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RESUMO 

O processo de ftotação iônica foi utilizado para recuperar c concentrar íons aurociancto provenientes de soluções diluídas 
com o cole to r brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB) como cole to r. O processo foi avaliado através de testes cm batela da 
que visaram determinar o efeito da concentração de coletor, tempo de tlotação c vazão de ar na recuperação máxima. Em 
concentrações de coletor equivalente a 3,5 vezes à estcquiométrica foram obtidas recuperações máximas de ouro por volta 
de 90%, para tempos de duração dos experimentos de 60 minutos foram alcançadas recuperações superiores a 93%. 

PALAVRAS-CHAVE: espumas, flotação iônica, complexo aurociancto. 

L INTRODUÇÃO 

Tem havido, em todo o mundo, uma necessidade crescente pelo desenvolvimento de novas técnicas para a concentração 
de íons metálicos provenientes de soluções diluídas. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 35'Yo da produção total 
de ouro provém, atualmente, de operações de lixiviação por pilha, originando volumes significativos de solução com 
concentrações de ouro de apenas algumas partes por milhão (ppm) . O ouro precisa então ser concentrado antes que ele 
possa ser eficientemente recupemdo por cletrólisc ou precipitação com zinco . Da mesma forma . a produção de outros 
metais preciosos e, mais recentemente, de elementos de terras-raras, requer novos métodos para a concentração das 
espécies iônicas, assim como para o tratamento de refugos c a remoção de espécies radioativas, tais como urânio e tório. A 
amplitude da aplicação da ftotação iônica como meio para a concentração de espécies iônicas foi claramente reconhecida 
por Sebba ( 1962). A tecnologia da ftotação convencional ("froth t1otation") progrediu consideravelmente, de fonna a ser 
atualmente a base para qualquer processo de beneficiamento de partículas finamente dispersas. Tal processo requer o uso 
de alguns reagentes específicos e a quantidade de reagente necessária à recuperação de uma partícula é somente aquela 
suficiente para tomá-la hidrofóbica, o que se consegue, nonnalmcnte, com apenas um terço da cobertura de monocamada. 
No caso da flotação iônica, entretanto, o conswno de reagente é governado pela demanda da cstcquiomctria, a qual 
pode ser ordens de grandeza superior. Além disso, como os efeitos de espécies competitivas são comuns a ambos os 
processos, o impacto sobre o consumo de reagente é mais profundo no caso da notação iônica, a menos que os reagentes 
sejam altamente seletivos ou possam ser reciclados. O processo de flotação iônica de ouro tem sido estudado como uma 
alternativa viável pam substituir as seções de adsorção cm carvão ativado e de cluição em uma operação convencional 
de processamento de ouro. Estudos a respeito da economia de processo, realizados por Engel ct al. ( 1992), indicam que 
a solução de alimentação mais favorável é o licor de lixiviação. A superioridade do processo de notação iônica de ouro 
sobre a adsorção em carvão ou sobre o uso de resinas de troca iônica consiste na exclusão de uma etapa de cluição do 
substrato. Nesse processo, a espuma colapsa e fonna um licor concentrado em ouro, o qual é diretamcntc clctrorecuperado 
pelos meios convencionais, sem a exigência de eluição pressurizada ou em elevadas temperatums c sem os problemas 
de manuseio do carvão. O reagente utilizado pode então ser imediatamente reciclado, para emprego posterior novamente 
como coletor, sem a necessidade de um estágio de regeneração. Com o desenvolvimento de reagentes mais sclctivos c da 
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tecnologia associada à reciclagem dos mesmos. é prov<lvel que a tecnologia da notação iônica experimente novos avanços 
no campo do processamento mineral. Os objctivos do presente trabalho recaíram sobre a avaliação dos parâmetros 
fundamentais da 11otaç;1o. ou seja, cm como um colctor comercialmente disponível c scletivo aos íons aurocianeto, 
brometo de cctiltrimctilamônio (CTAB), aluou na recuperação c concentração de tais espécies, provenientes de soluções 
sintéticas diluídas. 

2. ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA FLOTAÇÃO IÔNICA 

A ílotação iônica pode ser descrita como um método físico-químico que alua na concentração de espécies de interesse, 
a partir de soluções aquosas as contêm. O processo envolve o tratamento superficial scletivo de tais espécies, de modo 
a facilitar sua fixação éls bolhas de gás geradas na solução, dando origem a uma espuma concentrada das mesmas. De 
acordo com a técnica utilizada para a geração das bolhas de gás (geralmente ar) que constituem o meio de transporte para 
esse processo de separaç;lo c concentração, pode-se distinguir geralmente três amplas categorias de notação, a notação 
cletrolítica (clctrotlotação). notação por ar disperso c !lotação por ar dissolvido (Zouboulis et ai. , 1990 c Zouboulis 
and Matis 1995) . A técnica da cletrollotação vem sendo amplamente investigada confonne mostrado por Torem et ai. 
(2002), Chen ct ai (2000) c Mo lia h ct ai (200 I). A base da elctrollotação é a geração de pequenas bolhas de hidrogênio c 
oxigênio (20-lOO~tm). cm soluções aquosas diluídas. pela passagem de corrente contínua entre dois cletrodos. Na flotação 
por ar dissolvido. técnica vastamcntc estudada confonne os trabalhos de Zouboulis et ai., (1990) c Zouboulis and Matis 
(1995). as bolhas são geradas pela redução na pressão de uma solução saturada com ar. A notação por ar disperso é a 
categoria él qual se inclui a !lotação convencional ("froth tlotation"). caracterizando-se geralmente pela geração de bolhas 
com diilmctros superiores a I mm c pela elevada turbulência do sistema, esta técnica vem sendo abordada por diversos 
pesquisadores. como Zouboulis ct ai ( 1995). 

A llotação iônica. fundamentalmente. consiste cm uma técnica de separação por adsorção , proposta originalmente por 
Scbba ( 1992). Desde então, inúmeras revisões foram escritas sobre tal assunto, incluindo-se aquelas devidas a Lcmlich 
(1972), Somasundaram (1972). Pinfold (1972), Nico! ct ai. (1992) Doyle ct ai. (1995) Torem et ai. (1996) c ScorLelli 
( 1999). Nesse processo. íons metálicos solúveis, desprovidos de atividadc superficial, conhecidos como coligantes, são 
removidos de soluções diluídas pela adição de um surfatante iônico, também chamado de coletor. Os íons metúlicos 
c o surfatantc formam complexos solúveis que. devido a suas hidrofobicidades, adsorvcm-sc preferencialmente nas 
interfaces ar-solução quando o ar é bomulhado através do sistema, ge rando uma espuma enriquecida pelo coligantc. 
A espécie mctillica pode então ser removida da soluç;lo por meio da separação física da espuma. Coligantes aniônicos 
são removidos com colctorcs catiônicos c v ice-versa. Os coletorcs podem agir também como espumantes, mas algumas 
vezes é necessúria uma adição específica para realçar a formação de espuma. A !lotação iônica assemelha-se à flotação 
convencional (froth llotation) ;I medida que emprega um coletor químico para concentrar a espécie desejada na interface 
ar-solução. antcrionncntc ú remoção do produto na fonna de espuma. Ela difere no fato da espécie a ser separada não 
estar inicialmente presente como um sólido c por tal separação de íons ser normalmente consumada em baixas vazões 
volumétricas de ar. originando um pequeno volume de espuma, sem agitação extrema da fase líquida. A notação iônica 
mostra-se geralmente mais cfctiva para o tratamento de soluções com baixa força iônica. devido ao menor número de 
íons competindo pelas moléculas do colctor c provavelmente devido aos maiores coeficientes de atividade das espécies 
iônicas. Conseqüentemente. a notação iônica seria altamente eficaz para o tratamento (separação c concentração das 
espécies de interesse) de cllucntcs extremamente diluídos, geralmente na faixa de 10·7 a 10·4 M. 

Desde o trabalho pioneiro reali z.ado por Sebba ( 1992) sobre !lotação iônica e os estudos subseqüentes conduzidos por 
outros pesquisadores, tais como Pinfold (1972), Lemlich (1972), Grieves (1992), Somasundaram (1972) e Nicol ct ai. 
(1992), têm havido , surpreendentemente. poucas implementações industriais dessa tecnologia extraordinariamente 
cfetiva. Uma raz;lo para isso talvez seja a disponibilidade de outros métodos, que envolvam menores custos. tais como 
precipitação. para a recupcraç;lo de metais comuns. Entretanto , quando aplicada à recuperação de metais preciosos, tais 
como ouro. prata e platina ou mesmo à de elementos de terras-raras, a llotação iônica toma-se muito mais competitiva. 

Engel et al. ( 1992) verificaram a adcquabilidadc de um sal de amônia quatcmária, comercialmente disponível, como 
coletor para íons aurociancto, Au(CN)

2 
provenientes de uma solução alcalina isenta de cianeto livre ou de íons 

competitivos. O surfatantc escolhido. brometo de dodeciltrimetilamônio (DTAB), foi avaliado em tcnnos da recuperação 
de ouro e da ra;.<lo de enriquecimento, ambas em função da vazão de ar c da concentração de surfatantc. Os efeitos 
de variáveis do processo. tais como profundidade de espuma da célula de flotação, porosidade da placa que provoca 
a dispersão do ar no interior da célula, temperatura da solução c presença de certos aditivos químicos, também foram 
avaliados sobre a eficiência do mesmo. Os resultados mostraram que o aumento da concentração de coletor afctou tanto 
a recuperação de ouro qu;mto a razão de enriquecimento, sempre que efctuado . Concentrações elevadas de smfatante, 
embora tenham garantido recuperações completas do ouro presente no interior da célula de !lotação, originaram espumas 
mais " molhadas". as quais são menos concentradas nos íons do metal precioso e apresentam, conseqüentemente, baixas 
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razões de enriquecimento. Da mesma fonna, vazões de ar elevadas produziram espumas pouco drenadas, caracterizadas 
por razões de enriquecimento inferiores, indicando que volumes excessivos de solução foram carreados para a espuma. 
constituindo. dessa fonna, uma fonte de ineficiência para o processo. O levantamento das curvas recuperação c razão de 
enriquecimento em função da concentração de coletor. para diferentes vazões de ar. revelou que a cinética de remoção 
dos íons da solução foi significativamente afetada pela vazão volumétrica do gás condutor da notação. ou seja. para 
cada concentração de surfatante, as recuperações do íon metálico aproximaram-se de um valor limite comum. mas as 
inclinações de cada curva recuperação em função do tempo fordm diferentes para cada vazão de ar empregada. Isso 
significa que a cinética de remoção metálica é função da taxa de geração de bolha. 

Os estudos envolvendo ensaios de flotação são realizados com o objetivo de construir diagramas onde possa ser 
identificada a eficiência/viabilidade do processo, através da obtenção de valores de recuperação máxima c redução de 
volume. Nesses estudos. é importante enfatizar e definir os parâmetros relevantes que avaliam a eficiência do processo. 
Galvin et ai. (1992) definiram a expressão Curva de Recuperação Máxima para designar a relação entre a máxima 
recuperação possível de uma espécie (coligantc) c a concentração do colctor (surfatantc) utilizado. Tal curva provê uma 
base sólida para a seleção de uma concentração adequada de coletor para uso cm sistemas contínuos. os quais serão 
estudados adiante. A curva tem uma base tcrmodinámica fundamental. refletindo a partição do colctor entre as várias 
espécies iônicas presentes , isto é, a selctividadc. Os dados para essa curva são obtidos executando-se uma série de testes 
cm batclada, cada um em uma diferente concentração do colctor. Em cada caso. é permitida a continuação do teste até o 
ténnino da fonnação de espuma, garantindo por conseguinte uma recuperação máxima. A curva de recuperação máxima 
consiste em um resultado tennodinámico para um sistema coligante-colctor particular. que não depende de variáveis 
operacionais tais como o tamanho de bolha ou a vazão de ar (desde que o carreamento seja pequeno). Acredita-se. no 
entanto, que a altura do líquido (e, conseqüentemente a profundidade de espuma) na célula de notação tenha influência 
na fração de coligante recuperado, já que, devido à velocidade das bolhas de gás, pode não haver tempo suficiente na 
célula para que se atinja o equilíbrio completo sobre a superfície de bolha, antes que essa ingresse na espuma. Daí. a curva 
de recuperação máxima deve ser determinada empregando-se a maior altura de líquido possível na célula de notação c. 
conseqüentemente, a menor profundidade de espwna. 

Faz-se necessário então definir matematicamente os parâmetros fundamentais da notação abordados neste trabalho. A 
raz<1o de enriquecimento é definida como o produto entre a redução de volume (V) c a recuperação (R), ou seja: 

U=R·V (I) 

Desse modo, a recuperação da espécie de interesse, no tempo t, pode ser definida por: 

(2) 

onde C
1 
é a concentração da espécie de interesse no tempo t e C

0 
é a concentração inicial da espécie de interesse. A razão 

de enriquecimento do coligante também pode ser definida sendo: 

u = cfo.,, 
I c o (3) 

onde CE 
1 
é a concentração da espécie de interesse na espuma, no tempo t. Analogamente, a redução de volume é definida 

por: 

(4) 

onde V
0 

é o volume inicial na célula de flotação e VEr é o volume da espuma resultante, no tempo t. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

3.1. Célula de Flotação 

O desempenho da notação iônica foi investigado, cm laboratório , utilizando-se uma célula de flotação tipo tubo de 
Hallimond modificado. Tal dispositivo , ilustrado na Figura I, foi confeccionado cm vidro pire.x baseado em Engel ct al. 
( 1992), os quais asseguraram sua conveniência para testes em batclada. A célula de flotação utilizada apresentava um 
diâmetro intcmo de ú.O cm c uma altura total cm tomo de SOem, permitindo o acondicionamento de cerca de lOOOml de 
soluç<1o cm seu interior. além de possuir capacidade adicional para promover a drenagem da espuma gerada durc~ntc os 
experimentos. 

A peça foi confeccionada cm duas partes encaixáveis. de modo que a parte contendo o disco de vidro sinterizado pudesse 
ser trocada sempre que se desejasse alterar a porosidade do mesmo c, conseqüentemente, o diâmetro das bolhas de ar 
geradas cm solução. 

A célula de notação empregada possuía uma série de janelas laterais as quais pcnnitiram o controle do pH das soluções 
contidas naquela. a entrada de ar para a geração das bolhas, a remoção de amostras para análise de seus conteúdos c a 
retirada das soluções após o término dos experimentos. Além dessas janelas laterais, a célula possuía outras três aberturas, 
que garantiram o preenchimento da mesma com as soluções de alimentação. o escoamento da espuma produzida e a saída 
do ar injctado pela base da célula. 

2 

3 

8 

4 

1- Entrada de água e alimentação 
2- Saída de ar 
3- Saída de espuma 
4- Ponto de amostragem 
5- Entrada de ar 
6- Placa porosa 
7- Saída de rejeitas 
8- Eletrodo de pH 
9- Nível da polpa 

Figura 1 -Célula de Flotação tipo Tubo de Hallimond modificado. 

Tais janelas c aberturas podem ser visualizadas na Figura I . O ar injctado na célula de notação foi suprido por um 
compressor de grande capacidade: filtrado para a remoção de óleo c umidade e regulado por meio de um rotâmetro , com 
escala de 12cm3/min a ú00cm3/min. O ar saía do compressor, passava pelo filtro, pelo rotâmetro e chegava à janela lateral 
fixada ao copo (local onde estf1 contido o disco de vidro sintetizado). na base da célula de flotação e imediatamente abaixo 
do disco de vidro sintcri:t..ado. Todas essas ligações foram feitas através de mangueiras plásticas de 114". O pH das soluções 
contidas no interior da célula de notação foi continuamente monitorado durante a realização dos testes, utilizando-se um 
pHmetro Analion V239 . O elctrodo de pH era colocado na janela lateral , situada a aproximadamente 20 cm da base da 
célula. através da utilização de uma rolha de borracha. As soluções de alimentação foram injetadas na célula de flotação 
com o auxílio de um funil de vidro pircx, acoplado à abertura superior da mesma, que recebia as soluções guardadas cm 
balões volumétricos com capacidade de IOOOml. O detalhamento do processo está descrito em Rangel ( 1996). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos ensaios experimentais serão apresentados na forma de gráficos englobando os principais parâmetros do 
processo de flotação. Observa-se pela Figura 2 que recuperações máximas elevadas (superiores a 90%) só foram alcançadas 
com concentrações de CTAB superiores a 4,0 a 3,5 vezes a cstequiométrica (para 3ppm e 5ppm de Au respectivamente). 
Tal fato pode ser conseqüência da necessidade do CTAB desempenhar a função adicional de espumante. Também foi 
estudada a recuperação máxima cm função do tempo para diferentes concentrações de CTAB, confonne mostrado na 
Figura 3. 
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I Re.:uperação Máxima I 
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~ -o- [A111 = 3 Wll. 

~ 20 1/-----t.::• :!:[A:::uJ~=.:,:5 w:::;·\~ 
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o 1 2 3 4 5 ô 7 8 g 10 

R.aJao~a 

Figura 2- Curvas de recuperação máxima para diferentes concentrações iniciais de Au. tempo de notação de 60 
minutos. 

Os resultados mostrados nas Figuras 2 c 3 estão de acordo com o previsto na literatura confonnc estudado por Zouboulis 
e Matis (1995), Nico! et ai. (1992) e Galvin et ai. (1992). Estes trabalhos também apresentam curvas de recuperação 
máxima em função da razão cstequiométrica e de diferentes concentrações iniciais do metal buscando apresentar 
as condições ótimas de operação para a remoção de diferentes metais presentes cm solução utilizando a !lotação. A 
análise das curvas da Figura 3 indica que para concentrações de CTAB superiores a 0,030g/l c tempos de duração dos 
experimentos superiores a 60 minutos foram suficientes para a obtenção de recuperações na ordem de 93%. 

• ...,.. •ICTAPI·I 1 IU111.'1 

f---"'# "&.:.._.,.L..--------1-----ICTA~I-I,Illo/1 
t-------,,L-----------1- ..... ICTAPI-I.IU,.'I 

---1-ICTA~I-1.111oll 

11 41 11 11 111 111 141 

Figura 3 - Curvas de recuperação máxima para diferentes concentrações de coletor. 

140 1'-------.---D----. 
120 +--Ar-------t--+-- Q=75anl~Jnin. 
100 +-----'.,.._-----1 

80t~~db~~~~~::~ 60 
40+--~~~--~~---i 

JO+--~-L~~.-~~~~--1 

O+-....,..-.,........,..-.,.......:;::~,...._..L.r'"'""""-f 

o op op op op op op op op 
1 J 3 4 5 6 7 8 
~aõde CIAB (gt'l) 

Figura 4- Curvas de razão de enriquecimento para tempos de ftotação de 60 minutos em função da concentração de 
coletor para diferentes vazões de ar. 
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300 

~ 250 

~ 200 
~ 150 

--+- Q = 15::m3.hlh 

-o- Q = 250 cm3.hlh 
,:; 100 
:f j) 

~ o 
o o j)2 o j)4 o j)6 o~ 

Conu!ltr~ • de C IAB (g.l) 

Figura 5- Curvas de rcduç<io de volume cm funç<io da concentração de colctor para diferentes vazões de ar c tempos 
de tlotaç:io de 60 minutos. 

As Figuras 4 c 5 mostram respectivamente as curvas de razão de enriquecimento c redução de volume, c a partir da 
anúlisc dessas curvas observou-se que os resultados obtidos estavam concordantes qualitativamente com alguns trabalhos 
publicados já citados, como Rangel ( 1996), Zouboulis c Matis ( 1995), Nico! et ai. ( 1992) c Ga1vin et ai. ( 1992). Com base 
nesses estudos pode-se citar que. independentemente do tipo do metal e do colctor empregado: 

As curvas de redução de volume em função da concentração de CTAB mostram que quanto maior a vazão de ar 
empregada, menor a redução de volume obtida. 
As curvas de enriquecimento revelam que quanto menor a vaz;;io de ar, maior a razão de enriquecimento. 

5. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados experimentais obtidos c mostrados através da Figuras 2 a 5, podemos concluir que: 
I - Concentrações de CTAB superiores a O,O:lOg/1, equivalentes a cerca de 3,5 vezes a concentração cstcquiométrica, 
pcnnitiram a obtenção de recuperações m;íximas de ouro da ordem de 90%. Isso foi conseqüência, provavelmente, da 
necessidade do CTAB cm desempenhar a função adicional de espumante; 
2 - A análise das curvas de recuperação cm função do tempo indicou que, para concentrações de CTAB superiores a 
0.030g/L tempos de duração dos experimentos da ordem de 60 minutos foram suficientes para a obtenção de recuperações 
de ouro superiores a 9]% das respectivas recuperações máximas , com o emprego de baixas vazões de ar. Portanto . 
vazões de ar mais elevadas permitirão a obtenção de recuperações ainda mais próximas das recuperações m;íximas, 
para os mesmos tempos de duração dos experimentos. Desse modo, tempos de 60 minutos foram os escolhidos para dar 
continuidade às investigações experimentais; 
3 - As curvas de redução de volume cm função da concentração de CTAB mostraram que, quanto mais elevada a 
va7.<1o de ar utilizada menor a redução de volume obtida, para qualquer concentração de colctor. Isso resultou do fato 
que. quanto mais elevada a vazão de ar maior a quantidade de solução arrastada pelas bolhas para o produto espuma 
c. conseqüentemente, maior o volume do concentrado originado após o colapso da espuma. As curvas de raz;;io de 
enriquecimento cm função da concentração de CTAB indicaram que, quanto mais baixa a vazão de ar empregada maior a 
razão de enriquecimento obtida, para qualquer concentração de colctor. Deve-se trabalhar com vazões de ar que pennitam 
a obtenção de recuperações razoavchncntc elevadas (da ordem de 90%), juntamente com a obtenção de espumas secas 
que são caracterizadas por reduções de volume razoavelmente elevadas; 
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