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O pressn~e ~rabalho es~uda o e~eilo da saturação e do isomeris
mo "c i s/lrans" das cadai as da ácidos graxos, componen~es da 
gorduras hidrogenadas a margarinas vage~ais, no desempenho das
las, como colelores na flolação seleliva de ~luorila, apa~ila a 
calcila. Foram realizados lesles de micro~lolação em lubo da 
Hallimond modificado, alravés dos quais foram avaliados os ní
veis de hidro~obicidade oblidos para os colalores, saponi~ica

dos, com cada mineral separadamente. O desempenho dos colalores 
foi, enlão, comparado a padrões puros dos ácidos oléico CCta:< 
"eis") , eláidico CCta:< "lrans") e palmilico CCt.s:o). A seleli
vidada potencial apresen~ada pelos ácidos eláidico, palmilico e 
pela gordura hidrogenada, enlre ~luori~a/calclla e apalila/cal
cila, é alribuida principalmente a uma comunhão enlre as carac
larislicas esléricas das moléculas dos colelores e a disposição 
dos silios da adsorção na superfície dos minerais . 

UNSATURATED CCIS/TRANS ISOMERS) AND SATURATED FATTY ACIDS 
I N THE SELECTI VE FLOTA TI ON OF SP ARI NGL Y SOLUBLE MI NERALS 

The presenl work s~udies lhe influence of ~he "cis/lrans" isom
erism and saluralion o~ fally acids' hydrocarbon chains, on lhe 
seleclivE> .flola~ion o.f apalile, fluori~a and calcile. Fally 
acids are lhe main componenls o.f hydroganaled ~als and marga
rinas sludied hera. Microflolalion ~as~s wilh a modified Halli
mond lube were carried oul in order lo inves~igale lhe hydro
phobicily daveloped by each saponifiad collaclor wilh each min
eral, separalely. So lhe colleclors' bahavior was compared wilh 
pure sampl .. s of olG>ic CCua:< "eis"), elaidic CC111:1 "lrans") 
and palmilic CCto:o) acids. The polen~ia1 seleclivi~y presenled 
by elaidic and palmilic acids and ~ha hydrogenaled .fal, bG>lweE>n 
fluorile / calcil., and apalile/calcile, is ~houghl lo be due lo 
s~eric effecls of lhe "lrans" conforrnalion and saluralion of 
lhe hydrocarbon chain. This geomelric aspecl, in addilion Lo 
lhe mineral surface fealures, led lhE> colleclors Lo develop 
dif.ferenl degrees o~ hydrophobicit.y, dapending upon Lhe mineral 
cryslal chemislry characlerislics. 
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INTRODUÇÃO 

A ~lo~ação á hoje um processo mui~o utilizado no lralamenlo 

de minérios. Através dele são separados componentes de misturas 

he~erogêneas de parliculas suspensas em ~ase aquosa. O processo 

da "flo~ação em espuma" se baseia na propriedade difarenciadora 

chamada da hidrofobicidada da super~ícia do mineral. A selali

vidada do processo as~á ligada ao ~alo da que as super~ícias de 

di~eran~es espécies minerais apresentam diferentes graus de 

hidro~obicidade. Como se sabe, par~iculas hidro~óbicas ~êm me

nor ai'inidada com a água e partículas hidro~ilicas lêm maior 

a~inidada com a água. 

vés da pol pa mineral , 

(1) Com a passagem das bolhas de ar a~ra

aquelas par~iculas hidrofóbicas flu~uam 

aderi das às bolhas de ar , enquan~o aquelas h i dr o~ i 1 i c as ~i cam 

na fase aquosa. 

As caraclerislicas de superfície dos minerais podam, assim, 

ser modi~icadas a~ravés de reagentes, chamados surfat..an~es, 

segundo os in~eresses da recuperação. A principal classe das~as 

reagen~es é a dos coletores, formadas por moléculas com uma 

porção polar e oulra apoiar. A par~e polar dos cole~oras se 

adsorve na superfí c ie do mineral e a parte apoiar fica em con

~ato com a polpa, proporcionando à superf'i c ie maior af'inidade 

com o ar Chidrofobicidade). Dependendo dos t..ipos de minerais 

presentes e do t..ipo de separação que se deseja obter, diferen

~es cole~ores são u~ilizados. 

Óleos e gorduras vegetais, provenientes de exceden~es das 

indústrias alimentícias e de subpr~dutos da indúst-ria de celu

lose, têm sido utilizados com sucesso como malárias-primas para 

coletoras de minerais levemente solúveis, como apali~a e ~lua-

ri ta. Est..es óleos e gorduras são const..it..uidos, principalmente, 

de triés~eres de glicerila e ácidos graxas livres. C2,3) As 

caracteris~icas dos ácidos graxas constituint-es dos triésteres 

de glicerila t..êm importância ~undamenlal nos mecanismos de 

adsorção dest..es coletores na superfície do mineral. 
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Já se sabe que não é qualquer sur~a~an~e que pode agir como 

um cole~or para de~erminado sólido. Exis~em cri~érios que devem 

ser preenchidos pelo reagen~e para que es~e seja considerado um 

bom cole~or para de~erminado min .. ral. O principal cri~ério é o 

chamado "crit.ério da imobilidade", em que o cole~or adsorvido 

deve formar uma camada sobre a superfície, que ~enha rQla~iva 

imobilidade, afim de m.an~er uma camada hidrofóbica es~ável . 

Fa~or que influencia es~a imobilidade é a compac~ação apresen

t.ada pela película de moléculas do colet.or adsorvidas na super

fície do min .. ral . (4) 

As moléculas dos c0le~ores podem se adsorver na superfície 

dos minerais de ~rês maneiras principais: a~ravés de quimissor

ção, envolvendo formação de complexos com íons da rede do mine

ral; a~ravés de adsorção fisica sem ~rans~erência de carga; e 

adsorção elet.r os~á~ica sobre uma rede de con~ra-íons . Na 

prá~ica, pelo menos dois des~es ~ipos de adsorção podem ocorrer 

simul~aneamen~e . (5) Muit.o comum t.ambém, é a ocorrência de co

adsorção de espécies neu~ras do cole~or, dependendo do pH. (6) 

A ligação normal na adsorção dos cole~ores ocorre en~re a 

par~e polar da molécula e a .superfície do mineral. Já S9 sabe, 

por es~udos an~eriores, da ocorrência de int.erações t.ambém en

~re as par~es apelares dos cole~ores. Uma dest.as in~erações é a 

for mação de 1 i gações de van der Waal s . Es~as 1 i gações ocorrem 

en~re moléculas, a cur~íssima dist.ância e, port.an~o. vão ser 

~ant.o mais efet.ivas, quant.o mais próximas en~re si as moléculas 

do cole~or es~iverem adsorvidas, na superfície do mineral. 

Quant.o maior a possi bi 1 idade de formação dessas i nt.erações, 

maior a hidrofobicidade adquirida pela supE>r~ície e normalmen~e 

maior a recuperação do processo de flot.ação. A densidade máxima 

da pel i cul a de cal e~or adsor vi da depende da condição es~ér i c a 

da cadeia hidrocarbõnica do col .. t.or, C5,7) e das dis~âncias 

en~re os sitias de adsorção disponíveis na super~ície do 

mineral. 
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TESTES DE MICROFLOTAÇÃO 

Coletores 

Foram testados dois lipídios como coletores: margarina B 

CBecel, Gessy Lever Alimentos Ltda) e gordura hidrogenada S 

C Saúde, Gessy Lever Ali mentes Ltda) . 

Para estes coletores testados, foram determinados os 

indicas de qualidade para óleos por análises por via-úmida, 

dosados a porcentagem de isômeros "trans" através de espectros

copia no infravermelho e dosados os ácidos graxas pr i nci pais 

através de cromatografia gasosa. Para os procedimentos 

analíticos , ver referência (8) . Os resul-tados destas análises 

estão apresentados na tabela I. 

TABELA I - Caracterização dos coletores por via-úmida, 

espectrometria no IV e cromatogra1·ia gasosa. 

Amostras " de isômeros Composição em 
"trans" acidos graxos 

Margarina B 5,78 ~ 1. 33~ outros 
11,20~ palmitico 

7 ,18~ esteárico 
27,20~ oléico 
45 , 70~ linoléico 
1,82~ linolênico 

Gordura 37,68 13, 20~ pal mi tico 
hidrogenada S 11,43~ esteárico 

24,43~ oléico 
11,70~ linoléico 
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Os colelores foram preparados para os tesles de microflo

lação, alravés de saponificação com solução 10Y. de NaOH, pre

viamente aquecida, sob refluxo e agilação constanle, até que a 

reação se comp1etasse.(8) 

Os lesles de microflolação foram conduzidos em lubo de 

Halllmond modificado, que é uma célula de vidro com saídas para 

se retirar o malerial flolado e afundado, além de um fundo de 

vidro poroso por onde passa o gás e são dislribuidas as bolhas. 

Nos tesles, foi ulilizado nilrogênio gasoso como fase apolar. 

As condições dos lesles de microflolação foram: 

-1g de mineral, condicionado em 150ml de solução colelora; 

-vazão de nilrogênio de 40m1/min, controlada por rotâmetro; 

-tempo de condicionamento igual a 3min; 

-tempo de flotação de lmin; 

-soluções de NaOH e HCl para ajusle de pH . 

O pH foi medido durante o condicionamento e logo depois de 

cessado o fluxo de nilrogênio; apresentou diferenças de até 0,4 

unidades de pH, no máximo . O pH final foi usado para o levanta

mento das curvas de pH vs. porcentagem flotada . A temperalura 

das soluções coletoras foi monitorada durante os tesles e mao

lida em torno dos 22°C. 

Minerais 

Os minerais foram cominuidos a uma faixa granulométrica en

lre 210 e 105~m. por meio de um moinho de discos. Depois de la

vados com água destilada e secos em estufa a 100°C, foram sub

metidos à separação magnética num separador Frantz. Os resulta

dos da análise quantilaliva por espectromelria de raios-X estão 

descritos na tabela II. A análise mineralógica mostrou, para a 

fluorita provenienle de Sabin6polis, MG, presença de pequena 

quantidade de quartzo; para a calcita de Ouro Preto, MG, pre-

sença de pequena quantidade de quartzo e lraços de diopsidio; a 

apatita de Monteiro, PB, era composta basicamente de fluorapa

lita e pequena quantidade de quartzo Ccalcedônia). 
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TABELA II Caracterização dos minerais. 

Análise quantitativa por espectrometria de raios-X. 

Fluorila Calcila Apalila 

COz - 43,73% o,oox 
CaO 50,41% 53,99% 53,20% 
F 48,72% - 1. 05% 
PzQ,; - - 40,80% 
Alz03 0,11% 0,04% 0,00% 
SiOz o, 40~~ 1,29% 4,70% 
Fez03 0,06% 0,03% <0,10% 
MgO 0,60% o,oox 0,17% 
TiOz 0,03% o.oox 0,00% 
NazO 0,02% 0,00% 0,00% 
KzO 0,01% 0,00% o.oox 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Apatit-a 

Os resultados dos lestes de microrlolação da apalila com os 

dois coletores caracterizados - margarina B e gordura hidroge

nada S - são mostrados nas figuras 1 e 2. Foram utilizadas t-rês 

concentrações dif'erent.es para os coletores, numa f'aixa de pH de 

2 a 12, aproximadamente. 

A faixa de melhor flotabilidade observada roi a mesma para 

os dois coletores, entre pH = 4 a 11, com uma melhor recupera-

ção na faixa neutra e levemente básica, entre pH = 5 a 8. Esta 

é a região de pH onde coexistem esp.>cies neutras dos ácidos 

graxas e seus respectivos íons carboxilato, confirmando o 

carát-er mist-o da adsorção destes coletores na superfície do 

mineral. 

A variação nas concentrações resultou numa modulação da 

f 1 otabi 1 i da de. Para a concent-ração ·de 2,8mg/l 
-5 

C;;;: 1 xl O M), a 

gordura hidrogenada S conferiu melhor flot-abilidade à apaLit-a: 

aproximadament-e 85% para pH ao redor de 7. A part-ir dest-es 
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resul~ados íoi escolhida a concenLração de 14,0mg/l C~ 5x10-5
M) 

para realizar os ~es~es compara~ivos com os padrões dos ácidos 

graxos. 

Na figura 3 são apresenLadas as curvas de flo~abilidade em 

função do pH para a apa~iLa com padrões dos ácidos oléico, 

eláidico e palmíLico. Para os ácidos eláidico e palmíLico foram 

obLidas recuperações abaixo de 10% para toda a faixa de pH. O 

ácido oléico, por sua vez, apresentou al~os índices 

recuperação numa faixa bastan~e ampla de pH: en~re 4 e 10. 
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FIGURA 1 - Flotação de apa~ita com margarina B. 
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FIGURA 2 - Flolação de apalila com gordura hidrogenada S. 

c 
"O 

.E 
o 

L... 

E 
<ll 
O> 

.E 
c 
~ 
<J .... 
o 
c.. 

123 45 67 8 

FIGURA 3 - Fl olação de apfl!i la 

9 10 11 12 13 14 

com padrões puros dos 

oléico, eláidico e palmílico C0,014g/ l) . 

26 

ácidos 



27 

F'luorita 

Nas figuras 4 e 5 são mostrados os resultados dos testes de 

microflotação para a fluorila, com os colelores margarina B e 

gordura hidrogenada S . 

As concenlrações ulilizadas para obtenção da modulação das 

curvas foram aprox. 10 ~ menores do que nos lestes com a 

apalila. A concentração de 2,8mg/l C~ 1x10-5
), para a qual fo

ram obtidas curvas de flolabilidade intermediárias, para os 

dois colelores com a apalila 1 apresentou, para a fluorila, r e-

cuperações de 100% a partir de pH=4. Para as concenlrações in-

feri ores C0,28mg/l 0,014mg/l, 1 x10- 6 M -a respecliva-e e 5x10 M. 

menle), a fluorila apresentou flotabilidade crescente, desde a 

região levemenle ácida, alá um máximo em pH igual a 6. A partir 

dai, as recuperações foram decrescendo alá a região básica, 

mantendo valores acima de 20%, alá pH igual a 8. Foi obtida, 

basicamente, a mesma região de melhor flolabilidade encontrada 

para os testes com a apatila. Nesta região, como descrilo an-

teriormente, coexistem as espécies neutras dos ácidos graxos e 

os íons carboxilato. confirmando o caráler mislo da adsorção 

dos coletores na superfície do mineral. 

A partir deslas curvas, foi escolhida a concentração de 

2,8mg/l C~ 1x10-
5

M) para a realização dos Lestes comparativos 

com os padrões dos ácidos graxos. As curvas de flolabilidada 

para a fluorita, com os padrões dos ácidos oléico, eláidico e 

palmitico, nesla concentração escolhida, aslão mostradas na 

figura 6. Naslas lestes, o ácido oláico apresentou melhores 

resultados: f 1 olabi 1 i da de de apr oxi madamenle 1 00% a par Li r de 

pH igual a 4. No ~tanto, 2§. ácidos eláidico !!_ EalmiLico Ero-

EOrcionaram flolabilidade significalivamenle alLa, ~ valores 

mui lo melhores 9!:!.!!. !2.2. ~ da aEali la, !!. !!.!!! concenlrac;ão da 

ordem de ~ vezes menor . Os resulLados mosLram, para o ácido 

eláidico. uma região de flotabilidade acima de 50% enlre pH = 3 

a 8, com um máximo de 90% em pH = 6. 
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FIGURA 6 - Flotação de fluorit.a com padrões puros dos ácidos 

oléico, eláidico e palmiLico C2,8mg/l). 

Calcit.a 

Os resulLados dos t.est.es para a calcit..a com a gordur·a 

hidrogenada S e padrões dos ácidos graxas serão melhor 

discut-idos a seguir, junLamente com os resulLados obt-idos para 

a fluoriLa e a apaLita. Os resultados dos tesLes com padrões 

dos ácidos oléico, eláidico e palmitico para a concentração de 

2,8mg/ l C~ 1x10-5 M) são mostrados na figura 7 . 

o ácido oléico apresentou melhores resultados, com 

recuperações de aproximadamente 95Y. para a região de pH's entre 

5 e 9. A partir de pH igual a 9 até a região básica, a 

recuperação sofreu uma queda para 50%, aproximadamente. Os 

ácidos eláidico e palmitico mostraram praticamente recuperação 

nula, para Loda a região de pH testada; As curvas de 

flotabilidade para calciLa foram traçadas a partir de pH igual 

a 5, devi do a i ns tabi 1 i da de de pH causada pela r eação de 

dissolução do mineral em meio ácido. 

29 
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de ácidos 

É principalmente alravés de quimissorção que ocorre a 

adsorção de colet.ores aniônicos na superrície dos minerais 

levement-e solúveis t.ais como apat.it.a, rluorit.a e calcit.a. Essa 

quimissorção ocorre at.ravés da reação ent.re os íons carboxilalo 

dos colet.ores e os íons Ca+
2 

disponíveis na superrície do 

mineral. Os produtos dest.a r.eação são, principalment-e, 

complexos de carboxilat.o de cálcio, já det.ect.ados na camada 

adsorvida. (9,10) 

Como as parles polares dos col et.ores t.est.ados é a mesma, 

as direrenças encont-radas nos comport.ament.os dest.es, durant-e os 

lest.es de microrlot.ação, devem se concent-rar nos dois rat.ores 

rest.ant.es: direrenças ent.re as cadeias de hidrocarbonet-os e 

direrenças ent.re as superrícies dos __ minerais. 

·.' 
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I - Diferenças entra as cadeias de hidrocarbonetos 

As cadeias hidrocarbônicas dos ácidos oléico, eláidico e 

saturados, resultam em áreas limitantes bem distintas Ctabela 

III) . Estas áreas são medidas em calha de Langmuir, com a mono

camada mais compacta possível, na interface água/ar. 

TABELA III Ar eas 1 i mi tant.es dos ácidos olé i c o, el ái di c o e 

esteárico. 

Ácidos graxos 

Ácido olé i c o 
Ácido eláidico 
Acido esteárico 
Ácido pal mi ti c o 
Saturados menores 
C C12-1" ) 

(4, 7) 

56,6 
49,6 
24,4 

........ 24,0 

~ 20,0 

As diferenças ent.re estes valores são consequência de 

c aracterísticas estéricas da cadeia, t.ais como o isomerismo 

·'"ci.s/trans" inerente à ligação dupla. Cll) A conformação "trans" 

do ácido el ái di c o dá à cadeia urna disposição espacial rnai s 

próxima dos ácidos graxas sat.urados, ou seja, aproximadamente 

ret.a . Já a cadeia "eis" do ácido oléico, apresenta um ângulo de 

aprox. 140° entra os dois segmentos separados pela ligação 

dupla; por ist.o, este ácido graxa apresenta a maior área limi

tante, dentre os enfatizados neste trabalho. 

II - Diferenças entre as superfícies dos minerais 

Através dos planos de clivag&~rn preferenciais dos minerais 

estudados e das distâncias entre os ions cálcio ao longo destes 

planos, calculou-se a área mínima da malha formada por estes 

sitias de adsorç~o . Estes cálculos basearam-se em dados crista

loquimicos das referências (12), C13) e C14). 
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No caso da f'luorita, por apresentar-se em cristais 

octaédricos e ter clivagem perf'eita segundo <111) , e da calci t a 

em cristais romboQdricos e clivagem também perf'eita segundo 

( 10l1), as áreas dos sitios de adsorção f'oram calculadas dire

t.amente pel a s distâncias entre os ions cálcio. Já para a apati

l a, com uma estrutura bem mais complexa e clivagem variável, o s 

cálculos f'oram mais complexos e manos exatos . Além disso, os 

ions cálcio podem estar em duas situações distintas. denomina

das Cax e Cau . Tomou-se então, para os cálculos, a estimati va. 

de clivagem dominante segundo {10l0}, presente em aproximada

mente 70~; da.s f'ra.turas. Cl5) Fora.m então estimados tr9s valores 

possí veis par a as áreas uni tá r i as das mal h as f' o r ma das pelos 

sitios de adsorção, usando-se para a comparaç ão, a área menor, 

obtida pelas distâncias entre os ions Cax, numa disposição ra-

langular. Os resultados para os três minerais estão dispostos 

na tabela IV. 

TABELA IV - Áreas unitárias da malha f'ormada pelos sitios da 

adsorção, para os minerais estudado s 

Minerais 

Fluorila 
Cal cita 
Apatita Cax 

Cai I 
C.õt.xCaxi 

Areas unitarias 

6,1 
19,6 
18,6 
31,7 
25,1 

(~) 

Como já f'oi dilo anteriormente ; a calcila e a apatita não 

apresentaram dif'erenças signif'icativas -quanto à f'lotação com os 

ácidos eláidico e palmílico, demonstrando praticamente nenhuma 

f'lotabilidada f'ranta a estes colatores, para as concentrações 

testadas. Quanto ao ácido ol Qi c o, ocorreram recuperações de 

aproximadamente QOX para a calcita, entre pH = 5 a 8, a o mesmo 

valor para a apatita, na f'aixa da pH de 4 a Q . 
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Esle comporlamenlo semelhanle para os dois miner-..is e 
explicável devido à semelhança enlre as caraclerislicas de 

super!icie de ambos . Como pode ser observado nas labelas 3 e 4, 

as áreas dos silios de adsorc;:ão da apalila, 18,6 Ã2
, e da cal

ei la, 1 Q, 6 Â2
, são valores mui lo próximos . I slo levar i a esles 

minerais a apresenlarem comporlamenlos muilo parecidos quanlo 

à flolabilidade, pois as densidades de adsorção seriam aproxi

madamenle iguais, para a mesma concenlração e mesmo pH . 

No caso da fluorila, houve excelenle desempenho do ácido 

oléico, mesmo para concenlrações 6 vezes menores do que as usa

das para apalila e calcila, com recuperações próximas a 100%, a 

parlir de pH=4. Falo muilo imporlanle !oi que, com os oulros 

padrões - acidas eláidico ~ palnúlico !oram oblidas recupe-

rações enlre 90 e 60% para pH enlre 4 e 7. Numa !aixa de pH 

mais eslreila, enlre 5 e 6, esles dois colelores 

flolabilidade de 80 a 90%, para a concenlração de 1 

apresenlaram 
-5 

X 10 M. 

Esle comporlamenlo, que indica uma selelividade evidenle em 

sist..emas !luorit..a/calcit..a e !luorila/apalila, para os ácidos 

eláidico e palmilico, poderia ser explicado pelos valores das 

áreas das malhas !armadas pelos silios de adsorção . Na fluorila 

e sla área é muilo pequena - 3 vezes menor que a área na calcit..a 

promovendo um melhor desempenho dos colelores com áreas 

limilanles menores. Est..es colelores seriam os ácidos eláidico, 

Nos mi ner ai s par a os quais as 

áreas dos silios de adsorção são maiores Capalila e calcila), 

as concenlracões necessárias para se obler uma monocamada 

compacta de colelores com áreas limilantes pequenas, seriam bem 

mais allas do que para colelores com estas áreas maiores. 

Mui Las vez&s, nem mesmo com allas concenlrac;:ões se obtém o 

nível de imobilidade da monocamada necessário para um nível 

suficient-e de hidrofobicidade . A distância maior observada 

E>nlr& os silios de adsorção na super!icie destes minerais age 

de modo a não alivar a ac;:ão das !orças de London-van der Waals 

&nlre as porções apelares dos coletores com áreas limilanles 



menores, dificult.ando a obt.enção de bons níveis 

hidrofobicidade, Esses níveis só seriam at.ingidos 

concent.rações muit.o elevadas dest.es colet.ores. 
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FIGURA 8 - Flot.ação de fluorit.a, apat.it.a e calcit.a com gordura 

hidrogenada S ( 2, 8mg/ l ~ 1 x 10-
5

M). 

O ácido oléico, por ser, dent.re os padrões, aquele que 

apresent.a maior área limit.ant.e C56,6 2.2
), proporcionou bons 

níveis de hidrofobicidade para os t.rês minerais 

independent.ement.e das diferenças ent.re as áreas das malhas dos 

sit.ios de adsorção. Ist.o acont.ece porque, mesmo para baixas 

concent.rações dest.e colet.or, como sua área limit.ant.e é grande, 

haverá sempre sít.ios disponíveis - tant.o nas malhas de adsorção 

finas Cfluorit.a), como nas malhas maior.es Capat.ila e calcit.a) 

suficient.es para a formação de uma monocamada est.ável. 

Os result.ados obt.idos com a gordura hidrogenada s. 
escolhida para comparação ent.re os minerais por apresent.ar 

maior cont.eúdo em ácido eláidico, além de t.eores médios de 

sat.urados, são most.rados na figura 8. Os result.ados most.ram 
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bons niveis de recuperação para a apaLiLa -90~ em pH igual a 7-

cont..rariament.e aos result.ados obLidos para. o padrão eláidico. 

Provavelmant.e islo ocorreu devido a falares sinérgicos, vislo 

que a gordura hidrogenada lamb9m om sua 

composição, teores substanciais do ácido ol9ico. Para a fluori

ta, o comport.amanto da gordura hidrogenada foi semelhanLe aos 

result.ados obtidos com padrões puros do ácido eláidico, já dis

cuLidos anleriormente. No caso da calciLa, ocorreu flot.abilida-

de máxima de -= 10~ gm pH aproxi m.adament.e igual 7 . Est.<>s 

result.ados indicam selet.ividade Lant.o para o sist.ema fluorit.a/ 

calcit.a, como par·a o sist.ema apat.it.a/calcita, ambos de grande 

imporlãncia indust.rial . 

CONCLUSÓES 

Os t.esles da microflot.ação realizados com margarina B e a 

gordura hidrogenada S most.raram um.a rE>gião de flotabilidade 

semelhant.& para a fluoriLa e a apaLiLa. Normalmenle, a maior 

flot.abilidade se mant.eve na região levemente básica, ent.re pH 7 

a 9 aproximadamente, indicando que mesmo uma pequena quantidade 

de moléculas neut.ras dos ácidos graxas é relevant.e, frent.e à 

adsor ção domi nant.e de ions carboxilat.o deslos col.,Lortõ>s na 

superfície dos minerais . 

Nos lesles comparat.ivos, realizados com padrões dos ácidos 

ol9ico, eláidico e palmilico, desLacou-se o desempenho dos dois 

últ.imos na separação ent.re fluoriLa / calcit.a e fluoriLa / apaLiLa. 

Para concent.racões da ordem de 6 x 10-
5 M de sabões sádicos des-

t.es col et.or es, obt.eve-se al t. a f 1 ot.abi 1 i dada par a f 1 uor i t.a e 

flot.abilidades desprezíveis para apaliLa e calcit.a . 

Est.a at.ribuida à comunhão das 

caract.erislicas dos colet.ores e das superfícies dos minerais . O 

i somar i smo "t ran.s" per mi t.e que o ácido el ái di c o Lenha uma con

figuração mais próxima dos ácidos sat.urados (ácido palmit.ico), 

de menores áreas limitantes, do que o isomerismo "eis" (ácido 

J . 
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oléico). Esta chracleristica, aliada à alta densidade de silios 

de adsorç:ão presente na superfície da fluorita, permitiu um 

melhor desempenho dos ácidos eláidico e palmítico, como coleto

res seletivos na flotabilidade deste mineral. 

Já para a configuração "eis" do ácido oléico, de maior área 

limitante, não ocorre distinção ent r e minerais de alta ou bai x a 

densidade de sitias de adsorção. Este colelor apresentou alta 

flotabilidade para os Lrâs minerais testados . Consequentemente, 

não apresentou indicações de seletividade . 

A gordura hidrogenada S, com teores substanciais de ácido 

eláidico , palmitico e esteárico em sua composição, demonstrou 

seletividade tanto no sistema f'luorila / calcila como no sistema 

apatita/calcita (sendo a calcita a f'ase não flotada), para as 

mesmas condições em que os padrões f'oram testados. Esta seleti

vi dada, no caso do sistema apati La/cal c i La, f'oi alr i bui da a 

f'alores sinérgicos, visto que a gordura hidrogenada S apresen

ta, também em sua composição, teores médi o s de ácido oléico. 

A partir destes resultados pode-se inferir sobre a utiliza

ção da óleos ou gorduras vegetais ricas nestes ácidos graxas, 

ou em átidos saturados de cadeias menores, como colelores sele

livos para f'lotação da minérios de fluorita e apatita com ganga 

carbonálica sem a necessidade da utilização de depressores 

para a ganga . Isto lavaria a uma redução considerável nos gas

tos e na complexidade dos processos de flolação aluais, onde 

são empregados muitas vezes colelores sintéticos , bem mais 

caros, e depressores para a ganga carbonálica. 
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