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A concentração por flotação de minérios com liberação em granulometria fina é particularmente dificil
devido à elevada superficie específica. Em função disso, os metais contidos em minérios finos não têm sido
aproveitados, sendo depositados em bacias de rejeito, podendo levar à contaminação dos solos e das águas
subterrâneas. A presença de partículas muito finas, além de acarretar um elevado consumo de reagentes, reduz a
seletividade no processo de flotação. Estudos realizados têm demonstrado que a dispersão das partículas

)

minerais na polpa é de fundamental importância para aumentar a seletividade na flotação desses materiais. Nesse
sentido, foi realizado no Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, em
conjunto com a Universidade Federal de Minas Gerais, um estudo de dispersão com o overflow da etapa de
ciclonagem de um circuito industrial de concentração de minério, com granulometria de 80% passante em 5)lm.
Para realização desse estudo foram utilizadas as ferramentas estatísticas de planejamento fatorial em dois níveis
com uma replica e otimização através do passo ascendente. Essas ferramentas permitiram a avaliação de
interações entre as diversas variáveis. Investigou-se a ação dos reagentes dispersantes, do sulfeto de sódio e das
variáveis valor do pH e ordem de adição de reagentes. Os dispersantes testados foram calgon, hexametafosfato
de sódio, poliacrilato de sódio (disperso! 589) e carboximetilcelulose (CMC). O sulfeto de sódio foi testado por

)

fazer parte do sistema de reagentes de flotação desse minério. Os ensaios foram realizados em um tubo de
sedimentação com 4,5 cm de diâmetro e 20 cm de altura total. Os resultados obtidos mostraram que a ordem de
adição dos reagentes não teve um efeito significativo sobre o grau de sedimentação, enquanto um aumento no
valor do pH, no intervalo estudado de I 0,5 a II ,5, acarretou uma redução nessa variável. Dentre os dispersantes
testados observou-se que o hexametafosfato de sódio levou ao melhor nível de dispersão das partículas minerais
na polpa. Esse mesmo nível de dispersão pode ser obtido utilizando uma combinação de diferentes reagentes
dispersantes.
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Área temática: Tratamento de Minérios
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INTRODUÇÃO

A dispersão é uma etapa básica para concentração de minérios oxidados de zinco por tlotação .
Bogdanov et ali i ( 1980) conelacionam a baixa seletividade na !lotação de partículas finas aos maus resultados e
chamam a atenção para a importância da escolha do dispersante eficiente para aumentar a recuperação.
Partículas finas suspensas em meio líquido estão sujeitas a duas forças principais: força atrativa de
London-van der Waals e a força repulsiva da dupla camada elétrica (Lu et alii, 1997). Quando a força de
repulsão predomina sobre a força de atração, diz-se que as partículas tenderão para dispersão e o sistema é
considerado estável. Na maioria dos casos há necessidade de se utilizar um produto químico para otimizar a
dispersão. A principal função do dispersante é induzir e aumentar a interação repulsiva entre as partículas, ou
seja:
I.

aumentar o valor absoluto do potencial de superfície das partículas, e conseqüentemente elevar a

)

repulsão da dupla camada elétrica;
11.

fortalecer a repulsão estérica através da adsorção de macromoléculas sobre a superficie da
partícula;

I li.

repelir as películas de hidratação em tomo da partícula em solução aquosa.
No tratamento de minérios é necessário utilizar dispersantes químicos para manter a estabilidade das

suspensões. Estes reagentes podem ser orgânicos ou inorgânicos.
Os reagentes inorgânicos atuam principalmente aumentando a carga da dupla camada elétríca,
adsorvendo na superficie das partículas através de pontes de hidrogênio ou adsorção química. Os reagentes

)

inorgânicos mais comuns utili zados na dispersão de minério oxidado de zinco são:
1.

hexametafosfato de sódio: é um inibidor dos efeitos nocivos da lama e dos sais solúveis. Shijie
( 1984) pesquisou a ação do hexametafosfato de sódio, uma mistura de poli fosfatos (NaP0 3)n, na
flotação de um minério oxidado de zinco e recuperou 76,57% de Zn, resultado superior em relação
aos outros reagentes testados;

ii.·

calgon: é uma mistura comercial de piro e hexametafosfato de sódio. Na dispersão do minério
oxidado de zinco o calgon levou à maior recuperação de zinco e menor recuperação de cálcio e
magnésio (Vida! et alii, 1987);

I li.
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hexametafosfato de sódio mostrou ser efetiva na depressão de quartzo (Shijie 1984); aluando

)

isoladamente não foi eficiente na dispersão de minério oxidado de zinco (Galery, 1985);
1v.

moduladores de pH, como NaOH, Na 2S e HCI : aluam aumentando o módulo da carga da dupla
camada elétrica em razão da presença dos íons determinadores de potencial H + e OH- . Galery
( 1985) mostrou que Na OH e Na 2S agem como dispersantes para willemita.
Reagentes orgânicos podem ser poliméricos, monoméricos e oligoméricos. No caso de dispersantes

serão abordados apenas os reagentes poliméricos.
A ação dispersante dos polímeros está associada ao número de grupos polares presentes, tais como COOH. Os polímeros podem desenvolver o papel de tloculante, dispersante e depressor, havendo uma diferença
na estrutura de cada um deles (Shijie, 1984). Esses reagentes podem atuar aumentando a carga da dupla camada
elétrica, por solvatação ou por estabilização estérica. Solvatação se refere àquelas interações que podem
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acontecer na superf1cie da partícula que aumentam o caráter liofilico do sistema sem aumentar a carga elétrica.
Nesse caso o volume da molécula é desprezível. A estabilização estérica depende da configuração espacial e a
molécula tem um volume considerável.
Segundo a literatura, os seguintes reagentes poliméricos mostraram-se mais eficazes na dispersão de
minerais portadores de zinco:
1.

poliacrilato de sódio: atua aumentando e mantendo a carga negativa da dupla camada elétrica. Os

polímeros acrilato de baixo peso molecular, quando utilizados como modificadores para minérios
associados principalmente à ganga dolomítica, apresentam maior recuperação metálica, melhor
seletividade, menor perda de finos e diminuição no consumo de modificadores. Borges (1993)
comprovou a ação dispersante do poliacrilato de baixo peso molecular SP A20 em amostras da
bacia de rejeitas de usina de tratamento de minério de zinco em Vazante (Mineração Areiense S.A).
Galery ( 1985) realizou ensaios de dispersão com a willemita na presença do polímero acrilato
cataflot - P40, encontrando uma variação de 4 7% a 51% de grau de dispersão para valores de pH
de 8 e 11 ,5, respectivamente. Acima de 11,5 seu poder de dispersão diminuiu para 15%;
11.

carboximctilcclulose (reagente do tipo polissacarídeo): atua por solvatação e estabilização estérica.

Vida! et ali i ( 1987) pesquisaram a dispersão de minério oxidado de zinco na presença do
carboximetilcelulose, concluindo que há um aumento da seletividade na etapa de flotação
subseqüente.
Outra opção para otimizar a dispersão é a

associação de reagentes. Baltar e Vilas Boas (1980)

associaram o dispersante Calgon com o modificador 23 da Steetley e obtiveram resultados significativos,
utilizando 500g/t de cada um dos reagentes.
Esse estudo teve como objetivo determinar o grau de dispersão de uma polpa contendo minério de zinco
com tamanho de partícula 80% abaixo de 5 J.lm em presença de diferentes agentes dispersantes. Os resultados
desse estudo serão aplicados à flotação desse material utilizando colunas.

DESENVOLVIMENTO

Considerando que, segundo a literatura, um maior grau de dispersão dos finos do minério calamínico é
de fundamental importância para obtenção de melhores condições de flotação, foram realizados testes de
dispersão com a fração fina desse material. Nesses testes foram avaliados os efeitos das variáveis dosagem do
sulfeto de sódio; valor do pH; presença de íons em solução, tempo de condicionamento, tipo e dosagem dos
dispersantes e interação entre eles. Os dispersantes testados foram: dextrina, carboximetilcelulose, sulfeto de
sódio, hexametafosfato, calgon, poliacrilato.
Para avaliação do efeito das variáveis estudadas foi calculado o grau de dispersão (GD) conforme
definido a seguir:

Onde: mover- fração da amostra em suspensão após 5 minutos de sedimentação;
mundcr- fração da amostra afundada após 5 minutos de sedimentação.
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O condicionamento dos reagentes e os testes de sedimentação foram reali zados no aparelho apresentado

)

na figura OI. Esse aparelho consta de um tubo de vidro de 4,5cm de diâmetro e 16,3cm de altura, com uma sa ída
(0 ,5 cm de diâmetro) para o sobrenadante a I ,5cm do fundo do tubo. Esse tubo é instalado sobre um agitador
magnético que rea liza a agitação da polpa mediante uma barra mag nética.
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Figura 01 - Aparelho utilizado para determinação do grau de dispersão

Considerando o elevado número de variáveis estudadas c a importância de avaliar o efeito da interação
entre os diversos dispersantes testados utilizou-se a técnica estatística de planejamento fatorial completo em dois
níveis com 7 variáveis (2k). Esse planejamento permite avaliar o efeito das variáveis c das interações entre elas
com um número mínimo de experimentos.
Para determinar os níveis a serem aplicados no fatorial foram feitos ensaios exploratórios. A partir
desses testes foram definidas as variáveis c níveis apresentados na tabela OI. Considerando as 7 variáveis
estudadas em dois níveis tem-se que o número total de experimentos é igual a 128. ( N = 2" = 2' = 128). Para
avaliação do erro experimental esses 128 experimentos foram realizados com réplica.

Tabela OI - Variáveis e níveis escolhidos para plancjamento fatori al
Nº

Código

A

NS

B

Níveis

Variáveis

-

+

Sulfeto de sódio(g/t)

500

3000

PH

Valor do pH

10,5

11,5

c

AO

Ordem de adição

NS-Dl*

Dl-NS**

D

HM

Hexametafosfato de sódio (g/t)

o

5000

E

PA

Poliacrilato (g/t)

o

5000

F

CM

Carboximetilcelulose (g/t)

o
o

5000

Calgon (g/t)

G
CG
*NS- DI adicionar primeiro o Na 2S seguido do dispersante
**DI- NS adicionar primeiro dispersantc seguido pelo Na 2S
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Buscando completar as informações foi realizado o estudo da mobilidade eletroforética da hemimorfita
comparando o reagente com melhor desempenho com o empregado na prática. Os ensaios foram realizados na
célula microcletroforética Rank Brothers II, em montagem de célula plana.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram realizados ensaios preliminares para definir os níveis adequados das variáveis importantes no
processo de dispersão de fonna a subsidiar o planejamento fatorial. Nesses ensaios verificou-se que a faixa de
valores de pH onde ocorre o grau mais elevado de dispersão da polpa, sem adição de reagentes situa-se entre 8,5
e 12,0, conforma apresentado na figura 02. Além disso, foi também observado que a utilização de silicato de
sódio com diferentes da relações Si0 2/Na 20 não acarretou um aumento significativo do grau de dispersão (GD).
Em funçao disso, esse reagente não foi utilizado no planejamento fatorial. Esse desempenho esta de acordo com
os resultados obtidos por (Galery, 1985).
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Figura 02- Avaliação do grau de dispersão da lama do minério calamínico sem adição de reagentes.

A análise dos resultados obtidos no planejamento fatorial relativo as concentrações de sulfeto de sódio,
hexametafosfato, disperso! , carboximetil celulose e calgon, o valor do pH e ordem de adição foram tratados
através do algoritmo de Yates, e, em seguida, otimizados pelo método do passo ascendente. A partir dessas
análises o seguinte modelo de

r~gressão

foi obtido:

GD = 89,52 +0,69X. + 1,66X" -0,69X.X , +0,80X< -0,73X, X " -0,14X,X. X , XE +
+0,26X, -0,19X,X, -0,14X.X, -0,18XcX , -0,23X, XF -O,l4XcX <XF -0,18X,X. X ,X,X, +

+ l,5 1Xr. -0,55X 8 X 17 -l,42XoXG +0,5lX 8 X 0 XG -0,15XcXoXG -0,74X,X<i -0,20XcXEXG +
0,63X 0 X,X., +0,23X, X 0 X,X r. -0,l7X 8 XcX oXtXG -0,22X,XG+0,22X"XFXG-0,16X,X" X,X,. -0,17X. X,, XFX<i +0,20X. XcX" X,X ,. -0,15XvX EXFX r.

±c

Definindo uma variável Xi por:

Valorreal -Valor

valorsup erior -

médio

valor médio
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onde

-1 s; X i

~

+1

Onde: XA- dosagem de sul feto de sódio
Xn-valor de pH
Xc - ordem de adição de reagentes
Xn - dosagem de hexametafosfato de sódio
XE- dosagem de poliacrilato de sódio
XF- dosagem de carboximetil celulose
Xc - dosagem de calgon

Utilizando esses resultados foram realizados os testes estatísticos de validação do modelo, ou sep,
análise de regressão, teste de Fischer, análise de resíduos, etc. Os seguintes parâmetros mostraram-se
significativos dentro das faixas estudadas: dosagem dos reagentes hexametafosfato de sódio, calgon, poliacrilato
de sódio e sulfeto de sódio.
A análise dos resultados e das interações que se mostraram significativas permitem as seguintes
observações:
1.

a dispersão da lama de minério de zinco aumenta significativamente quando a concentração de
sul feto de sódio passa do nível inferior (250g/t) para o superior (3000g/t);

11.

o hexametafosfato é o reagente que apresentou o efeito mais significativo na resposta indicando
que a elevação da concentração desse reagente acarreta um aumento na dispersão;

m.

a interação entre os reagentes hexametafosfato e sulfeto de sódio acarreta uma redução na
dispersão. Esse mesmo efeito é verificado na sua interação com poliacrilato;

IV.

o poliacrilato de sódio acarretou um aumento na dispersão da lama, porém menos acentuada que a
do hexametafosfato de sódio;

v.

interação da ordem de adição com as dosagens dos reagentes poliacrilato e carboximctilcelulose
mostrou ser significativa, apresentando uma redução na dispersão quando essas variáveis passam
do nível inferior ao superior;

VI.

o calgon apresentou bom resultado, mostrando um aumento no grau de dispersão quando sua
concentração varia do nível inferior para o superior;

VII.

a interação do hexametafosfato com calgon, ao contrário do esperado, acarretou uma redução no
grau de dispersão quando as variáveis passam de seu nível inferior para o superior;

v1u.

a associação do com o calgon tende a diminuir o grau de dispersão com o aumento da concentração
desses reagentes.
Através do procedimento de otimização do passo ascendente foi possível determinar os valores ótimos

das variáveis para se obter o máximo de dispersão, ou seja: dosagem de Na 2 S = 250g/t; pH = I 0,5 e dosagem de
hexametafosfato de sódio

=

3000g/t. Nessas condições foram obtidos os níveis mais elevados de dispersão dos

sólidos na polpa.
Sabe-se que a mobilidade eletroforética está associado à carga de superfície do mineral e que quanto
ma1s elevada essa carga maior é a estabilidade sistema disperso. Em função disso, para confirmação dos
resultados obtidos nesse estudo foram realizados testes de mobilidade eletrofortética na célula de Rank Brothers
com o reagente que forneceu os melhores resultados.
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Considerando que o hexametafosfato de sódio mostrou-se o melhor disperssante para o sistema
estudado c que o poliacrilato de sódio tem sido utilizado industrialmente como dispersante no processamento de
minérios de zinco, foram realizados testes de mobilidade com esses reagente e comparados os resultados. Esses
resultados estão apresentados na figura 03 e sugerem que o hexametafosfato de sódio, na faixa de pH entre 10,5
e 11 ,5, acarreta um aumento na carga de superfície da hcmimorfita mais significativo que o poliacrilato. Em
função disso, os resultados já obtidos no estudo do grau de dispersão utilizando métodos estatísticos, ou seja, que
o hexametafosfato é o melhor dispersante desse sistema, foram comfirmados.

x disperso! o hexametafosfuto o Sem reagente
~

o

0,00
o

..-<

-E -2,00
<: -4,00
X
,--__

(

_o-.

o

o

1~

8

ô

I

(.)

I

tr>

e -6,00
(.)

'-"

X

X

~

~----7
n_,...,-'

(l)

>

-8,00
pH

Figura 03 -Mobilidade e1etroforética da hemimorfita de Vazante na presença de silicato (0,26g/L),
disperso1(0,26g/L), hexametafosfato de sódio (0,26g/L) e NaCI 3 molar.

CONCLUSÕES

No estudo de dispersão o hexametafosfato foi mais efetivo, confirmado pelos resultados obtidos com a
medida da mobilidade eletroforética.
A adição de sulfeto de sódio não favorece a obtenção de uma boa dispersão. Ao contrário, o excesso
promove a coagulação do minério, para valores de pH acima de 11 ,5 .
A adição e a concentração do dispersante é fundamental na flotação do minério calamínico, tendo sido
estabelecido que, para o hexametafosfato de sódio, o valor ótimo foi de 3000g/t. Caproni et alii, 1979, estudando
um sistema similar, chegaram a resultados semelhantes, ou seja, dosagens de dispersantes da ordem de 3400g/t
eram adequadas. Para dosagens abaixo desses valores verificava-se uma queda no teor e na recuperação de zinco
na etapa de flotação.
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