a água possa 

se estender sobre toda a superfície do sólido. 

θ é o ângulo de contato.

Essas três forças apresentam então a seguinte relação (FIGURA 66):

EQUAÇÃO DE YOUNG

   γSG = YSL  +   YLG cos.θ  

Portanto, quanto maior for θ, maior será γSG e, consequentemente, maior 

será a interface sólido-gás ou a flotabilidade do sólido.

FIGURA 65 - Gotas de água na superfície de quartzo e de galena.

FIGURA 66 - Ângulo de contato.
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p. 351).
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O líquido (água) pode adsorver-se química ou fisicamente na superfície do 

sólido. Se a adsorção é física, as moléculas de água são ligadas à superfí-

cie por meio de forças dispersivas (London - van der Waals) e permanecem 

como moléculas. Quando a adsorção é química, tanto a composição da su-

perfície como a energia livre superficial do sólido varia.

Através da equação de Young-Dupré é possível estabelecer critério termodi-

nâmico para a flotação:

 ∆G = γLG (cos θ -1) Significa que a ligação partícula-bolha e a subsequente 

flotação são possíveis. Se a variação da energia livre da ligação é negativa, 

isto é, quanto mais negativo o valor de ∆G, maior é a probabilidade da flota-

ção da partícula, ocorrendo quando o ângulo de contato está entre 0 e 180º, 

isto é quando a superfície é hidrofóbica.

Mecanismo da separação 

Tomando como referência os estudos de Da Luz; Sampaio; Almeida (2004), 

o mecanismo da separação da flotação pode ser visualizado da seguinte 

maneira: considerando uma mistura de partículas finas de quartzo e galena 

em suspensão no seio da água, e admitindo que essa polpa sofra uma dre-

nagem de bolhas de ar, verifica-se que, ao colidir uma bolha de ar com uma 

partícula de quartzo, esta se solta e permanece no seio do líquido, em vista 

da interface ar-quartzo ser pequena. 

Por outro lado, quando uma bolha de ar colide com uma partícula de galena, 

esta fica bem aderida à bolha de ar, que a carrega até a superfície da polpa 

(fig. 67), porque a interface ar-galena é grande e a resultante das forças de 

atração entre os átomos das duas fases passa a ser de maior magnitude que 

o peso da partícula. Para isso, é necessário que o tamanho das partículas de 

minério sulfetado a ser tratado por flotação seja em geral inferior a 0,3mm 

(48 malhas), pelo menos, a fim de que elas não venham a se desprender das 

bolhas. No, entanto, para certos minérios, é possível empregar-se partículas 

bem mais grosseiras que aquele limite, desde que o material a flotar tenha 

baixa densidade, seja escamoso, para aumentar a interface, e possua ainda 

uma alta flotabilidade, a exemplo da grafita. Nesse caso, a alimentação pode 

ficar fragmentada apenas abaixo 1,5 mm (8 malhas), desde que, evidente-

mente, nessa granulação a liberação do mineral valioso já seja satisfatória.

Para estabilizar as bolhas de ar mineralizadas na superfície da polpa em for-



FIGURA 67 - Partícula de galena aderida à bolha de ar.
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ma de espuma e ainda para aumentar a eficiência e a seletividade da flota-

ção, devem ser adicionadas a essa polpa certos reagentes, que podem ser 

agrupados em classes, cada uma com sua função característica, como será 

visto a seguir.

Da Luz; Sampaio; Almeida (2004) indicam as classes de reagentes usados 

em flotação.

Os reagentes de flotação são empregados em pequeníssimas quantidades, 

da ordem de dezenas até centenas de gramas por tonelada de minério trata-

do, e podem ser grupadas em classes, cada uma com sua função caracterís-

tica. Essas classes de reagentes são, principalmente, as seguintes:

Espumantes - são reagentes empregados para estabilizar as bolhas de ar mi-

neralizadas na superfície da polpa, de modo a haver tempo para coletarem-

-se as partículas flotadas na forma de espuma. Correspondem a compostos 

ligeiramente solúveis na água, cujas moléculas tendem a se concentrar na 

sua superfície, tornando-se mais elástica. Desse modo, as bolhas de ar, ao 

atingirem a superfície da polpa, não arrebentam, porque a película de água 

que as envolve é suficientemente elástica para permitir a necessária dilata-

ção quando elas ficam sujeitas apenas à pressão atmosférica.   

Coletores - são reagentes empregados para aumentar o ângulo de contato 

do mineral a flotar, isto é, para melhorar a sua flotabilidade. Eles agem por 

adsorção ou reação química superficial, de modo a aumentar a interface ar-

-sólido do mineral.

Depressores - são reagentes empregados para diminuir o ângulo de contato 

do mineral que não deve flotar. Eles agem também por adsorção ou reação 



Radical liofílico - atração pelo 
solvente ou meio dispersante

Rede e-Tec BrasilAula 8 - Flotação 133

química superficial, de modo a diminuir a interface ar-sólido do mineral.

Ativadores - são reagentes que agem quimicamente no sentido de neutra-

lizar a ação dos depressores, restaurando as condições de flotabilidade de 

um mineral deprimido, ou então, no sentido de tornar flotável uma espécie 

mineralógica que originalmente não o seja.

Modificadores de pH - são reagentes usuais, ácidos e álcalis, empregados 

para modificar o pH de uma polpa. Deve-se acentuar que as melhores con-

dições de seletividade para separar duas espécies mineralógicas por flotação 

ocorrem muitas vezes em uma determinada faixa de pH.

Dispersores - são reagentes empregados para manter as partículas na polpa 

em estado de dispersão, a fim de que a ação das bolhas de ar se faça de 

forma mais eficiente e seletiva ao colidir com as partículas individualizadas.  

Mais sobre espumantes

Os espumantes utilizados na flotação são compostos orgânicos heteropo-

lares, cuja estrutura é, portanto, parecida com a dos coletores. A diferença 

reside no caráter funcional do grupo polar: o radical dos coletores é quimi-

camente ativo e capaz – em princípio – de interagir elétrica ou quimicamen-

te com a superfície do mineral a ser coletado. Já os espumantes têm um 

radical liofílico de grande afinidade pela água. Essa diferença funcional 

determina o comportamento dos dois grupos de reagentes: enquanto os co-

letores tendem a migrar para interface sólido-gás, os espumantes se dirigem 

para a interface líquido-gás.

Os espumantes utilizados são álcoois alquílicos ou acrílicos (radical hidroxila), 

certos ácidos orgânicos (radical carboxila), certos aldeídos e cetonas (radical 

carbonila), aminas (radical NH2) e nitrilos (radical CN).

As propriedades espumantes aumentam com o comprimento da cadeia não 

polar até 7-8 carbonos e depois decaem, aparentemente devido à queda de 

solubilidade do reagente. A solubilidade é determinada pela porção polar da 

molécula. Em geral, procura-se escolher radicais que não tenham afinidade 

com a superfície do mineral a flotar, para evitar interferências com a coleta. 

Espumantes carboxílicos e amínicos são evitados por essa razão (DA LUZ; 

SAMPAIO; ALMEIDA, 2004).  
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Produtos naturais

Esses mesmos autores apontam que os produtos naturais podem ser con-

siderados aqueles que possuem base orgânica, encontrados na natureza e 

que requerem apenas a sua extração e purificação para ser aplicado. Abaixo 

estão os mais comuns.

O óleo de pinho é um espumante de uso tão generalizado que o seu aro-

ma é associado à própria operação da flotação. É produto natural (obtido 

da destilação da madeira de certo pinheiro) contendo diversos compostos, 

muitos dos quais não perfeitamente identificados, com predominância de 

terpinóis (C10H17OH) alfa, beta e gama. É compatível com a maioria dos co-

letores e tem baixo preço. Tem caráter ligeiramente alcalino e é usado de 

preferência em circuitos alcalinos.

A marca de óleo de pinho oferecida pela Hércules é o Yamor F. Esse fabrican-

te oferece ainda os flotóis, que são óleos de pinho com teores controlados 

de terpenos.

O ácido cresílico é outro produto natural, e consiste principalmente de uma 

mistura de cresóis isômeros (orto, piro e meta). Obtido da destilação do al-

catrão, é especialmente indicado na flotação de sulfetos em polpas neutras 

ou ácidas. Sua espuma é mais quebradiça e sua ação ainda mais seletiva do 

que a do óleo de pinho. Também é muito usado na prática. Os produtos 

industriais são muito heterogêneos entre si e contêm diferentes níveis de 

contaminantes e de outros compostos. O ingrediente ativo mais importante 

é o metacresol. Ele espuma bem nas faixas de pH 3,4 a 4,7; 7,5 a 10 e acima 

de 11,5.

O óleo de eucalipto é obtido da destilação da madeira do eucalipto e con-

siste de álcoois terpenos com cerca de 20% de eucalipto (C10H17OH).

Ácido oleico (C17H33COOH) é um espumante utilizado geralmente na flo-

tação de minerais não metálicos. Tem ação pouco seletiva, podendo agir 

também em maiores quantidades como coletor. Sua espuma é pouco que-

bradiça.

Produtos de síntese são produtos obtidos artificialmente, oriundos da sín-

tese de outros compostos mais simples. Temos como exemplo o seguinte 

composto:
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O metil-isobutil-carbinol (MIBC) é o álcool espumante mais importante 

em termos de aplicação e fornece uma espuma muito aberta, que permite 

uma boa drenagem da ganga, favorecendo, portanto a seletividade do pro-

cesso.

Consumo de espumantes

Os níveis médios de consumo são dados abaixo. Para muitos álcoois o poder 

espumante não é persistente, de modo que se faz necessário adicioná-lo 

escalonadamente, ou seja, adicioná-los gradualmente até se obter uma es-

puma adequada.

 

Ácido cresílico                                                    
Óleo de pinho
MIBC                                                                  
Propilenoglicol isoamil éster                              

100 g/t
50 g/t
40 g/t
30 g/t

Coletores

Os coletores têm uma estrutura molecular característica, composta de uma 

porção de natureza molecular (covalente) e de outra porção de natureza 

polar (iônica). A porção polar pode apresentar diversas funções e a porção 

covalente é sempre uma cadeia orgânica, de comprimento variável, poden-

do ser ramificada e até mesmo cíclica.

Em solução, os coletores têm a sua porção polar ionizada. A porção mo-

lecular (não polar) não é ionizável e, devido às características elétricas das 

ligações covalentes, tem maior afinidade pela fase gasosa do que pela fase 

líquida – é hidrofóbica. 

Havendo no sistema uma interface sólido-gás (a interface das bolhas de ar 

sopradas para dentro da célula), a molécula do coletor tenderá a se posicio-

nar nessa interface, orientada de modo que a sua porção não polar esteja 

em contato com o gás.

Os espumantes são estruturalmente semelhantes aos coletores. O que os 

distingue é que, para uma substância ser considerada um coletor, ela deve 

ainda ser capaz de aderir à superfície mineral (e que os espumantes não 

têm), capacidade que é dada pela porção polar da molécula. As funções or-
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gânicas do radical polar dos coletores, capazes de fazê-lo aderir à superfície 

do mineral, serão rapidamente examinadas em seguida. 

Os coletores são distinguidos, em função da sua carga iônica, em aniônicos e 

catiônicos. O último grupo se restringe às aminas. Os coletores aniônicos se 

subdividem, de acordo com a função química correspondente, em:

- ácidos graxos e seus sabões: R - CO – OH+, R – C O – O–Na+;

- tiocarbonatos ou xantatos: R – O – CO – S - H+; 

- sulfatos de álcoila ou arila: R – SO4 - H
+;

- tióis (álcoois de enxofre) ou mercaptanas: R – S – H+;

- tioureias: H-R(N)-C=R(N)-SH+.

Existem regras gerais a respeito do comportamento dos coletores:

• Relaciona o comprimento da cadeia molecular com a hidrofobicidade de 

reagentes (medida pelo ângulo de contato de uma bolha de ar).

• É que as cadeias normais são mais fracas que as cadeias isômeras rami-

ficadas.

A energia de adsorção do coletor aumenta no mesmo sentido. Aumentan-

do essa energia, diminui a seletividade da coleta. A solubilidade diminui 

com o comprimento da cadeia carbônica e, via regra, o preço do reagente 

aumenta. 

O enxofre dentro do radical polar é mais hidrofóbico que o oxigênio. Assim, 

para cadeias semelhantes, ao se passar do monocarbonato para o xantato, 

o reagente passa a apresentar propriedades coletoras. Substituindo o oxigê-

nio remanescente por outro enxofre teremos um tritiocarbonato, que é um 

coletor ainda mais enérgico.

Alguns coletores, como os sabões de ácidos graxos e as aminas, apresentam 

poder espumante, que tende a aumentar com o comprimento da cadeia não 

polar. À primeira vista, esse caráter espumante pode parecer benéfico, pela 

economia de um reagente, mas, na realidade, em muitos casos ele se revela 
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prejudicial, pois elimina a possibilidade de controlar a espuma independen-

temente.

Certos minerais como grafite, enxofre nativo, talco e carvões betuminosos 

são naturalmente hidrofóbicos. Os reagentes utilizados com eles são óleos 

minerais e derivados da destilação do carvão, ou então, simplesmente, me-

ros espumantes. Tais reagentes não são coletores no sentido correto e literal 

do termo.

Misturas de coletores revelam uma ação sinergética, de modo que o efeito 

da mistura é superior à soma dos efeitos de cada coletor. Óleos adicionados 

em misturas com o coletor (extenders) costumam reforçar a sua ação cole-

tora ou então, aumentar a sua seletividade (DA LUZ; SAMPAIO; ALMEIDA, 

2004).

Ácidos graxos e seus sabões

São coletores de minerais salinos, minerais oxidados e não metálicos. Os 

reagentes utilizados têm comprimento de cadeia entre 8 a 12 carbonos, 

pois abaixo de 8 as propriedades coletoras são muito fracas e acima de 12 

a solubilidade é muito baixa. No Brasil, são amplamente usados na flotação 

de fosfatos de fluorita. 

Industrialmente usam-se óleos naturais, como, por exemplo, o “tall oil” (que 

é um subproduto da fabricação do papel), óleo de arroz, óleo de mamona 

e óleos comestíveis brutos. Todos esses óleos são misturas de ácidos graxos; 

por isso, dependendo da seletividade desejada, podemos encontrar proble-

mas. Da mesma forma, alguns óleos solidificam-se na estação fria, dificul-

tando a sua dosagem e adição ao circuito industrial. O principal produto do 

tall oil é o ácido oleico. Estão presentes ainda os ácidos linolênico, linoleico 

e ácidos resínicos. O óleo de arroz apresenta maior teor de ácidos saturados 

(que são coletores mais fracos) e o seu ponto de solidificação é mais elevado. 

O óleo de mamona tem teor elevado de ácido ricinoléico.

Estes coletores trabalham em meio alcalino ou então, saponificados. A tem-

peratura tem que ser elevada ou a solubilidade diminui muito. Na estação 

fria é necessário usar aquecedores ou emulsionar o coletor; o Emigol é muito 

usado para essa aplicação (DA LUZ; SAMPAIO; ALMEIDA, 2004).



Tratamento de MinériosRede e-Tec Brasil 138

Xantatos

Os tricarbonatos ou xantatos são sais de ácidos xântico, universalmente uti-

lizados para a flotação de sulfetos e metais nativos. Podem ser empregados 

na flotação de alguns minerais oxidados após a sulfetação da superfície do 

minério. São sais amarelos, solúveis em água e estáveis em solução. Não 

podem usados em meio ácidos, pois ocorre hidrólise.

Esse inconveniente foi superado com a introdução de outra classe de cole-

tores, que são os dixantatos, obtidos por oxidação dos xantatos e que têm o 

nome comercial de MINEREC.

Os xantatos exibem maior poder coletor e maior seletividade que os ácidos 

graxos de mesmo comprimento de cadeias. Essas propriedades, aliadas ao 

seu baixo preço e à sua solubilidade em água, foram a causa de seu sucesso 

comercial e, do ponto vista histórico, contribuíram decisivamente para a im-

plantação definitiva da flotação unitária de tratamento de minérios.

O metil xantato é um coletor fraco e só coleta minerais previamente ativa-

dos. O poder coletor cresce com o comprimento da cadeia carbônica até o 

octil xantato e a partir daí se estabiliza. Na prática industrial usam-se solu-

ções diluídas a 10% e os consumos variam entre 5 e 100 g/t. Os produtos 

à venda no comércio contêm misturas de xantatos diferentes e produtos da 

sua composição (DA LUZ; SAMPAIO; ALMEIDA, 2004).

Sulfatos de alcoilas ou arila

São reagentes obtidos por sulfatação de álcoois crus extraídos de produtos 

naturais. Os mais conhecidos são:

• “Turkey red oil” – éster de ácido sulfúrico e um glicérico.

• Óleo de mamona (“castor oil”).

• Emulsol, nome comercial da GAF para um grupo de ésteres de ácido 

sulfúrico e diferentes álcoois.

• Duponoles, marca da Dupont para os sulfatos dos álcoois octílicos, laurí-

lico, octodecanílico e outros.
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• Flotinar AT e S, marcas dos sulfatos e sulfonatos da Hoechst.

Esses reagentes competem com os ácidos graxos nas mesmas aplicações. 

Podem flotar sulfetos, mas a sua eficiência é menor e o seu consumo maior 

que os dos xantatos. A sua grande vantagem reside no fato de que a sua 

dessorção é mais fácil, o que pode vir a ser conveniente em flotações.

Sulfonatos 

Tudo o que foi dito para os sulfatos de arila ou alcoila vale para os sulfona-

tos: estruturalmente a única diferença entre as duas funções é a presença de 

um oxigênio na cadeia:

 R – O – SO2 – O - = sulfato, R – SO2 – O - = sulfonato.

Mercaptanas 

São álcoois em que o oxigênio foi substituído por um enxofre. O radical pode 

ser alquila ou arila e frequentemente é utilizado o sal correspondente. São 

coletores seletivos para sulfetos de cobre e zinco e bons coletores para os 

minerais oxidados. O seu cheiro é muito desagradável, o que tem limitado 

o seu uso.

Tiouréias 

São excelentes coletoras para a galena, seletivos em relação à pirita. Devem 

ser adicionadas no circuito de moagem, em solução de ortotoluidina, pois 

seu sal é pouco solúvel. 

Aerofloats

É uma marca da Dow Chemical para designar os ditiofosfatos, ésteres se-

cundários do ácido ditiofosfórico. São líquidos de pouca solubilidade em 

água. Necessitam condicionamento ou, então, são adicionados no circuito 

de moagem. Têm menor poder que os xantatos e por isto são utilizados em 

quantidades ligeiramente maiores 25 a 125 g/t.
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Outros coletores aniônicos

Além desses, encontramos citados a difeniltiocarbazida, (C6H5NH.NH)2C=S, 

coletor seletivo de sulfetos de níquel e cobre na presença de sulfetos de 

cobre e ferro; o etilenotionocarbonato (Z200 da Dow Chemical), coletor de 

sulfetos de cobre de minerais ativados por cobre, seletivo em relação à pirita; 

e o MBTA, mercaptobenzotiazol, marcas R 404 e R 425 da Cyanamid, cole-

tor de minérios oxidados de chumbo e cobre.

A Hoechst oferece os fosfonatos Flotinor P184 e P185 para a flotação de 

cassiterita. Ela oferece também ésteres do ácido fosfórico, hidroxamatos, 

sulfosuccinatos e succinamatos para aplicações específicas.

Coletores catiônicos

Os coletores catiônicos são as aminas e seus acetatos. São coletados ele-

tricamente, por mecanismo de primeira espécie e, em consequência, são 

adsorvidos e dissolvidos fácil e rapidamente. Em decorrência ainda, são me-

nos seletivos que os coletores aniônicos e mais afetados por modificadores 

de coleta. Sua aplicação típica é na flotação de não metálicos, tais como o 

quartzo, silicatos, aluminossilicatos e vários óxidos, talcos, micas etc.

Reguladores de pH

O critério econômico é preponderante na escolha do reagente e são utiliza-

dos: barrilha, soda, cal, ácido sulfúrico e, raramente, ácido clorídrico.

Moduladores da coleta

No caso de fazer uma coleta seletiva, há necessidade de se reduzir os efei-

tos hidrofóbicos da superfície das espécies que não interessam concentrar, 

ou seja, torná-la deprimida e que posteriormente poderão ser separadas, 

mediante a adição de uma substância que virá ativar essa superfície anterior-

mente deprimida. Os compostos que têm essas funções são sais metálicos, 

que ativam ou deprimem as espécies minerais presentes e, assim, tornam a 

coleta seletiva. 

Também são muito usados colóides orgânicos tais como amido, dextrina, 

tanino, quebracho e lignitinossulfonato.
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Da Luz; Sampaio; Almeida (2004) nos relatam sobre os principais depresso-

res e ativadores utilizados na prática, como veremos a seguir.

Os principais depressores usados na prática:

• Cianeto de sódio (NaCN) - de acordo com a sua concentração na pol-

pa, o pH desta tem ação depressora seletiva sobre vários sulfetos. 

• Sulfato de zinco (ZnSO4) - empregado especialmente como depressor 

da blenda.

• Dicromato de sódio (Na2Cr2O7) - empregado como depressor da gale-

na.

• Cal (CaOH) - empregado como depressor da pirita.

• Silicato de sódio (Na2SiO3) - é um depressor com uso geral indicado 

para deprimir o quartzo e silicatos, que são as gangas mais comuns dos 

minérios. 

Os principais ativadores usados na prática:

• Sulfato de cobre (CuSO4.5H2O)– é empregado para neutralizar a ação 

depressora do cianeto de sódio sobre sulfetos, de modo a torná-los no-

vamente flotáveis. Ele age complexando o cianeto livre na polpa. Especi-

ficamente ativador de blenda. 

• Sulfeto de sódio (Na2S) - é empregado para ativar a flotação de sulfe-

tos de cobre e de chumbo oxidados ou de seus minerais oxídicos (cuprita, 

malaquita, cerusita, anglesita). Essa ação prende-se à formação de uma 

partícula de CuS ou PbS mais repelente à água, na superfície desses mi-

nerais oxidados e oxídicos. 

Outros reagentes

Além dos coletores, moduladores e reguladores, são empregadas substân-

cias capazes de:

• dispersar as lamas: silicato de sódio e fosfatos, carboximetil-celulose, 

amido solúvel; 
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• dissolver o coletor: ácidos fortes, como o ácido sulfúrico ;

• retirar da solução cátions de metais pesados que possam interferir na 

flotação – são os reagentes chamados de sequestradores, que devem 

fornecer compostos insolúveis do cátion indesejado. A Dow Chemical 

oferece uma linha de reagentes, os Versene, sais tetrasódio do ácido eti-

lenodiaminotetrácido, que agem como quelantes dos íons de metais pe-

sados. São reagentes caros.

8.5 Equipamentos de flotação 

Células pneumáticas

Estes equipamentos têm uma vantagem muito grande, que é o fato de não 

disporem de peças móveis (fig. 69). O ar é injetado para dentro da célula 

através de uma peça chamada aerador. Trata-se de um tubo ou placa poro-

sos feita de bronze, vidro ou plástico sinterizado, de modo a resultarem ca-

nais de diâmetros controlados. A célula corresponde a um tanque cilíndrico 

ou de seção quadrada, denominada de tanque, onde é feita a separação. 

Toda a agitação deve ser feita pela ação do ar injetado. Em consequência, é 

de se esperar um maior consumo energético. Em contrapartida, as funções 

de aeração da polpa e separação da espuma não são afetadas pela agitação 

mecânica, havendo, portanto condições mais favoráveis. A literatura aponta 

FIGURA 68 - Célula de flotação.
Fonte: <umwelt-sc.com.br>.
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vantagens para a flotação de minérios com distribuição granulométrica mui-

to ampla, minerais de elevada densidade e minerais frágeis.

Normalmente, as células desta classe são dispostas em certo número de sé-

rie, para formarem um conjunto ou bateria, que é a aparelhagem regula-

mente empregada na flotação dos minérios e que poderia corresponder, 

em última análise, a uma única célula de seção retangular longa, como as 

primeiras células estudadas, com vários conjuntos camisa-rotor-difusor. 

Coluna de flotação

As primeiras colunas de flotação datam do início da década de 60, mas ape-

nas recentemente é que tiveram a aceitação ampla que estamos presencian-

do. Trata-se de células pneumáticas cujo comprimento foi aumentado e que 

foram melhoradas pela incorporação dos seguintes mecanismos:

1- Alimentação dos sólidos no terço superior. Os sólidos tendem a afundar 

e, nessa corrente descendente, encontram as bolhas de ar, que foram intro-

duzidas na porção inferior. Esse fluxo em contracorrente tende a aumentar 

a probabilidade de adesão partículas-bolhas e a aumentar a efetividade e a 

seletividade da flotação. Na realidade, na chamada seção de concentração, 

há o fluxo descendente das partículas sólidas e do excesso de água que des-

carrega por baixo, junto com o deprimido, e o fluxo ascendente das bolhas e 

das partículas coletadas e aderidas a elas. Esses dois movimentos em contra-

corrente se realizam em condições de baixa turbulência, que permitem obter 

concentrados mais puros e melhores recuperações. 

FIGURA 69 - Célula de flotação
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p. 416).
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2- Divisão da zona de espuma em duas seções distintas:

- a seção de limpeza, delimitada superiormente pela introdução de água de 

lavagem da espuma. A água, descendo em contracorrente com a espuma 

que sobe, promove uma limpeza das partículas de deprimido que tenham 

sido arrastadas mecanicamente e das partículas mistas fracamente aderidas 

à espuma

-a seção de drenagem, acima da entrada de água, onde apenas a espuma 

estabilizada tem condições de persistir. Isto é, a coalescência das pilhas e a 

consequente redução da quantidade de água fazem com que apenas as par-

tículas fortemente absorvidas à espuma possam transbordar, obrigando todas 

as partículas fracamente aderidas ou arrastadas a retornar à seção inferior.

Os efeitos são especialmente notados com as partículas muito finas ou com 

partículas mais grosseiras. Essas demandam grande número de bolhas para 

ter a densidade necessária para ascender. Aquelas, pelo seu pequeno tama-

nho, têm uma baixa probabilidade de colidir com as bolhas. Em ambas as 

situações, a dinâmica da coluna é favorável.

Na seção de limpeza, a água de lavagem força as partículas de ganga para o 

rejeito e as impede de passar ao concentrado.

FIGURA 70 - Coluna de flotação.
Fonte: Da Luz; Sampaio; Almeida (2004, p. 461).



A flotação é também muito 
utilizada na área ambiental, 
como uma ferramenta 
importante na separação de 
resíduos sólidos em tratamentos 
de efluentes.

Para complementar seu 
conhecimento, você poderá ler e 
estudar:
DA LUZ, A. B.; SAMPAIO, J. A.; DE 
ALMEIDA, S. L. M. Tratamento de 
minérios. 4. ed. CETEM: Rio de 
Janeiro, 2004.
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As principais características operacionais desta máquina são:

-A porcentagem de sólidos varia consideravelmente de operação para ope-

ração, em função, especialmente, da partição de sólidos. A adição de água 

deve ser acertada para evitar diluições excessivas do flotado ou do deprimido.

-A vazão de alimentação é outra variável crítica, função também da partição 

dos sólidos, da diluição da polpa e do tempo de residência. 

-A água de lavagem tem um valor ótimo de adição, para o qual se minimiza 

o arraste e se consegue espuma estável. A vazão de água residual através da 

seção de limpeza é chamada de “bias”. A literatura recomenda a utilização 

de bias de 10%. Nas colunas-piloto é necessário o uso de maiores vazões de 

água de lavagem do que nas colunas industriais.

-A vazão de ar, caracterizada pelo “hold up” ou fração volumétrica ocupada 

pelo ar em um determinado ponto da coluna, tem efeito significativo sobre 

os resultados operacionais. Ela atua em conjunto com a dosagem do espu-

mante.

-O tempo de residência afeta de maneira oposta o teor do concentrado e a 

sua recuperação.

- A espessura da camada de espuma é uma das variáveis de controle ope-

racional. Da mesma forma, a posição da entrada da água de lavagem, de-

limitando as seções de drenagem e limpeza, também afeta os resultados 

operacionais. 

Resumo
Nesta aula, procuramos apresentar os principais conceitos para realizar con-

centração de minérios através da flotação.  Nela foi possível observar os fun-

damentos dos fenômenos de floculação e dispersão. Você teve ainda a opor-

tunidade de conhecer os principais reagentes de flotação e suas funções. 

Atividades de Aprendizagem
Assinale a alternativa correta nas seis afirmações abaixo. 

1. A flotação é um método de concentração que se baseia: 

a) Na solubilidade do minério. 
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b) Na densidade do minério. 

c) Na molhabilidade do minério.

d) No movimento de ascensão do minério na polpa. 

2. Com relação à floculação, podemos afirmar que:

a) Ocorre com partículas de tamanho médio.

b) As partículas estão na forma individualizadas. 

c) As partículas estão na forma aglomerada. 

d) Ocorre o equilíbrio do excesso de um determinado íon.

3. Eletrólito que pode atuar como agente de floculação:

a) Sulfato de alumínio. 

b) Silicato de sódio. 

c) Cianeto de sódio. 

d) Cianeto de potássio. 

4. Em um meio onde existe um excesso de cargas negativas, podemos flo-

cular:

a) Aumentando o pH.

b) Diminuindo o pH.

c) Diminuindo o pOH.

d) Diminuindo a concentração de OH-.  

5. Com relação ao ângulo de contato, podemos afirmar que: 

a) Quanto menor o seu valor, maior a flotabilidade. 
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b) Quanto maior o seu valor, maior a molhabilidade.

c) Quanto maior o seu valor, menor a interface sólido-ar. 

d) Não apresenta influência na flotabilidade. 

6. O reagente empregado para aumentar o ângulo de contato do mineral é:

a) Depressor. 

b) Espumante. 

c) Ativador. 

d) Coletor. 

7. Um sólido finamente dividido está formando uma dispersão em água em 

um meio com excesso de cargas positivas. Faça uma discussão sobre o pro-

cedimento a ser tomado para se fazer uma floculação deste.

8. Preencha o quadro indicando os principais reagentes usados na flotação, 

sua função nesse processo e exemplos de cada um.

Reagentes Função Exemplo

Espumantes 

Coletores

Depressores

Ativadores 

Moderadores de pH

Dispersores

Prezado(a) estudante,

Com a realização das atividades acima, você finalizou a Aula 8.  Tendo assi-

milado seu conteúdo, pode se preparar para a última etapa desta disciplina.

Na próxima aula, veremos o processo de concentração, não mais baseado 

nas propriedades de superfície, e sim em propriedades elétricas e magnéticas 

de determinadas espécies minerais.
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Aula 9. Métodos magnéticos e   
  elétricos de concentração

Objetivos:

• estabelecer comparação entre material paramagnético e dia-

magnético;

• especificar suscetibilidade magnética;

• relatar os princípios da separação magnética;

• identificar equipamentos utilizados na separação magnética;

• analisar concentração eletrostática; e

• listar as limitações do processo de concentração eletrostática.

Olá, caro(a) estudante,

Novamente estamos falando sobre concentração de minérios. Trata-se de 

um método de concentração em que se separa da mistura um componente 

ferromagnético, como o cobalto, o níquel e, principalmente, o ferro. Nesse 

caso, é aplicado um campo magnético à mistura, para reter as partículas 

paramagnéticas e desviar as diamagnéticas.

Também focaremos outro processo de concentração, que se baseia na con-

dutividade elétrica dos minerais, denominado de concentração eletrostática. 

Ambos os assuntos são importantes para os profissionais da área de extração 

de metais, pois um grande número de usinas de concentração utiliza esses 

recursos. Você já está adentrando na última aula desta disciplina. Não desa-

nime e continue atento(a) ao conteúdo que vamos apresentar. 
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CONCENTRAÇÃO MAGNÉTICA

9.1 Introdução 
Este método utiliza a propriedade diferenciadora o comportamento das par-

tículas minerais sob a ação de um campo magnético. Tem sido utilizado para 

a separação de magnetita e hematita do quartzo.

Em relação aos materiais minerais pode ser classificado, conforme a perme-

abilidade magnética, em paramagnéticos e diamagnéticos. Os minerais 

diamagnéticos são repelidos pelas linhas de força magnética, enquanto os 

paramagnéticos tendem a se alinhar com as linhas de forças, sendo atraídos 

para os pontos de maior intensidade desse campo.

Aqueles minerais que apresentam caráter paramagnético muito acentuado 

são denominados ferromagnéticos e ferrimagnéticos e se caracterizam por 

ter uma alta suscetibilidade às forças magnéticas e por reter o magnetismo 

quando afastados de um campo magnético.

A magnetização B (Tesla), que representa o número de linhas de força pas-

sando pela unidade de área do material (densidade do fluxo magnético), 

está relacionada com a intensidade de magnetismo M (ampere/m) por:

0B= (H+M)µ

Figura 71 - Tambor de separação magnética.
Fonte: <www.steinert.com.br/Tambor_WDS.pdf>.
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H = força do campo magnético

μ0 = permeabilidade no espaço = 4¶x10-7 (Tesla metro/ampere), no vácuo 

M = 0

9.2 Suscetibilidade magnética 
A capacidade que tem um material a ficar magnetizado sob a ação de uma 

estimulação magnética. A reação é de dois tipos: magnetização do material 

acompanhado do aparecimento de uma força mecânica e não magnetiza-

ção.

9.2.1 Equipamentos
A separação industrial pode ser realizada por via seca ou úmida. Usam imãs 

permanentes de médio campo magnético.

Fig. 72 - Tambores de separação magnética via úmida (WDS).
Fonte: <www.steinert.com.br/tambor>.

Fig.73 - Separador magnético de correia por via seca – contém uma correia plana 
(correia principal) que passa entre os polos paralelos dos eletroímãs.
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9.3 Concentração eletrostática 
É baseada na diferença de comportamento de matérias sob a ação de um 

campo elétrico, ou seja, matérias que deixam escoar rapidamente a carga 

recebida (condutores) e materiais que necessitam um tempo maior para o 

escoamento (não condutores).

Limitações do processo:

• A operação precisa ser a seco.

• Capacidade baixa para materiais finos. 

Esquema do processo

A alimentação é efetuada pelo tambor, que é construído de um material 

condutor, sendo aterrado e dispondo de um movimento rotativo. O eletrodo 

é constituído de um tubo de cobre e fio de pequeno diâmetro disposto à 

frente do tubo, estendendo-se ao longo do tambor. O eletrodo é submetido 

a uma grande ddp que produz nas partículas a sua colagem ao tambor até 

que sejam descarregadas.

Fig. 74 - Separador eletrostático de tambor.
Fonte: Valadão; Araújo (2007, p. 116).



Para complementar essas 
informações, você poderá ler e 
estudar:
LUZ, A. B. e ALMEIDA, 
S.L.M. Manual de usinas de 
beneficiamento. Rio de Janeiro: 
CETEM/CNPq/DNPM/FINEP, 
1989.
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Tabela 4 - Comportamento de alguns minerais no separador eletrostático
Comportamento típico de alguns minerais

Prendem-se ao tambor (NC) Não se prendem ao tambor (C)

Apatita Cassiterita

Barita Cromita

Calcita Galena

Cianita Goethita

Corindon Hematita

Gibbsita Estibnita

Gipsita Ilmenita

Monazita Magnetita

Quartzo Pirita

Scheelita Rutilo

Sillimanita Esfalerita

Turmalina Tantalita

Zircão Wolframita

Resumo
Chegamos ao fim de nossa última aula. Nela, procuramos oferecer os prin-

cipais conceitos sobre separação magnética e eletrostática. Você pôde tam-

bém observar a descrição dos principais equipamentos utilizados nessas 

operações. Materiais que apresentam grande suscetibilidade magnética são 

denominados de paramagnéticos – no caso de essa propriedade ser bastante 

acentuada, são reconhecidos como ferromagnéticos. A separação industrial 

que utiliza essa propriedade pode ser feita por via seca (separador magnéti-

co de tambor) ou por via úmida (separador magnético de Coreia). Também 

partículas finas podem ser separadas em função de um campo elétrico utili-

zando somente via seca, no caso do separador eletrostático de tambor.

Atividades de Aprendizagem
Baseado na bibliografia fornecida ou em outras fontes de pesquisa que en-

contrar (procure de preferência em sites científicos como bibliotecas virtuais 

das universidades, revistas eletrônicas da área etc.), descreva um equipamen-

to de separação eletrostática e separação magnética, respectivamente.

Nas questões de 01 a 06 assinale a alternativa que estiver correta para o que 

se pede.

1. Minérios paramagnéticos são: 

a) Fortemente atraídos por ímãs. 

b) Fracamente atraídos por ímãs. 
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c) Fracamente repelidos por ímãs. 

d) Fortemente repelidos por ímãs. 

2. O separador magnético que é comumente empregado na extremidade 

de correias para remoção de pedaços de ferro, que eventualmente venham 

contaminar o minério a ser britado, é: 

a) Separador de correias. 

b) Separador de tambor. 

c) Separador de polia magnética. 

d) Separador de discos tipo Rapid. 

3. Os equipamentos de separação eletrostática baseiam-se na diferença de 

comportamento de materiais sob a ação de um campo elétrico. No entanto, 

estão sujeitos a determinada limitação. Marque a alternativa que contém 

essa limitação:

a) Só atuam em materiais grosseiros.

b) A operação tem que ser a seco.

c) A operação é somente a úmido.

d) É necessário realizar uma classificação prévia.

4. Dadas as espécies minerais abaixo, indique o par de partículas que teori-

camente podem ser separadas em separador eletrostático:

a) Apatita e barita.

b) Cassiterita e cromita.

c) Calcita e galena.

d) Quartzo e scheelita.
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5. Baseado na figura abaixo, que representa um separador eletrostático de 

tambor, marque a alternativa que apresenta corretamente o par (A-B): 

a) A (calcita) - B (gipsita).

b) A (hematita) - B (calcita).

c) A (gipsita) - B (galena).

d) A (hematita) - B (magnetita).

6. São considerados ferromanéticos:

a) Aqueles materiais que possuem características diamagnéticas.

b) Aqueles que possuem características paramagnéticas fracas.

c) Aqueles que possuem características diamagnéticas fortes.

d) Aqueles que possuem características paramagnéticas fortes.

7. Explique a relação que existe nas propriedade paramagnéticos e diamag-

néticos com as linhas de força magnéticas.

Prezado(a) estudante,

Você finalizou a Aula 9, que tratou de métodos magnéticos e  elétricos de 

concentração, tema tão importante como os demais tratados ao longo de 

todo conteúdo apresentado – e que finalizamos aqui. No entanto, quere-

mos incentivá-lo(a) a continuar estudando e pesquisando, pois o processo 

de aprendizagem deve ser contínuo,  nunca termina.

 

 

A B 
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Estimado(a) estudante,

Parabéns por ter chegado ao final desta disciplina. Ela possibilitou adquirir 

conhecimentos sobre tratamento de minérios que certamente servirão de 

fundamentos na profissão para a qual está se qualificando neste curso a 

distância. 

Este é o começo de um vasto aprendizado que você só poderá obter através 

da experiência ao longo de sua carreira, bem como procurando sempre es-

tudar e se aperfeiçoar na área em que pretende trabalhar. A partir de agora, 

sinta-se seguro(a) para encarar novos desafios. 

Palavras finais
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Guia de Soluções       
         

Aula 1

1. (V)       

2. (V)

3.

1. Cata manual, ore sorting. 

2. Separação em meio denso e concentração gravítica.

3. Separação magnética.

4. Separação eletrostática.

5. Flotação.

4. b

5. d

6. b

Aula 2

1. b 

2. a  

3. c 

Responda:

4. Os minerais representam uma fonte de matéria-prima para fomentar a 

indústria local. Deixar de importar esses minerais aumenta a competitividade 

dos produtos nas áreas mais afins, como metais e agroindústrias.  Como 
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consequência, há o aumento do poder aquisitivo da população, além da 

geração de empregos em várias áreas.

5. De que maneira você trabalharia para produzir e comercializar um minério 

concentrado, levando em consideração os seguintes parâmetros:

- Maior concentrado, maior custo operacional.

- Maior custo operacional, menor margem de lucros.

Considerar que qualquer etapa adicional em um tratamento de minério im-

plica agregar custo e que este valor não deve ser maior que o valor ofertado 

no mercado.

6. A principal diferença está na qualidade das impurezas, pois impurezas que 

prejudicam o processo de extração do metal e sem valor comercial penali-

zam e desvalorizam o minério. No entanto, minérios que têm impurezas que 

dão qualidade ao metal extraído ou que podem ser recuperadas e comercia-

lizadas agregam maiores valores, que são pagos em termo de royalties.  

7. Unidade de tonelada curta = 20 lb = 20 x 0,4536 kg = 9,072 kg

Metal contido em uma tonelada métrica de minério = 450 kg

Unidades de toneladas curtas contidas no minério = 450/9, 072 = 49,60 kg

Valor de uma tonelada métrica do minério = US$ 0,80 x 49,60 = US$ 39,68

Aula 3

1. c 

2. b 

3. a  

4. b  

5. b 
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Responda ao que se pede abaixo

6. 

Ai = 6,4 kg   
q = ½
n =3
na = ?

An = 6,4/(2)3
 An = 6,4/8
 An = 0,8 kg ou 800 g.

7. A explicação está na dosagem de massa igualmente para ambos os lados 

do quarteador, permitindo uma homogeneização da amostra.

8. 

An = 250 g
Ai = 1000 g
q = 2 
n= ?

250 = 1000/2n
2n = 1000/250
2n = 4
2n = 22
n =2 quarteamentos

Aula 4 

Nas afirmativas abaixo, marque as respostas corretas:

1. c 

2. c

3. c  

4. a  

Responda às questões abaixo:

5. Reduzir a granulometria do minério. 



Tratamento de MinériosRede e-Tec Brasil 160

6.  

C = 50 t/h
Wi = 15,13 Kwh/t 
D2 = 0,236 cm
D1 = 4 cm 

wi = 15,13 x 1,34 = 
20,5 Kwh/t 
wi = 214 HP

Aula 5

1. c 

2. b 

3. a  

4. Questão subjetiva

5. 

a) Questão subjetiva

b) Questão subjetiva

6. Monte um circuito de moagem a úmido em sistema fechado, no qual é 

utilizado um moinho, um ciclone, um tanque de polpa e  uma bomba de 

polpa, rendo uma carga circulante de 600% e alimentação de 10 toneladas 

por hora.  
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Aula 6

1. b  

2. d  

3. c  

4. d 

5. c 

6. b  

7. Em uma usina de beneficiamento de cobre, foram coletadas amostras 

para a determinação da granulometria com as seguintes características: peso 

total 1410 g e umidade 4 %.

Após análise granulométrica, obtiveram-se os seguintes dados por fração. 

Com base nesses dados, calcule:

a) O peso do material retido %;

b) O peso acumulado do passante %;

c) O peso acumulado do retido %;

d) Esboce a curva granulométrica baseada no porcentual do retido.

Malha Abertura, mm Peso retido, g Peso retido, %
Peso acumulado 
do passante, %

Peso acumulado 
do retido, %

48 0,3 0,0

65 0,2 100,0

100 0,2 400,0

150 0,1 450,0

200 0,1 330,0

< 200 .......... 130,0
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 Aula 7

1. c 

2. b 

3. b

4. d 

5. b 

Responda às questões a seguir:

6. Aumentando ou diminuindo a frequência de queda da partícula e a inten-

sidade de pulsação.

7. Quando se atinge o estado de repouso antes do fim do ciclo.

8. Partículas finas estratificam-se nos interstícios das grosseiras no fim do 

ciclo, ou seja, no estado de repouso.

Aula 8

Assinale a alternativa correta nas seis afirmações abaixo: 

1. c

2. c 

3. a

4. b

5. a  

6. d  

7. A princípio se neutraliza o excesso de cargas para ocorrer o equilíbrio 

entre elas e, com isso, promove-se a atração e, consequentemente, a flocu-
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lação. Para que ocorra seria necessário aumentar o pH.

8. 

Reagentes Função Exemplo

Espumantes Estabilizar as bolhas de ar Óleo de pinho

Coletores Aumentar o anglo de contato Tri carbonatos ou xantatos

Depressores Diminui o ângulo de contato Sulfato de zinco (ZnSO4)

Ativadores Neutraliza a ação depressora Sulfato de cobre

Moderadores de pH Mudar o pH da polpa Cal

Dispersores Mantém a polpa no estado de dispersão Silicato de sódio

Aula 9

1. a  

2. a  

3. b 

4. c 

5. c

6. d

7. Os diamagnéticos são repelidos pelas linhas de força enquanto os para-

magnéticos tendem a se alinhar e são atraídos para pontos de maior inten-

sidade do campo.
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