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RESUMO 

Estudou-se a possibilidade de aumentar a cf1ciência na separaçilo da fraçilo fma de um minério, constituído basicamente 
por barita c quartzo. usando-se a técnica da agrcgaçilo hidrofóbica que se baseia no condicionamento da polpa cm um 
sistema submetido a uma intensa agitaçilo mcdlnica. As partículas de barita foram previamente hidrofobi:t.adas por um 
coletor carbo.\ílico . 

Os testes foram realizados com a fraçilo granulomctria abai.\O de ]7 ~tm de uma amostra purificada de barita proveniente 
de Miguel Calmon-BA. A distribuição granulométrica da amostra foi dctenninada em Aparelho Analisador de Tamanho 
de Partículas a laser. O condicionamento foi feito cm agitador mccánico dotado de um eficiente sistema computadorizado 
de controle de velocidade. Os testes de tlotaçilo foram realizados cm célula mccilnica. sub-aerada. de bancada . Usou-se o 
Sistema ESA-9800 para monitorar a adsorçilo do coletor por meio da variaçilo da carga clétrica superficial da barita. 

Os resultados mostraram que o condicionamento sob agitaçilo intensa proporciona uma maior recuperação dos finos de 
barita para toda faixa de concentração de colctor testada. A adição de querosene nilo melhorou os resultados. A sclctividadc 
do processo ficou evidenciada no comportamento do quartzo que mio flotou cm nenhuma das condições testadas. 

PALAVRAS-CHAVES: agrcgaçilo hidrofóbica: shcar-llocculation; concentração de finos; barita. 

L INTRODUÇÃO 

A barita é um sulfato de búrio (BaSO,,). fonte comercial do elemento bário c seus compostos, com ampla variedade de 
aplicações industriais. A indústria do petróleo constitui-se no principal mercado consumidor da barita (Brobst , 1994 ), 
onde é utilizada com a finalidade de aumentar a densidade do tluido usado na perfuração de poços. Para esse uso. as 
especificações da API (Amcrican Pctrolcum lnstitutc) dctcnninam que o concentrado de barita deve apresentar um peso 
específico de pelo menos 4.2 o que equivale a um teor de apro.\imadamcntc 90% BaSO,,. 

No Brasil, a produção de barita tem sido tradicionalmente obtida por lavra selctiva e cataçilo manual de blocos de alto teor. 
que silo escolhidos cm função da aplicação industrial (lluido de perfuração, indústria química, ccrámica. etc.). No entanto. 
o processo de llotaçilo está sendo introduzido visando um melhor aproveitamento do minério. O quartzo apresenta-se 
como principal mineral de ganga. 

A seletividadc barita x quartzo é conseguida com facilidade usando-se ácidos carbo.\ílicos ou os seus sais ou sulfato 
dodccil de sódio (Holysz c Chibowski, 1992). Esses colctorcs adsorvcm-sc seletivamente na superfície da barita 
conferindo-lhe a hidrofobicidadc necessária à tlotaçilo. 

As dificuldades surgem nas fraçõcs granulomélricas mais finas do minério. Os finos apresentam diversos problemas num 
processo de notação. Os principais estilo relacionados à pequena massa. à elevada superfície específica c à alta energia 
superficial IChandcr, 1978: Warren, Jl)84 ). As partículas finas têm: (a) pequeno volume - característica que diminui a 
probabilidade de colisão com as bolhas de ar c (b) pequena quantidade de movimento- por isso têm dificuldade para 
superar a barreira energética para o contato e adesão à bolha de ar. Esse fato quase sempre é rctlctido cm uma bai.\a 
eficiência na separação dos finos , via flotaçilo convencionaL 

Diversas técnicas altcmativas têm sido estudadas visando minimizar os problemas inerentes à concentração dos finos: 
flotação cm coluna, Hotaçilo por ar dissolvido, clctroflotaçilo, tloculaçilo selctiva, 11otaçilo carrcadora c agregação sclctiva 
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hidrofóbica. entre outras (Sastry, 1978: Schulze. 1991). 

A Agregação scletiva hidrofóbica ("shear~floccu!ation") foi inicialmente proposta por Warcn ( 1975). A técnica baseia-
se cm um processo que envolve três etapas: (I) hidrofobização sclctiva: (2) agregação hidrofóbica c (1) separação · 

'" (geralmente por notação. penciramento ou sedimentação). • 

A agitação intensa tem a finalidade de conferir ;)s partículas a energia cinética ncccss;íria para vencer a barreira energética , 
c:xistcntc entre as partículas. permitindo a apro:ximação e agregação dos finos. A c:xprcssão (I). onde Ep é a energia 
cinética da pa11ícula: M" é a massa da partícula c V, é a velocidade de agitação do meio. mostra como a energia cinética .., 
aumenta com a velocidade de agitação (Shouci c Zongfu. 1988). 

Ep = M V2 I 2 
r t 

(l) 

Um outro efeito positivo da agitação intensa é o de provocar uma maior quantidade de colisões entre as partículas. De 
acordo com Gregory ( 1992), a velocidade de fonnação de agregados por unidade de volume (N/dt) é dada pela frequência 
de colisão entre as partículas: 

dNJ dt = K N2 (2) 

Onde N representa o número de partículas c K é uma constante de velocidade. que pode ser obtida por meio da c:xprcssão 
de Smoluchowski para sistemas ortocinéticos na presença de um gradiente de velocidade induzido uniforme (G). 

K=(411)G(a
1
+a/ (l) 

Após superar a barrcim energética, as partículas hidrofobizadas passam por um processo de agregação. que pode ocorrer 
mesmo cm condições de um elevado potencial zcta (Song c Lu. 1994) c a uma distância de separação maior do que a 
de alcance das forças de van der Waals (Pashley, 1992). Dois fenômenos contribuem para o surgimento das intcrações 
hidrofóbicas. O primeiro está relacionado <1 mudança na estruturação da úgua. Nas pro:ximidadcs de uma superfície 
hidrofóbica, ocorrem mpturas das ligações de lúdrogênio entre as moléculas. Por isso, na água confinada entre superfícies 
hidrofóbicas não se fonna grandes conglomerados ("clusters") de moléculas cstmturadas. Há um aumento da energia 
livre com relação ao seio da solução c, como conseqüência, a água é c:xpelida para regiões mais favoráveis às ligações por 
pontes de hidrogênio. A migração das moléculas de água resulta cm uma mútua atração entre as superfícies hidrofóbicas 
que implica cm uma redução da energia livre do sistema. Além disso, quando as superfícies se encontram recobertas 
por surfatante, a associação hidrofóbica entre as cadeias orgânicas estendidas no sentido da fase líquida constitui-se no 
segundo fator que contribui para o surgimento dessa interação atrativa adicional (Grcgory. 1991). 

E:xistc uma relação e:xponencial entre a força hidrofóbica (F
11

) c a distância de separação entre as superfícies (D), que pode 
ser e:xprcssa através da seguinte equação (Song e Lu, 1994 ): 

(4) 

Onde C é um parâmetro empírico: R é o raio médio de curvatura da superfície: D,. é a dist;lncia de decaimento da força 
hidrofóbica e k

1 
é um coeficiente, relacionado à hidrofobicidade superficial, cujo valor pode variar de O a 1. O parâmetro 

de hidrofobicidade (k) pode ser relacionado ao ângulo de contato (0) através da e:xprcssão (5): 

k
1 

= [c <e 1100l - II I e - 1 (5) 

A intensidade da força lúdrofóbica é má'<ima quando k
1 

= l. Isso acontece para partículas bastante hidrofóbicas (9 = 
100'') No caso de partículas hidrofílicas tem-se ce = 0"), o que implica cm kl =o e FH =O, ou seja, não ocorre agregação 
hidrofóbica. 

Jarrett e Warren ( 1977) estudarmn a técnica pam separar scheelita de granada usando o I cato de sódio como coletor. Os 
autores obtiveram 80% de recuperação e observaram que as melhores condições de agitação dependem da granulometria 
do minério. Koh e Warren ( 1979) observaram um aumento de até 20 vezes na velocidade de !lotação da scheelita 
previamente submetida a uma agregação lúdrofóbica . Rosa et. ai. ( 1998) conseguiram um aumento de 14,4% na 
recuperação de um sulfeto de zinco, por !lotação, após um condicionamento em alta intensidade. Resultados de Dawei 
et. ai. ( 1987) mostraram a necessidade de uma ativação prévia da wolframita com íons Ca2

' ou Fe1
' para agregação 

hidrofóbica com oleato de sódio. 

O trabalho teve por objetivo verificar a possibilidade de mclhomr a eficiência da separação dos finos por meio de uma 
prévia agregação hidrofóbica da barita. 
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2. EXPERIMENTAL 

2.1. Material 

a) Amostras 

Usou-se uma amostra de barita proveniente do município de Miguel Calmon-BA. A amostra apresentou um peso 
específico de 4.3 g/cm' . o que atesta o elevado grau de pureza. A distribuição gramrlométrica. após uma etapa de 
cominuição realizada no laboratório, é apresentada na Figura I. A amostra tem granulometria média de 9, I ~un c uma área 
específica superficial de I ,49 m2/g. Uma amostra de quartzo, também de elevada pureza. fornecida pela CAULIM DO 
NORDESTE S/ A, foi usada para obtenção de dados sobre a sclctividadc do processo. 
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Fi:,rura 1- Distribuição granulométrica da amostra de barita utili zada nos testes de agregação lúdrofóbica c notação . 

b) Reagentes 

Utili1.0u-se um olcato de sódio preparado a partir de uma solução de ácido oléico. O pH foi regulado com lúdró:-;ido de 
sódio c ácido clorídrico. todos os reagentes foram produzidos pela MERCK. O querosene utilizado cm alguns testes é da 
PETROBRÁS. 

c) Equipamentos 

A anMisc granulométrica inicial foi feita cm peneirador vibratório da DENVER com peneiras GRANUTEST. A 
distribuição granulométrica da amostra foi obtida cm Aparelho Analisador de Tamanho de Partículas. a laser. modelo 
Mastersizcr 2000, da MALVERN, controlado por computador. Usou-se o módulo Hidra 2000MU. 

Os testes de agregação hidrofóbica foram reali:t.ados em Agitador Mecânico, IKA. modelo Eurostar, com sistema 
computadorizado para controle de velocidade de agitação c capacidade para 2000 rpm. 

Para os testes de flotação , usou-se uma célula mecânica sub-acrada da DENVER com cuba com capacidade para 1500 
mL c controle de agitação. 

A detenninação de potencial zeta foi feita através de técnica elctro-acústica, usando-se o Sistema ESA 9800, da MATEC 
INSTRUMENTS. inteiramente controlado por computador. 

2.2. Procedimento 

O condicionamento da amostra com o coletor foi realizado em duas etapas: a primeira para lúdrofobização da superfície 
e a segunda para a agregação. 

a) Hidrofobização da amostra 

A barita foi colocada em um béquer, de 1000 mL, fonnando uma polpa com 20% de sólidos que foi condicionada com o 
colctor, numa concentração de I 00 g/1. cm pH natural (6.8), por um período de 5 minutos. sob uma agitação de 500 rpm. 
Essa etapa foi comum cm todos os testes rcali:t.ados. 
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b) Agregação hidrofóbica 

Nessa etapa. as amostras foram submetidas a uma agitaç;lo durante um período de I O minutos . A intensidade de agitação 
seguiu duas altemativas: (I) agilaçflo moderada (500 •vm) - situação cm que supõe-se nflo ter havido agrcgaçflo 
significativa ou (2) agitaçflo intensa (1800 rpm) para a agrcgaçflo cisalhantc. 

c) Flotaçflo 

Nos dois casos. os testes de notação foram rcali;~tdos de forma padronizada. por um período de 4 minutos. com retirada 
de espuma a cada 15 segundos. Usou-se uma cuba com capacidade para 1500 mL, água destilada c uma agitação na célula 
de 1200 rpm. 

d) Avaliação dos Resultados 

Tratando-se de amostras puras, os resultados foram avaliados cm tcnnos de percentagem cm massa removida na espuma. 
Os produtos obtidos na notação foram secados cm estufa c pesados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 mostra as curvas potcnciométricas para a barita antes c depois do condicionamento com o colctor. O potencial 
zcta assume valores mais negativos após o contato da barita com o coletor, o que evidencia a adsorção do olcato na 
superfície do mineral. A adsorção resulta na formaçflo de oleato de b;írio na superfície. composto de solubilidade 
c:-;trcmamcnte bai:-;a (Dobiás, 1993). proporcionando a hidrofobização das partículas. 

100 
--o- in natura 

;> 50 -•- Hidrofobizada 
s 
,,r 
iãj o 
N 
(i! ... 
u -50 !ii ..., 
o 
~ 

-100 
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,....... 4 

'"\ . 
....______ ·---· 

Figura 2- Variação do potencial zeta da barita, em função do pH, para a amostra "in natura" e após conta to com uma 
solução de oleato de sódio em concentração de I 00 g/t. 

Partículas h.idrofobizadas de barita agregam-se sob forte agitação. Os resultados apresentados na Figura 3 mostram um 
deslocmnento , para direita, da curva do "undersizer" da amostra após o condicionamento com o coletor sob agitação 
intensa. A barita hidrofobizada, após o condicionamento à alta velocidade, apresentou um diâmetro médio de 88,6 ~un, o 
que representa um aumento de 9,7 vezes em relação ao tamanho original (Figura 3). Em pH 6,8, a barita hidrofobizada 
apresenta um potencial zeta de cerca de- 120 m V (Figura 2). A nuvem eletrôn.ica correspondente a esse valor de potencial 
impediria a apro:-;imação e, conseqüente, agregação das partículas por forças de van der Waals. A agregação, relletida no 
aumento do tamanho (Figura 3), só pode ser atribuída a interações h.idrofóbicas. 

A Figura 4 apresenta os resultados obtidos na 11otação da barita nas duas situações: !lotação antecedida, ou não. da 
agitação intensa. A curva dos resultados da flotação antecedida de agregação h.idrofóbica apresenta um maior coeficiente 
angular no início do processo, acusando um aumento na velocidade de notação, motivado pela formação do agregado e, 
conseqüentemente, pela maior probabilidade de colisão com as bolhas de ar. Com o condicionamento em alta intensidade, 
a recuperação final da barita na ftotação subiu de 65,8% para 84,2%. o que representa um aumento de cerca de 28%. 
As mesmas condições de tlotação foram testadas para amostras puras de quartzo. Os testes mostraram recuperações 
sempre abai:-;o de 3%. que podem ser atribuídas ao arraste hidrodinâmico dos finos de quartzo. Os resultados sugerem a 
seletividade do processo. 
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Figura 3- Curva do ''undersizer". mostrando a inJluência da agregação hidrofóbica na granulometria da amostra . O 
deslocamento da curva para a direita. após a agitação intensa, rellcte o aumento de tamanho resultante da agregação. 
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Figura 4- Recuperação da barita cm função do tempo de notação, com c sem agregação hidrofóbica prévia. Testes 
realit.ados com 100 g/t de olcato de sódio, cm pH natural (6,8) e com 20 %de sólidos na polpa. 

Os resultados apresentados na Figura 5 mostram que a recuperação da barita aumenta com a concentração de coletor 
nas faixas de pH c concentração testadas. O aumento da concentração do oleato de sódio, de 50 g/t para 100 g/t, eleva a 
recuperação em torno de 13'%. O aumento da concentração do surfatante implica em um maior recobrimento superficial 
c. conseqüentemente, maior hidrofobização da barita. No entanto, a partir da concentração do oleato de sódio de 100 g/L 
verifica-se uma forte cspumação. dificultando o controle do processo. Sendo assim. procurou-se aumentar a hidrofobização 
da barita com o uso de um hidrocarboneto. Os resultados apresentados na Figura 6 mostram a influência da concentração 
do querosene na recuperação da barita cm pH natural (6,8). A adição de querosene. até uma concentração de 5000 g/L não 
aumenta a recuperação da barita na notação. 

Um aumento da concentraç:1o de sólidos. durante a agitação, intensifica as oportunidades de colisões entre as partículas, 
o que pode resultar cm aumento do tamanho do agregado. O tamanho do agregado, porém, não cresce indefinidamente. 
sendo limitado pela intensidade de agitação. Os resultados apresentados na Figura 7 mostram que a recuperação da barita 
cresceu de 76% para 84'X, quando a concentração de sólidos aumentou de 5% para 20%. A partir dessa concentração a 
recuperação estabiliza, demonstrando que. para uma agitação de 1800 rpm, o tamanho máximo do agregado é atingido 
com concentração de sólidos cm torno de 20%. 
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Figura 5- Influência do pH e da concentração de oleato de sódio na recuperação da barita por tlotação antecedida de 
agregação hidrofóbica . Usou-se a concentração de 20% de sólidos durante a agitação intensa. 
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Figura 6- ln11uência do querosene na recuperação da barita por fiotação antecedida de agregação hidrofóbica. Testes 
realizados com 100 g/t de coletor e 20% de sólidos durante a agitação intensiva. 
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A eficiência da fiotação cresce com o nível de hidrofobização da superfície mineral. A adsorção do coletor ocorre através / 
da fommção do oleato de bário na superfície da barita. A formação desse composto químico exige um detenninado t 
tempo de condicionamento para a reação. Os resultados apresentados na Figura 8 mostram que a recuperação da barita na ~ 
fiotação cresceu de cerca de 62% para 84% quando o tempo de condicionamento aumentou de 1 para 5 minutos. 
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Figura 7 -Influência da percentagem de sólidos, durante a agitação intensa para agregação hidrofóbica, na recuperação 
da barita por fiotação. Testes realizados com 100 g/t de oleato de sódio em pH natural. 
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Figura 8- lnlluência do tempo de condicionamento do coletor na recuperação da barita por notação antecedida de 
agregação hidrofóbica. Testes realizados com I 00 g/t de colctor. cm pH natural (6.8) e 20%, de sólidos durante a 

agitação intensiva . 

4. CONCLUSÕES 

O trabalho apresenta resultados iniciais obtidos cm estudo realizado para verificar a inlluência. na tlotação. de uma 
agregação hidrofóbica prévia dos finos de barita. Os resultados mostraram que a recuperação da barita aumenta cm cerca 
de 28% quando a notação é antecedida de um período de agitação intensiva a 1800 rpm. 

O resultado é interpretado cm termos de uma agregação por intcrações hidrofóbicas entre partículas finas de barita 
recobertas pelo olcato de sódio. O agregado formado é cerca de 9.7 vezes maior do que a partícula originaL o que implica 
em uma maior probabilidade de colisão com as bolhas de ar. 

A elevação da concentração do cole! o r. durante a agitaç<1o intensiva. aumenta a recuperação na notação. porém é limitada 
pelo C.\Ccsso de espuma. O uso de um hidrocarboneto não teve influência na recuperação da barita. A recuperação sobe 
cerca de 10'% quando a concentração de sólidos, durante o condicionamento sob forte agitação. aumenta de 5'Yo para 
20'%. 

5. AGRADECIMENTO 

Os autores agradecem ao CTPctro/Fincp pelo financiamento do projeto "Caracterização Tecnológica de Insumos Minerais 
para a Perfuração de Poços de Petróleo" que originou o presente trabalho : ao CNPq pela bolsa de iniciação científica do 
autor Amaldo Almeida: ú QUÍMICA GERAL DO NORDESTE pelo fornecimento da amostra de Bmita, à CAULIM DO 
NORDESTE S/A pelo fomccimcnto da amostra de quartzo c ao técnico de laboratório Marcelo Francisco Gomes pelo 
apoio na preparação da amostra c análise granulométrica. 

6. BIBLIOGRAFIA REFERENCIADA 

Brobst. D.A. Barium Minerais. ln.: Industrial Minerais c Rocks. 6°' Edition. D. D. Carr (Editor). Society for Minig, 
Mctallurgy. and E.\ploration. lnc. Liltlcton, Colorado. 125-134, 1994. 
Chander, S. Rcccnt dcvclopmcnts in noatability of fine particlcs- a rcvicw. Transactions of the I ndian lnstitute ofMetals, 
31, l, 12-19, 1978. 
Dawei , W.: Kcwu, W.: Jicun. Q. Thc activation mechanisms of wolframitc by Ca'' and Fe3

' ions in hydrophobic 
agglomeration. using sodium olcatc as collcctor. lntcrnational Joumnl of Mineral Proccssing, 20. 35-44. 1987. 
Dobi{Js. B. Surfactant adsorption and dispcrsion stability in mineral l1otntion. ln.: Coagulation and Flocculation- Thcory 
and Application. Dobiás. B. (editor). Marcel Dckkcr, lnc. Chaptcr 12. 539-625 . 1993. 
Grcgory, J. Flocculation of Fine Particlcs. ln: Mavros, P. , Matis. K.A. (cds). lnnov(Jtions in Flotation Teclmology, 
Dordrecht, Thc Ncthcrlands, Kluwcr Academic Publishers, LO 1-124. 1992. 
Gregory, J. Thc Role of Colloid lntcractions in Solid-Liquid Separation. Watcr Sciencc Tcchnology, 27, 10, 1-17, 1993. 
Holysz, L.; Chibowski, E. Surfacc frcc cncrgy componcnts and tlotability of baritc precovcred with sodium dodecyl 
sulfate. Langmuir, 8. 303-308. 1992. 

601 



Carlos Adolpho Magalhães E altar e Alline Simões Ferreira da Cunha 

Jarrett, R.G; Warren, L.J. Shear-Fiocculation in mixtures ofschcelite and granel. Proc. Australasian Jnstitute Min. Metall. 
262,57-65, 1977. 
Koh, P.T.L. ; Warren, L.J. Flotation of na ultrafine scheelite ore and the effect of shear-Jlocculation. Proceedings of 
Intemational Mineral Processing Congress, 13°', Warzaw, 263-293 , 1979. 
Pashley, R.M. Interparticulate Forces. ln: Laskowski, J.S ., Ralston, J. (eds .) , Colloid Chcmistry in Mineral Processing, 
chapter 3, Amsterdam, The Netherlands, Elsevier Science Publishers, 1992. 
Rosa, J.J. da; Rodrigues, R.T. ; Rubio, J. Condiciomunento em alta intensidade para aumentar a recuperação de finos de 
minério por tlotação. ln.: XVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa. Anais. Águas de 
São Pedro, 521-542, 1998. 
Sastry. K.V.S . Flotation of Mineral Fines. ln.: Beneficiation of Mineral Fines Problems and Research Needs 
Somasundaran, P. and Arbiter, N. (Editors). Chapter 24, 283-290, 1978. 
Schulze, H.J. Flotation as a heterocoagulation process: Possibilities of calculating the probability of tlotation. ln.: 
Coagulation and Flocculation. Dobiás, B. (Editor) , chapter 7, 321-353, 1993. 
Shouci, L.; Zongfu, D. Separation ofultrafine mineral particles by hydrophobic aggregation methods. ln.: Production and 
Processing of Fine Particles, Plumpton ( ed.) Canadian lnstitute of Mining and Metallurgy, 317-3 27, 1988. 
Song, S., Lu, S. Hydrophobic Flocculation of Fine Hematite, Siderite, and Rhodochrosite Particles in Aqueous Solution. 
Joumal of Colloid and Interface Science, v. 166, pp. 35-42, 1994. 
Warren, L.J. Shear-tlocculation of ultrafine scheelite in sodium oleate solutions. Journal of Colloid Interface Science. 50, 
307-318, 1975 . 
Warren. L.J. Ultrafine particles in tlotation. Principies of Mineral Flotation. The Wark Symposium. Jones, M.H. and 

Woodcock, J.T. (Editors). The Australasian lnstitute ofMining and Metallurgy, 185-213. 1984. 

602 

j 
j .. 

.. 

-• 

i 


