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EFEITO OOS CATIO~S FERROSO E ~~G~ESIO ~O COMPORTA~ffiNTO DO HIPERSTENIO 
~.\ FI.OTAÇI'iO Ot SULFETOS Llli CO BRt 

RESU>IO 

PEREIKA, C.E., M.Sc. 
PERES, A.t.C., M.Sc.; Ph.O . 
ÃLVAR~S DA SILVA, M.L.F., M.Sc. 

A partir de trabalnos anteriores que comprovaram a presença de hiperstê 
n i o - 1-c~lg (Si O sJ 2 - I i berndo em concentrado industrial de cobre sulfet:! 
do, estudou -se o efeito da ativação inadvertida por cãtions ferroso e 
magnésio na flotação com coletores aniônicos tio-compos tos. 

O~ testes de laboratório envo lveram medidas de potencial zeto e micro
flotaç5o com o hiperstênio e também com a enstatito - Mg2(Si03) z -, vl 
~ando à con firmaçao do efei to de cátions ferroso na rede crista~ina. A 
principal dificuldade encontrada foi a'estabilização da espécie ferro$' 
conseguida através da adição criteriosa de agentes redutores, simulando 
condições redox seme lhantes às da moagem industrial de sulfetos . 

Os resulta dos experimento is' foram correlacionadt>s com o diagrama Eh x pH 
pnra o fer ro e diagramas de estabilidade de ospécies em função do pH p~ 
ra magnésio e fer ro, concluindo-se que a ativação do hiperstênio é cau 
sada por um efeito combinado de presença de cátions ferroso tanto na ri 
Je cristalina do mineral quanto em solução. -

ABSTRACT 

After former studies, which revealed the presence of free hypcrsthene • 
FcMg(Si03)2 - in industrial sulfide copper concentratc, the ef!ect of 
lnadvcrtent activation by ferrous and magneslum cations ln the 
flotation witb anionic thio-collectors was investigated . 

The experiments included zeta potential determinations•and microflota
tion tcsts wlth hypersthene and also with enstatite, aiming to confirm 
the effoct of crystal lattice ferrous cation . The most difficult stcp 
was the stabillzation of the ferrous species, achieved through 
controlled addition of reducing agents, simulating the redox 
conditions of industrial ~ulfides grinding. 

The experimental Desults were correlated with the Bh x pH diagram for 
iron nnd species stability diagrams versus pH for magnesium and iron, 
leading to the conclusion that hypersthene ac tivation is caused by a 
combined effect of tbe presence of ferrous cations both in the mineral 
crystal lattice and in solution. 
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I - I~TROOUÇ~O 

bm trabalho antertor (I) o~ m~~mos ~utores anal i saram a importincia da 
nttvaç5o com cat1ons mctfilico~ na flotação dos sJiicatos na presenin de 
col~tore~ tio-compoHos. Na oc:tsJão foi fe1ta uma revisão bíbllograftcn 
5obrc os mccnnismos de adsorc~o dos colctores antÕnicos nos silicatos e 
da tnflu~ncia da ~rc~cnça de citions metiltcos nessa flotação, ressai
tnndo-sc a tmportancin da formação de hidroxo-compleÃOS e de ent1dades 
Jc aupcrf fclc mctol-coletor pnra que se processe a coleta. 

Ta1s trnbnlhos foram cfetivado~ na tentativa de se compreender a falta 
de seletJvtdade da flotação deu~ mtn~rio sulfetado de cobre com ganga 
Pilicatadn, tendo-se 1dent1f1cado o hiperstinio- Fe~g(SI03)2- co~o o 
mineral cont~mln:tJor (!). Os estudos fundamentais ati então efetuados 
com amo,trd dcise minurol puro hav1nm Indicado que a sua (lotação inad
vcrt idn t-r:l Jc:-\ 1Ja ~~ pre-.cnçn< de ~~~ .. e/ou do Fe••. 

Na ocas1~0 ~,o ~c hP\13 con~cgu1do realizar estudos fundamentais com o 
hipersten1o Jtivado çOm Je"• dado~~ dificuldades de estabilização des 
ta espéc1e nn~ conuJÇÕes de realizaçÃo desses testes, ocorrendo sempre
uma oxidaç3o a Fe3•. No cnt·antll, as dcternJinac;ões do potencial zcto e 
os testes de microflotaçio efetuaJo< com este mineral. utivado com os 
princ1pais cit1ons presente~ nesse 11st~ma (AJ3•, cu••, ~g•• e ca• · J . 
demonstrar;un que somente o ~te•• e/ou o Fc•• podCTJam ser responsabllt=a 
dos pela !lotação observada desse m1n~ral no sistema cm questão. -

Os estudos agora apresentados compreendem uma complementação de tu11 t~ 
balhos, consistjndo basicamente da anãt ise dos efeitos desses dois cã 
tions para co•prcensão da importãncta relat~va de cada um deles. -

11 - OISCUSSÂO E RESULTADOS EXPbRIMEN IATS 

11.1 -Estudos Fundamentais do Htperstjnio Ativado çom FeClz.4Hz0 

Para a reali•nção dessa etapa do trabalho, encontrou-se grande dificul
dade na estnbilizaçio do ~~llécie ferrosn. De fato, diversas referencias 
literãrins (3) (4) (S) (h} observaram que o Fe..,. nõo permaneo~:e estivel em 
soluções aquosas. nos cond1ções ambientais, paro a faixa bisica de pH, 
devido ã presença de oxigen1o. 

Fuerstenau e colaboradores C3lCS) ~ó consegu t rnm estabtll zar cssecãtion, 
em estudos de microflotaçno, empregando águo com menos de S ppb de 
oxtgênio dissolvido. 

Garrels e Cbrist (7) de11onstraram que, para soluções a~uosa:; dilijÍda;! 
contendo ferro, o potencial de oxidação (Eh) do par Fe •-FeJ• a 25 C c 
tgual a 830 mV. 

Tal dado está de acordo com os experimentos de letowski (8) que, estu
dando a lixiviaçao de sulfetos de cobre e ferro, encontrou um Eh, para 
este mesmo par, de 770 mV. 

Fuerstenau c Palmer (S) afirmam ter observado predominancia da esp~cic 
ferrosa em solução para valoros de ~h abaixo de 800 mV, em estudos de 
mtcroflotação de heaatita. 

Além de concordarem entre si, esses trabalho~ anteriores concordam com 
o diagrama Eh x pH para o par Fe••-Fe3• apresentado na Figura 1 (~). 

Na anilise dessa figura observa-se que o FeoH•, entidade que se ndsorv! 
ria c podena tornar o mineral apto ã posterior adsorCião do coletor, pr! 
do~ín1 c~ ~quilÍbr1o na faixa de pH de 8,5 a 11,5 porem somente em con
diçõet ha~tdnte redutoras. Os diagramas de equilÍbrio de espécies x pH 
constan· r ··• I' t~'rlltura para esse ciinon (S) mostram concordância com 
essa fah" lc pll, 1ta~ fazendo porém referência ao estado de oxiredução, 
o que parece ser ••mil f .11 ha 
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Por essas razões an1 r1or~s t r4ua 1hou-se nessa etapa com a uttlt zação de 
agente redutor, ten< • 'e o;e lt.>cionado o ditlonito de !!Ódio - NazSz04 
como o mais eficiente para esse SlStema. 

A figura 2 representa os resultados das medições de potencial zeta do 
hip~rstênto puro (com o emprego de NaCl como eletrólito indiferente) e 
ativado pelo Fe••. Observa-se o IEP em torno de pll 3,0 e que a ativação 
com 1 x lo-S M de FeClz.4HzO, ~m condições de oal-redução que establli
zem a espécie divalente, proporc1on~ um máximo de potencial positivo em 
pH 10. No entanto nio ocorreu revers~o de carga de superficie, possível 
mente devido à baixa concentração em que se trabalhou. em função das dT 
ficuldades de estabilização dessa especie, quando se tentava trabalhar
a mais altas dosagens de atívador (2). 

A figura 3 representa os resultados de microflotação, em tubo de Halli
mond modificl!do. do hlperstênio ativado pelo Fe++ n;1 presença de Isopropil 
Xantato de Sodio - IPXNa - com um Eh •·- 400 mV. 

Pode se observar que, para estas condições de oxi-redução, ocorre 
damente a flutuabilidade parcial do hiperstên~o na faixa de pH cm 
ocorreu alteração em sua carga de superfície, guando da ativação 
Fe•• e que coincide co• a fatxa de estobilizaçao do FeoH•. 

11.2- ~studos Fundamentats do H1per~tênio Ativado com ~gClz.611zO 

nni
que 
com 

A í1gura 4 represento os resultados das medições de potencial zeta do 
hip~rst~nio puro e ativado pelo Mg••. Observa-se que a atlvação com 1 x 
10- ~~ de 'lgClz. 6Hz0 proporcionou reversões de carga de superfície do m.!_ 
neral e~ valores de pH em torno de 10 e de 11, passando o mesmo a ter 
cargo positiva nesse 1nterva1o. 

Foram real i ta'dos testes de m1crofloução do h~perstên10 ativado com Mt• 
em uma ampla faixa de variações de condições, sobretudo em termos de do 
sagem de lP.XNa (4 a lOO . mg/1), dosagem de ativador (1 x to-s a 1. x to-3Mj, 
tempo de condicionamenl~ (7 a 20 minutos) e na faixo de pH que engloba
ria a predominância do MgOH+ ein equilfbrio, de 9 a 11. · 

Em nenhuma condição se observou flutuabilidade significativa do minera~ 
caracterizando a inabilidade do Mg•• de alterar seu coMportamento natu-
ral na (lotação. ' 

Essa observação está de acordo com as conclusões de Fuerstenau e co lobo 
radoreS (!)) OS quais ver1 ficaram sue ~ ~\g++ demonstrou grande habilida':' 
de paro alterar a car~n de superf1cie de diversos silicatos na regiãode 
esta~i I i zoçiio do ~lgOfl • mas que nem sempre isso envolve uma posterior a_!! 
sorçao do aníon coletor. Observam esses autores que, na presença de co
letores aniônicos não-tio (oleatos, sulfonatos) normalmente se excede o 
produto de solubilidade da entidade •etal-coletor. redundando na presen 
ça de alguma entidade de superficie magnésio-coletor. com conseqUente 
boa resposta ã flotaçno. De fato, em trabalho recente foi observada uma 
boa flotação do berilo com sulfonato, quando atlvodo com Mg++ na faixa 
de estabilização do ~1g011•• llO). 

Na presença de xantatos não se excede o produto de solubil1dade do iso
p· >pil xantato de magnésio e, não ocorrendo a sua precipitação, não se 
~serva a flotação do mtneral mesmo na !egíão de pH (e• torno de 10) o~ 

de algum >tg + se hidroli za a MgOW +, ate que, em pi\ em torno de 11. ocor
re a h1drólise completa do cátion a MIJ(OI'Oz(s). segundo os segointes e~ 
qui1tbrios (9): 

Mg (OH) z(s) 

K • 3,81 X lO-l 2 

lt • 1,82 X 10-ll 

A ausência dessa entidade de superffc1e magnésto-coletor explica a ina
bilidade do magnésio de mud\r o comportamento do hiperstênio na flota-
ção com colctores tio-compostos. • 
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11.3 - Estudos de Confirmação· 

Os resultados anteriores e o raciocfnio eliminatório em relação aos 
mais cãtions predominantes desse sistema, levam a uma tendência de 
responsabilizar o Fe++ pela flotação inadvertida do hiperstênio na 
senç~ de xantatos. 

de 
se 

PT! 

De fato, no sistema industrial de flotação dO minério sulfetato há uma 
série de fontes de ferro, além do contido no mineral. Há o Fe•• presen
te em outros minerais e introduz-se cerca de 700 ~pm de ferro metálico 
no processo de cominuição e, como a moagem de minerios contendo sulfe
tos é catódica em relação a potenciais de equilfbrio para oxidação de 
superfície no pH da fase aquosa (lt~. esse ferro se ionizará segundo me 
canismos propostos por Fuerstenau e colaboradores' (12) e sua adsorçãole 
vará a formação de entidades de superfície contendo ferro e que estarãõ 
aptas a mudar o comportamento dos sil1catos na flotação. 

Afim de se compreender melhor o efeito do Fe•• da rede cristal1na do hi 
perstênio e do seu efeito conj unto com o Fe•• adicionado e de se confir 
mar a inabilidade do Mg++ de funcionar como ativador, efetuou-se testes 
com amostra de enstatita - Mgz(Si03)2 -, mineral de mesma estrutura cris 
talina, mesma simetria ortorrombica e mesma série isomorfa do hiperstê~ 
nio, onde ainda não ocorreu a substituição parcial do Mg++ pelo Fe++ll3) 
(14) {15) (16). 

A figura S representa os resultados de medições de potencial zeta da 
enstatita pura na presença de NaCl como e)etrÕlito indiferente. Obser
'vou-se uma concordancia do IEP com o do hiperstênio e que as suas cur
vas tem essencialmente a mesma forma. 

Não se observou a flotação da enstatita pura e nem ativada com o Mg.++ 
nas mesmas condiçoes em que esse cátion foi testado ~ara ativar o hi
perstênio. Ficou confirmado que o Mg++ não é responsavel pela flotação 
inadvertida desses minerais, um~ vez que, nem como grande constitUlnte 
dos silicatos (aproximadamente 40\ e 22\ em peso para a enstatita e · o 
hiperstênio testados, respectivamente), nem adicionado sob a forma de 
sal solúvel, mostrou habilidade para alterar o comportamento desses si
licatos nessa floto~ão. De fato, estudos anteriores concluem que o mag
nésio, mesmo quando ativo na superfície, reage apenas com as .camadas mui 
to superficiais sendo, conseqUentemente, facilmente dessorvido (17)tl8). 

A figura 6 representa os resultados da microflotação da enstatita ativa 
da com Fe++, sob as mesmas condições em que foram realizados testes com 
o hiperstênio. Observa-se um pico de !lotação bastante discreto em pH 
10, pico este, no entanto, exaustivamente confirmado . 

A comparação dessa figu~a com a figura 3 mostra uma flutuabilidade mais 
acen tuada para o hiperstênio e numa fatxa de pH moi.s ampla, levando- se 
a crer que há um efeito conjunto dos cátions Re•• adicionado no sistema 
e presentes na rede cristali~~ do mineral. Possivelmente, o efeito l1xi 
viador do ânion Cl- expõe Fe na interface do hiperstênio, razão da m~ 
nor flutuabilidade da enstatita. 

Esse efeito do Fe•• como ativador do hiperstenio, conduzindo à sua flo
tação parcial na faixa básica de pH, explica muito bem' porque a flota
ção industrial desse minér io sulfetato de cobre sõ se processa de forma 
seletiva com utilitação de agente'depressor com mecanismo de ação espe
cifica sobre o ferro. 

I I I - CONC:LUSOES 

- Pela análise dos estudos de potencial zeta e de microflotação, em com 
paração com diagra~a de equilíbrio de espécies e diagrama Eh x prl 7 

conclui-se ser o Fe• o respons~vel pela ativoção inadvertida do hipers 
tenío e sua posterior flotação com o coletor IPX~a. observada na regiãõ 
de predominância em cquilíbrto desse cãt1on e/ou de seu primeiro hidro
xo- comptexo. 
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- Observou-se que o .\fgH, apesar de causar grande m~JdP~ça na carga de 
superfície do hipcrstênio, r-ão provoco sua fl"tação com IPXI\a, uma vez. 

que não ocorre o formação de entidades de $U~erfície magnésio-coletor , 
uma das condiçÕes fundamentais para a flotaçao de silicatos com coleto
res aniônicos. 

- Os estudo~ de confirmação, cfetuados com enstatita corroboram as 
conclusões ontcuores e demonstrllm haver um efeito conjunto doscátions 

Fe•• em solução e na rede cristalino do mineral. Ou seja: observa
se a necessidade de uma ligeira solubilltação do hiperstinio com ronse
qUento exposição de Fc•• na interface para que sun f l otação se processe 
de formo mais substancial. Dai advir o menor n[vel de flutuabilidade da 
enstatita, quando ativoda pelo Fe••. 
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