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RESUMO 

Através de um estudo de microflotação, em "Tubo de Hallimond" 
observou-se o efeito coletor dos espumantes, mais comumente usados em 
flotação, sobre a superfície de quartzo (silicato), calcita (carbona -
to) e galena (sulfeto). 

Esse efeito mostrou-se mais acentuado em meio ácido decrescendo' 
com o aumento do pH. Dos espumantes testados o óleo de pinho possui o 
maior poder coletor para o quartzo e a calcita. A galena flotou mais 
com o metil isobutil carbinol. 

ABSTRACT 

This work comprises a microflotation study, developed in "Halli
mond Tube", in order to investigate the collecting effect of frothers, 
usually utilized in flotation, on the surfaces of the~uartz (silica -
te), calcite (carbonate), and galena (sulphide). 

The collecting activity is more pronounced in acid pulp decrea -
sing as the pH is increased. The pine oil, among the frothers studied, 
showed the greatest collecting tendency for quartz and calcite. The 
galena floatability ~s more·affected for the methylisobytylcarbinol. 
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I - INTRODUçAo 

Os espumantes, são compostos orgânicos, heteropolares,uti 
lizados, em flotacão, com o objetivo de atuar na interface liquido/gás 
diminuindo a tensão superficial, dessa interface, de modo a proporcio
nar uma maior estabilidade e melhor dispersão nas bôlhas de gás. No en 
tanto, esses reagentes podem, numa ação paralela, atuar no sentido de 
aumentar a hidrofobicidade de superfícies minerais. 

A influência de um espumante na hidrofobicidade de um m :~
neral pode-se dar de três formasfl1, atuando tipicamente como coletor, 
favorecendo a adsorção do coletor à superfície mineral, ou através de 
interacão com o coletor de modo a estabilizar o sistema bôlha de gás/ 
agregado mineralf 2 ). 

O trabalho desenvolvido teve por objetivo estudar a influ 
ência do espumante na primeira situação, ou seja, quando o mesmo age 
como coletor numa superfície mineral. 

Diversos autores chamam a atenção para o efeito coletorde 
determinados espumantes como fator prejudicial ao controle de proces -
so. Essa atuação paralela dos reagentes espumantes pode tornar hid~ofó 
bicas partículas de ganga em detrimento da seletividade do processo. -

Os espumantes testados foram aqueles mais comumente u~ili 
zados em flotacão: metil-isobutil-carbinol (álcool alifático), óleo ele 
pinho e ácido cresílico (alcoois aromáticos). Todos apresentam, como 
característica comum,grupamentos oxidrila (OH-) em suas moléculas. O 
Óleo de pinho apresenta em sua composição uma pequena percentagem de 
ácidos orgânicos. 

Os minerais incluidos nesse estudo foram, o quartzo (si J1 
cato), a calcita (carbonato) e a galena (sulfeto). -

O quartzo é um silicato (Si02 ) com estrutura cristalina' 
do tipo "framework". A superfície do quartzo é formada a partir da rup 
tura de ligações intensas do tipo Si-O, o que explica o seu carãter al 
tamente hidrofílico. De acordo com FUERSTENAU e RAGHAVAN( 3

) quando ex.: 
postos ao vapor d'água, esses pontos absorvem quimicamente a água, de 
modo que a superfície torna-se coberta por grupos hidroxilas. Em conta 
to com a água, esses grupos hidroxilas, da superfície, podem adsorver
ou dissociar íons de hidrogénio, dando origem a uma carga superficial' 
positiva ou negativa, dependendo do pH. BRUYN( 4

) atribui a carga nega 
tiva do quartzo, numa ampla faixa de pH, ao fato do H+ adsorvido na 
superfície dissociar com muita facilidade. O desbalanceamento de car -
gas elétricas superficial é compensado, em solução aqu~sa, pela adsor
ção de íons OH- pelo silício e pela adsorcão de íons H pelo oxigénio' 
da superfície. Esses íons são prontamente dissociáveis deixando a su -
perfície do quartzo com um excesso de carga negativa. O ponto de carga 
zero do quartzo está na faixa de pH = 1,4 a 2,3. 

A calcita, um carbonato, com fórmula química CaC0 3 , pos
sui ·uma 'estrutura romboédrica com os íons de Ca 2 + localizados nos vér
tices e no centro de cada face da unidade estrutural enquanto os íÔns 
CO~- localizam-se no meio das arestas. Cada cátion é coordenado por 
seis átomos de oxigénio de seis diferentes g~;:pos CO~-. O carregamento 
superficial da calcita é controlado pela dissolução preferencial de 
suas espécies constituintes, e também pela presença de várias espécies 
complexas que resultam das reações de hidrólise. As reações experimen
tada' pel~ calcita dão origem à espécie~: HCO~! co~-, Ca 2 +, CaHco; e 
CaOH , alem de H2 C0 3 e Ca(OH) 2 • As especies 1onicas adsorvem na super 
fície mineral em quantidade proporcional às suas concentrações na solu 
cão. Dessa forma, em pH ácido, com o excesso das espécies catiõnicas ~ 
a superfície adquirirá uma carga positiva. O inverso ocorre em meio al 
calino. O ponto de carga zero da calcita situa-se na faixa pH 5,5-6,or sr:-

A galena, um sulfeto de chumbo, com fórmula química PbS , 
conforme o ~H, pode apresentar em sua superfície as espécies Pb 2 + 
Pb(OH)+, HS , H2 S, Pb(OH) 2 etc. O IEP da galena foi encontrado por di 
versos pesquisadores no pH = 3,0r 6

). 

I I - METODOLOGIA 

o estudo foi desenvolvido num "Tubo de Hallimond" modifi
cado com fluxo constante de nitrogénio controlado por um sistema de co 
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luna d'água. Usou-se em todos os testes 120 cm 3 de um gãs num fluxo de 
1 crn 3 /seg. · 

As amostras utilizadas foram cuidadosamente preparadas de modo 
a se evitar qualquer tipo de contaminação . A moagem foi feita em moi
nhos de porcelana. A seguir, as amostras foram passadas em aparelhos ' 
magnético purificador. A classificação granulornétrica foi feita a se
co. Por fim procedeu-se a lavagem com ãgua destilada para remoção dos 
finos depositados nas part!culas. As amostras foram conservadas em 
água destilada. 

A faixa granulométrica utilizada nos testes foi a de 
65 x 100 malhas. Em todos os testes usou-se apenas espumante e regula
dor de pH corno reagentes. O pH foi ajustado com ácido clor!drico ou hi 
dróxido de sódio. Os testes foram antecedidos por um periodo de~ondi= 
cionarnento mineral/reagente de 1 minuto. 

Testou-se a concentração do espumante de 8 ppm e 33 ppm ' 
compreendendo a faixa de concentração geralmente utilizada em flotacão. 

I I I - RESUL"l'ADDS. 

As tabelas e gráficos, a seguir, apresentam os resultados 
obtidos nos testes em "Tubo de Hallirnond". Os valores mostrados, nas 
tabelas, representam a média aritmética das percentagens flotadas em 
cada condição de teste. -

ESIUoW1I'E (~) Fim'JID.l\ 

Oiro DE PINID MD3C !c.IOO ÇRES!LICX> 
pH 

8~ 33 W1l 8 J)J:(TI 33 ~ 8 J)J:(TI 33 J)J:(TI 
i 

4 68,0 84,8 74,4 98,2 37,5 75,4 
6 35,5 64,7 44,5 92,0 30,5 79,9 

I 

8 32,5 71,1 45,5 76,1 29,4 77,3 

I 
10 36,7 72,0 44,3 76,1 23,6 69,2 
12 32,2 48,0 25,6 30,1 13,1 46,1 

Tabela 01 - Resultados obtidos com a Galena 

ESPl1MANl'E (%) Fim'JID.l\ 

Oiro DE PINHO MIOC !c.IOO CRES!LICX> 
pH 8 ppn 33 wn 8 wn 33 wn 8 wn 33 wn 

4 4,2 -14,2 3,1 4,0 1,2 2,9 i 

6 3,6 5,9 3,0 4,5 0,5 4,1 
8 1,8 5,9 1,9 4,0 1,0 3,8 

10 1,9 4,1 0,6 2,5 0,6 1,3 
12 0,9 1,8 0,3 0,8 0,3 0,2 

Tabela 02 - Resultados obtidos com o Quartzo 

ESPGWn'E (%)~ 

Oiro DE PINID MIOC !c.IOO CRES!LICX> 
pH 

8 wn 33 J:Qn 8 PI:Jl\ 33 PI:Jl\ 8 PI:Jl\ 33 PI:Jl\ 

4,0 1,8 5,2 0,6 4,7 O, 7 2,5 
6,0 1,4 4,2 0,3 3,7 0,5 1,6 
8,0 0,8 3,6 0,4 2,0 1,1 1,6 

10,0 0,8 3,3 0,3 2,7 0,7 0,7 
12,0 0,7 1,8 0,4 2,4 1,1 1,2 

Tabela 03 - Resultados obtidos com a Calcita 
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IV - AVALIAçA.O DOS RESULTADOS 

Observa-se, nas tabelas 01, 02 e 03, um aumento na flota
biÍidade, dos minerais testados, com a elevação da concentração dos es 
pumantes. Esse fato mostra que, nos níveis estudados de concentração: 
a adsorcão dos reagentes, nas superflcies minerais, cresce com a con -
centração dos espumantes. 

Nas tabelas e gráficos apresentados está evidente uma 
maior flotabilidade da galena com relação aos demais minerais testado~ 
Em todos os casos a flotabilidade é maior em pH = 4 descrecendo com o 
aumento do pH. A calcita é o mineral menos afetado pela atividade cole 
tora dos espumantes. A flotabilidade do quartzo, também é reduzida. NÕ 
entanto deve-se considerar que quartzo e calcita, corno minerais de gan 
ga, estão, em geral, presentes em grandes percentagens na·'cornposição T 
do minério. Sendo assim, uma flotabilidade de 14,2% do quartzo (obser
vada em testes, com 33 ppm de Óleo de pinho, em pH = 4,0) poderia pro
vocar uma queda bastante significativa no teor do concentrado. 

Com a concentração dos espumantes de 8 ppm e/ou em condi
ções de elevada alcalinidade a flotabilidade do quartzo, e, principal
mente, da calcita são desprezíveis. 

Acredita-se que a maior flotabilidade da galena se deva 
a urna adsorção química, do espumante, ~través da reação do grupamento 
oxidrila do reagente com a espécie Pb+ , da superfície mineral, cuja 
concentração aumenta com a acidez da polpa. 

Em todas ~s condições testadas o ácido cresllico apresen
tou uma menor atividade coletora em relação aos demais espumantes tes
tados. 

A maior atividade coletora do Óleo de pinho se deve, pro-
vavelmente, ' a presença, ainda que diminuta,.de ácidos orgânicos em 
sua composição. 

V - CONCLUSOES 

Em concentração elevada e/ou em polpas ácidas é intensificada a 
ação coletora dos reagentes espumtntes testados. Esse fato pode' 
proporcionar urna queda significante na seletividade de um proce~ 
so. 
Em condições adequadas de pH da polpa e concentração de espuman
te poderia-se ~hegar a boa seletividade no sistema galena x cal
cita, quartzo usando-se apenas reagente espumante. 

- O ácido cresílico é, . dentre os espumantes testados, o de menor ' 
poder coletor sobre os minerais de ganga. 
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Figura 01 - Flotabilidade da galena, quartzo e calcita o::rn óleo de pinho 
( 8 ppn) , em funs;ão do pH. 
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Figura 02 - Flotabilidade da galena, ~zoe calcita can Óleo de 
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Figura 03 - Flotabilidade da galena, quartzo e calcita can MIOC 
(8 p[Xn) em fwwão do pH. 
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Figura 04 - Flotabilidade da galena, quartzo e calei ta oan MIOC 
(33 RJll) em função do pH. 
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Figura 05 - Flotabilidade da galena, quartzo e calcita can ácido 
cresílico (8 ppn) PTll função do pH. 

59 



100 
(%) 
flotaàa 

90 

8 A 

80 ~ 
A 

70 
à 

60 

50 

40 
I 

ó galena 

30~ o quartzo 

o caÍ cita 

I 
20 

10 

~ 

6 8 10 12 
pH 

' Figura 06 - Flotabilidade da galena, quartzo e calcita cem ácioo 
cresílico ( 33 ppn) em função do pH. 
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