
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

TEC - CÂMARA DE ARQUITETURA E ENGENHARIAS ( PÔSTER )

NOME: FABIO JUDSON SILVA LOPES

TÍTULO: ESTUDO SOBRE A FLOTAÇÃO EXTENSORA APLIACADA À FLOTAÇÃO DO MINÉRIO DE FERRO

AUTORES: KELLY CRISTINA FERREIRA, FABIO JUDSON SILVA LOPES, FÁBIO JUDSON SILVA LOPES

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): CNPq

PALAVRA CHAVE: MINÉRIO DE FERRO, FLOTAÇÃO, FLOTAÇÃO EXTENSORA

RESUMO

A flotação é o método de concentração de minérios mais versátil que existe. Patenteado no início do século XX, o método revolucionou o tratamento de minérios. Especificamente

tratando do minério de ferro, a flotação permitiu o aproveitamento de jazidas de minério de ferro itabirítico de baixo teor, que outrora, não poderiam ser beneficiados por outros

métodos de concentração devido ao seu baixo teor e tamanho das partículas. Para concentrar o minério de ferro através da flotação, a indústria opera com partículas entre 10 e

150 micrômetros. Apesar de largamente adotada pela indústria, observa-se que há uma queda na eficiência da flotação na medida em que as partículas se tornam mais finas.

Estimativas indicam perdas na ordem de 10% da produção de minério de ferro e 18% da produção de cobre devido à baixa eficiência na flotação das partículas ultrafinas. O

presente trabalho propõe investigar o possível aumento da eficiência da flotação do minério de ferro através da utilização do método conhecido como flotação extensora. A

flotação extensora consiste em adicionar ao processo de flotação, óleos apolares, e através deles, promover a agregação seletiva das partículas minerais a serem flotadas. Para

realização deste trabalho foram coletadas amostras de minério de ferro de uma pilha de rejeito de uma mina localizada no município de Catas Altas, Minas Gerais. As amostras

foram classificadas através de peneiramento a seco e a úmido, deslamadas e flotadas em células de flotação de bancada. As amostras foram submetidas aos métodos de

flotação convencional e flotação extensora. O concentrado e o rejeito de cada um dos ensaios de flotação foram analisados quimicamente via úmida para determinação dos

teores de ferro e sílica. A comparação entre os resultados dos diferentes métodos de flotação determinará se é possível obter um aumento na eficiência da flotação do minério de

ferro através da flotação extensora.
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