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RESUMO

O Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo, e grande produtor de outros minerais industriais, sendo que a maior parte do processamento e concentração

dos mesmos se dá através de flotação. Na atual conjuntura da economia do Brasil e do mundo, a competitividade de produtos vem crescendo na busca de um lugar em destaque

no cenário consumidor e por isso novos estudos estão sendo desenvolvidos a fim de reduzir os custos dos processos e aumentar sua recuperação. Todavia, esse cenário pode

ser visto como um estímulo para que novas descobertas que sejam mais viáveis possam conseguir uma posição no mercado atual. Sendo assim, a busca constante por

diferenciadas fontes de reagentes químicos tem sido pesquisada, sempre com intuito de se tornar uma alternativa comercial e tecnológica em busca de maximização da

recuperação em massa e metalúrgica de maneira a se obter concentrados com melhor qualidade, rejeitos com menores teores de elemento útil e diminuição do custo. Para a

realização deste projeto foram coletadas 50 kg de amostras de minério de ferro na mina localizada em Morro do Pilar, Minas Gerais. O presente trabalho propõe para sua

execução algumas etapas, sendo a primeira delas uma pesquisa bibliográfica a fim de investigar o aumento da recuperação da flotação com a utilização de novos depressores

desenvolvidos no mercado atual, após a interpretação e o levantamento de informações, a amostra foi devidamente classificada e preparada, sendo moída e peneirada, para

obter partículas entre 10 e 150 µm e deslamadas, para remoção das partículas ultrafinas. O concentrado e o rejeito de cada um dos ensaios de flotação serão analisados

quimicamente via úmida para determinação dos teores de ferro e sílica. Após, será exposto em gráficos e tabelas os principais resultados obtidos, evidenciando a comparação

entre os resultados dos diferentes reagentes depressores que determinarão se é possível obter um aumento na eficiência da flotação do minério de ferro.
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