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ALGUNS FATORES FÍSICO-QUÍMICOS ENVOLVIDOS NA FLOTAÇAO DE POTAsSIO 

Marisa Bezerra de Mello Monte (1) 

José Farias de Oliveira (2) 

R E S U M O 

O processo de flotação seletiva da silvita é conduzido 
industrialmente pelo emprego de aminas primárias alifáti 
cas de cadeia longa como coletores. Um dos aspectos ca 
racterísticos deste processo é a sua condução em uma sal 
moura saturada objetivando evitar a solubilização do sal 
de potássio. Esta é uma condição que lhe confere uma si 
tuação de peculiaridade em relação aos aspectos físico= 
químicos envolvidos. No presente trabalho são apresenta 
dos os resultados do estudo da adição de álcoois e sua 
influência na adsorção e flotabilidade do potássio na pre 
sença de aminas. Foram realizados ensaios de microflota 
ção em tubo Hallimond e ensaios de adsorção em função da 
concentração dos reagentes mencionados. Um aumento da re 
cuperação de potássio a partir de menores concentrações 
de coletor foi obtido com hexanol e octanol para uma con 
centração em torno de 5.lõ3M. 

A B S T R A C T 

Selective flotation of KCl is achieved industrially with 
primary amines as collector. One of main characteristics 
of this process is that it is carried out in saturated 
brine to avoid further solubilization of the salt mine 
rals. This condition leads to a peculiar situation in 
relation to the surface chemistry fenomena involved. In 
this work results of Hallimond tube flotation tests and 
adsorption measurements are presented with dodecylamine 
as collector. Potassium recovery was enhanced in the pre 
sence of several alcools depending mainly on their chain 
lenght. Hexanol and octanol presented the best results 
in the concentration range of 3 to 6.1Õ3M. Dodecanol on 
the other hand, had an opposite effect, rendering KCl 
less flotable. 
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1. lNTRODUçAO 

O processo de flotação industrial de sais de potássio é conduzido em 

salmoura saturada produzida pelo próprio minério, com a utilização 

de aminas primárias como coletor. As salmouras possuem uma ｣ｯｮ｣･ｮｴｲｾ＠

ção de eletrólitos superior a 432g. t-
1

• A alta concentração salina 

destas soluções quando comparada a outros sistemas de flotação cuja 

conc entração de eletrólito varia entre 0,7g.i-l a 7.05g.t- 1 , é de 

importância crítica em relação aos mecanismos que envclvem a flota 

ção seletiva da silvita em relação ｾ＠ halita. 

Os coletores normalmente utilizados no processo são aminas primárias 

de cadeia longa, cuja solubilidade em água é normalmente baixa. Em 

salmoura saturada esta solubilidade é ainda menor. 

O mecanismo de adsorção das aminas ou sais de amina na superfície do 

cloreto de potássio não está ainda claramente entendido. A ･ｸｰｬｩ｣ｾ＠

ção oferecida por Fuerstenau & Fuerstenau (1) baseia-se na ｣ｯｭｰｾ＠

tibilidade do raio iônico do potássio e do coletor que se adsorve. 

Rogers & Schulman (2) consideraram que a adsorção preferencial do 

coletor estaria relacionada com a entalpia de solubilidade e grau 

de hidratação do mineral. Eles concluíram que sais fracamente hi 

dratados poderiam ser flotados pelas aminas. Roman et al. (3) corre 

lacionaram as teorias de adsorção por compatibilidade entre os raios 

iónicos com a energia de hidratação dos minerais envolvidos no ｰｲｾ＠

cesso. Singewald (4) discutiu detalhadamente estas teorias ｡ｰｲ･ｳ･ｾ＠

tando várias excessões às interpretações oferecidas. 

De fato, os mecanismos propostos não oferecem uma explicação abran 

gente em relação aos processos físico-químicos envolvidos na flota 

ção do potássio e não se aplicam inteiramente quando na presença de 

uma solução de alta força iônica e de surfactantes insolúveis ｰｲｾ＠

sentes no meio. 

Leja (5) em um trabalho recente, propôs um mecanismo com base em 

resultados experimentais obtidos interagindo álcool e amina. Com o 

auxílio dos álcoois, as partículas coloidais não dissolvidas no meio 

se espalhariam na interface ar-líquido formando uma monocamada mis 

ta na superfície das bolhas. Neste caso, o coletor atingiria a su 
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perfície do cloreto de potássio por intermédio das bolhas já ｨｩ､ｲｾ＠

fobizadas. 

A interação entre o álcool e a amina foi também estudada por Mitina 

& Aleksandrovich (6). Eles obtiveram um aumento na taxa de adsorção 

das aminas na superfície do cloreto de potássio com a adição de ál 

cool heptílico. 

O objetivo do presente trabalho foi, através de uma pesquisa mais 

ampla com diversos tipos de álcool, obter informações que auxiliem 

na melhoria do processo. A interação entre o álcool e a amina é ｡ｮｾ＠

lisada evidenciando a co-adsorção das moléculas de espumante e cole 

tor nas interfaces sólido-líquido e ar-líquido. 

2. METODOLOGIA 

2.1. - Materiais 

Os reagentes utilizados em todos os experimentos, bem como o clore 

to de potássio, são de grau analítico. Hidróxido de potássio e áci 

do clorídrico também de grau analítico, foram usados como ｲ･ｧｵｬ｡､ｾ＠

res de pH. 

Em todo trabalho ･ｸｰ･ｲｩｭ･ｮｴ｡ｾ＠ utilizou-se água destilada na ｰｲ･ｰ｡ｲｾ＠

cão das soluções de dodecilamina em salmoura saturada. 

Nos ensaios de adsorção e de microflotação foram utilizados dodeca 

nol, decanol, octanol, hexanol e butanol no grau analítico,bem como 

o espumante de 'grau técnico metil. amil álcool. 

2.2. - Estudos de Adsorção 

2.2.1. Método de determinação quantitativa de aminas de alto peso 
molecular 

A determin.ação da quantidade de amina adsorvida na superfície do ｣ｬｾ＠

reto de potássio foi calculada através da diferença entre a concen 

tração inicial e final da amina em solução, após ser atingido o ｾ＠

quilíbrio na interface. 
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Para este fim, foi utilizado o método clorimétrico de Pearce (7). 

Este método baseia-se na reação das aminas com sulfoftaleínas em 

solução ácida. O produto de coloração amarela obtido é extraído em 

clorofórmio. A intensidade da cõr é proporcional a quantidade da 

amina presente. 

Apesar do método ser relativamente simples é necessário tomar cer 

tas precauções no sentido de evitar leituras errõneas de absorvân 

cia. Uma fonte de erro na leitura é ocasionado pela presença de ｧｾ＠

tículas de água na fase orgânica (clorofórmio). 

Visando a determinação do teor de amina dissolvida em salmoura satu 

rada foram necessárias adaptações no método de análise. Com o apeE 

feiçoamento do método foi possível elevar sua sensibilidade em rela 

cão aos estudos preliminares (8). 

2.2.2. - Ensaios de adsorção 

As isotermas de adsorçâo foram levantadas à temperatura de 22± 2oc 

na presença e ausência dos álcoois citados. 

Uma amostra de 15g de cloreto de potássio na granulometria entre 65 

a 100 malhas era contactada com 47mt de solução de amina em salmou 

ra saturada no respectivo sal. 

Os tubos de ensaios eram vedados e acoplados a um disco vertical ｧｾ＠

ratório dotado de motor, através do qual os tubos eram invertidos 

lentamente de cabeça para baixo. Após 18 horas de contato, ｡ｴｩｮｧｾ＠

do o equilíbrio, era determinada a quantidade residual de aminal, a 

partir da solução sobrenadante. 
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2.2.3. - Ensaios de microflotação 

Os testes de microflotação isolada de cloreto de potássio foram ｲ･ｾ＠

lizados em tubo Hallimond, utilizando a infra-estrutura descrita an 

teriormente por Gomes & Oliveira (9). 

Segundo a técnica experimental utilizada, a amina era solubilizada 

em água acidulada e uma quantidade do sal necessária à saturação ､･ｾ＠

ta solução era adicionada preparando-se a solução de amina na con 

centração desejada. Esta solução foi diluída para várias outras con 

centrações com salmoura saturada. 

As amostras de cloreto de potássio na faixa granulométrica entre 48 

e 65 malhas eram secadas a loooc sendo utilizados 5 gramas em cada 

teste. 

Após o ajuste do pH, um volume de aproximadamente 130mt da solução 

de coletor na concentração requerida era transferida para o tubo 

Hallimond contendo cristais do respectivo sal. Após o condicionamen 

to de 3 min, seguia-se a passagem de nitrogénio com uma vazão cons 

tante de lmt. s-1 durante 3 min. 

As frações flotadas e não flotadas eram secadas, pesadas e através 

dessas a recuperação era obtida. 

Todos os experimentos 

tura ambiente. 

de microflotação foram conduzidos à ｴ･ｭｰ･ｲｾ＠

3. RESULTADOS E DISCUSSI.O 

A figura 1 apresenta o efeito do pH na recuperação do KCl e do NaCl. 

Observa-se uma elevada recuperação do KCl em quase toda faixa de 

pH estudada com tendência decrescente somente na faixa mais alcali 

na. 

Para baixas concentrações de coletor tem-se um aumento signigicat! 

ｾ ［ ｬＩ＠ na recuperação em pH = 6,0 (figura 2). 
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Na figura 3 apresenta-se a influência da concentração de coletor na 

flotação do cloreto de potássio, na ausência de álcool e para dois 

valores de concentração de octanol. Observa-se que com o aumento da 

concentração do álcool é necessária urna menor quantidade de coletor 

para se atingir níveis de recuperação próximos a 100%. 

A isoterrna de ad$orção de dodecilarnina apresenta um aumento brusco 

da adsorção para concentração de equilíbrio próxima de 10-4M, na ｡ｾ＠

sência do álcool (figura 4). No entanto, para urna dada concentração 

de dodecilarnina obtém-se maiores taxas de adsorção com a adição de 

octanol ou hexanol. 

Os ramos ascendentes das isoterrnas (b) e (c) mostradas na figura 5 

também são deslocadas para concentrações mais baixas de coletor com 

a adição de· butanol ou rnetil arnil álcool. 

A figura 6 apresenta o efeito limitante do comprimento da cadeia ca_E 

bônica do álcool alifático. Para urna concentração de 10-3M de deca 

nol têm-se um aumento significativo da adsorção, enquanto que na ｰｲｾ＠

sença de dodecanol ocorre urna nítida diminuição da taxa de adsorção. 

A adsorção da arnina na superfície do cloreto de potássio foi favo 

recida pela presença de octanol, hexanol, butanol e rnetil arnil ál 

cool nas concentrações indicadas (figuras 4, 5 e 6). 

Os resultados experimentais de rnicroflotação apresentados na figura 

7, mostram claramente o efeito do aumento da concentração de hexanol 

na recuperação do cloreto de potássio. Para urna baixa concentração 

do coletor, o efeito do aumento da concentração do álcool não é ｮｾ＠

tado. No entanto, a partir da concentração de 4.10-5M de dodecilarni 

na obtém-se urna elevada recuperação do cloreto de potássio, com ｴ･ｾ＠

dência decrescente somente na presença de altas concentrações do ál 

cool. 

A figura 8 mostra o efeito da concentração do octanol na flo.tação de 

KCl com dodecilarnina nas concentrações de 4 .1o-5M e 6 .10-5M. Urna ･ｬｾ＠

vada flotação é obtida com adições de octanol entre 4 a 8.lo-3 

rnol · r 
1 

• A partir de valores superiores a 8 .10-3M de 

octanol observamos a diminuição da recuperação do potássio. 
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Na figura 9 apresentam-se as curvas de recuperação do KCl em função 

do tamanho da cadeia carbónica do álcool e de sua concentração na 

presença de dodecilamina 6.lo- 5M. Um rápido crescimento na ｲ･｣ｵｰｾ＠

ração é notado na presença de octanol. Adições de decanolebutanol 

não favorecem o crescimento observado com o uso de octanol. 

4. CONCLUS0ES 

Os resultados dos ensaios de adsorção indicam que tanto os álcoois 

alifáticos como os de cadeia ramificada melhoram a adsorção das ami 

nas na superfície do cloreto de potássio. Este aumento sugere que as 

interaçôes entre o álcool e a amina ocorrem também na interface só 

lido-líquido em contato com o mineral, o que não elimina o mecanis 

mo proposto por Leja, de espalhamento das aminas na superfície das 

bôlhas. No entanto, pelo menos parcialmente a influência do álcool 

se dá por adsorção direta na superfície do mineral . 

Dos resultados de microflotação conclui-se que o aumento da ｲ･｣ｵｰｾ＠

ração do potássio a partir de menores concentrações de coletor pode 

ser obtido somente para uma determinada faixa de concentração do 

álcool. 

Os presentes estudos mostraram a importância prática de selecionar 

a concentração ótima de ambos os reagentes. 
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Figura 2 - Influência do pH e da concentração de dodecilarnina (DOA) 

na flotacão de KCl em salmoura saturada. 
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KCl em salmoura saturada a 22 ± 2oc, sem álcool (a) e na 
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indicadas. 
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KCl em salmoura saturada a 22 ± 2°C na ausência de álcool 
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centracões indicadas. 
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trações indicadas. 
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