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RESUMO
No prm.:..:: sso dt~ concen trat;ào dos minérios de fos fato do BrasiL apatita necessita se r separad a de minerai s de
ganga que tamhém são oximinerais. A sektividade da separação apatila/calcita por notação (com ácidos graxos em
me io aka lino) é alta mente influenci ada pela prcscn\a de amido. que age como um depressor scleti vo para calcita neste
s iste ma. A literat ura tem fornecido e vidência experimental de que a hahil idade Ucpressora do amido pode estar
rel aci onada ü compatihilidadc cstérica entre as posi\·<les dos cátions (sítios cálcio ) que estão presentes na superfície
minera l c grupo s hidroxilas Ua çstrutura molecular do reagente. Este modelo foi llcnominado Pitting Numher Mocll'l
(FNM) c explica a maior sclctividaclc da adson;iío amido/calcita do qu e amido/apatita. O modelo tamhém predi z que o
amido provavelmente adsorvc mai s fortcmcnh:: cm planos frontai s tOJO) que cm plano!-. hasais (001) de cristais de
apatita c o ohjclivo dest e trahalho é verificar se tal prediç:io pode se r confirmada.
Ensaios lk mi cro rlot c.t~Jlo foram realit.aUos com partículas de apatita Jc Cajati- SP. Dctcrminaç<lcs de ângulo de
con tat o foram rea l izada~ com phtno!-. hasal o u frontal de c ri stais de apo.~tita da mesma mina. Evidências e xperimentai s
corrohoram as pn.:Ji~.;·ôcs feitas pelo Firfing Numher Model .
PALA VRAS~CHAVE: Estcrc<xluím ica. Flota<;ão. Ângu lo de contalo.

L INTRODUÇÃO
A scpanu;iio por flota,·ão se dá pela dilácn<;a de afinidade por água cxihida pelas superfícies das partícu las do
mineral lÍtil c das de ganga e l' corH.hrt.iUa cm meio aqunso na prcscn,·a de hnlhas de ar. A':> holhas . escoando através
Ou suspensão aquosa co ntendo as es pécies mincrais (polpa); colidem. aderem c transportam as partículas
hidrofúhil·as para uma es pessa camada de e spuma qul' se forma IHl topo Ja suspensão. c nquan lo as partículas
hidroflli cas pl'rrnanl'cem L'lll so lução. visto lJliL' colidem com as hulha s. mas não aderem ils mesmas. A esp um a é
então removida dn sistema. resultando na separação mineral (Leal Filho. 2000) .

Uma forma de Sl' Uetcrminar o car~ítcr hidrnfúhi co ou hidrofílico de um dado mineral é através de medidas de se u
ún g ulo t.k con tato (8) por métodos din.:tos ou indin~ lo!-.. Um exemplo de métm.lo dírcto é o da holha cativa. o nde uma
hulha de ar é colncada sohre uma superfíci~ sólida plana cm contato com um líquido de interesse c forma um certo
:.íngulo de cont ato com esta superfície. Tal ângulo é medido com a ajuda de um gon iômctro c quanto maior sua
m01gnitude . maior a hidrofohicidadc do mineral: ou seja. maior a prnhahilidadc da partíc ula mineral de aderir a
holhas de ar 1Lcja. 19H2).
Em minérios hrasileirns de fo:-.fato. Ps minera is constituintes predominantes são os nximincrais: óxi dos. si licaws e
... ai s scmi -:-.olü ve is. Estes millL'ra is são caracte ri tados por aprese nt arem ;.itomos de oxigê ní o cm suas estruturas
crista lin as. o qw: lhes nmfcre uma hidrofilicidadc natural devido ü fprmação de pontes de hidrogênio entre estes
átomos de oxigênio da su pe rfíc ie mineral c os ütnmos de hidrogênio das mol éculas de ügua da polpa (Leal Pilho.
IYYlJ). Assi m se ndo. na flolação din.·ta da apat it a. torna -se ncccssC!ria a utilizaç ão de agentes colctorcs para a
indu,ão de hidrofohicidadc.
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No processo de concentração dos miné rios de fosfato do Brasil. apatita necessi ta ser separada de mi nerais de ga nga
que tamhém sJo uximinc rai s. O siste ma apa tit a/carhona to" é o que ap rc ...c nta maiore s prohkmas de sclc ti vidal.k.
poi s (!.cal Fi lho. l 'l~~l:
i.
Tanto apatita quanto carhon atos (calc ita, dolomital possuem íons l'Üicio como sítios ativos da
supe rfície. n.·sulta ndD em uma i n t c r~uo;·ão de mesmo nívd ro m nka to:
11.
A mai or soluhi lidadc J os mi nerais calei ta c dolomita ge ra íons cm soluçJo (Ca ~ + c Mg.:! +) que. alt! m de
promnvc rcm a prcci pitaçüo do íon cnlctor. ainda int erage m com a supe rfíc ie destes minerais ~ da
apati ta. aklando a sd c ti vidadc do colct or.
A so lução destes prohlcmas seria o uso de coktorcs ma is sdctivos dou agentes nHxl ifi cadon:~. Amido é util intdo
como age nte J e prcsstlr desde I t,n I. quando l .a ngc o patente< lU CtlllH J depresst•r Sl'ktivo na sepa ra~,;·àt) de
fosfato/qu artt.o (Raju cr ai.. 19'!7) .
Na adsorção de am ido cm minerai s portadores de c ílc io como sítio ati vo surx· rfidal. a litc raHtra ( Raju l'l a/. . 1997:
Raju et a/ .. ll}9X) aponta quimisson;ão como principal mecanismo de int c ra~·ão. além de contrihui~ücs menos
relevante s <.:omo pon tes de hidrogénio c intera~ão c\ctrnstát inl.

Em solu~ Jo aquosa. a pri meira n.?a\ão Llc superfíci e que l>eorrc na apatifa l~ a hiLirali.l\'àO Llc síti os ligan tes. A
protonação c dcsprntonação dos s ítio~ hid ratados é qu~:: induz irtí a acidez c alca lin idade da s uJ~rfít:i c c. portanto. o
pH desempenha papel c ha ve na comp l cxa~,;· ão superfi c ial (Sun: hlrsling. 1991 ).
Em seus estudos. Raj u et a/. {1997) demo nstrou que i.l dc nsith.lllc de atlsol\'~i o de tlcxtrina (p,llissacarídco da mesma
natureza do amido ) c m apa tita é dependente do pH c que m;íxima adsorção ocorre cm pH cm que a supt.:rfícic
mi neral cstü hidroxi lada, ou seja, a dc.xtrina nüo interage com cütions metülicos c sim com hidnlxidos metüli cos. Um
mecan ismo de complcxa,·ào químint foi pnlpostt). hasca ndo-sc na:-. seguintes ohscrva\'t1cs:
Dc xtrina interage com hidróxidos met:ílicos. mas não com cáti ons mctülicos :
11.
Dextrina inte rage com sítios hitlroxi mct:tlicos c m pH aha ixo de seu pH de ioni t.<w:l.o. indic ando um
mecanismo do tipo OH/McOH - OIH.k O H rc prcsc nta os grupos hidrox ilas da dcxtrina c MOH o
hid rú xido mctü lico. Neste caso. os sítios hid roxi metá licos ionizam os grupos hidroxila da Lk xtrina,
facilitando o ataq ue cm sítios ckt rofíli l·os:
iii .
McOidas de pH dur~mtc a rca,ào de complc: x~uf·;to indicam que C\ h.~ não va riou . rch_)r~,;·;.mdo o
mecani smo pn)pnsttl.
A importúnc ia da estrutura de (.k pressorcs c m sua adsoi\'ÜO na supe rfíc ie minera l c. conscqi.ic ntc mc ntc. c m \ lia
eficácia no processo~ citada na literawra. Segu ndo BaiJaur c Schuht.•rt ( llJHO). o tipo. m'11ncro c posiçüo dos grupos
pulares cm moléculas dcp rcssoras desempenham papel decisi vo cm sua ad sor~:Jo. Neste me smo trahalho. eles c ita m
que a adsorção do Ocprcssor sú será prefere ncial i1 tio coktor se tlS grupos po lares estive rl'IH arranjados c m uma
pos iç1o conve nicn t ~ para c~l mplexar co m os sítios da SUJK'rl k ic min t.•ral. Correia (.~()()I). cm sua te se de dout orado.
utili za modelagem molecul ar no estudo das estruturas de dois 1-ca ~l' lllc s d e prc ss orc~ - amido c c tikclulosc - c a
inlluê nc ía destas na <.H.lsOI'\;'âo sdcti va c m apa tita c cah.:ita.
Uma vez que apat ita e calc ita ap re\cntam cút ion s ('a~+ t:o mo sítios ativo~ s uperfi c iais c que o mecanismo Jc
intcração e ntre amido/mine ral é do tipo OH/ McOH . poderia se esperar uma intcra~;io dc mesmo ní ve l. Entretanto.
am ido deprime calc ita prckrcnci almcntc . o que s ugere uma maior com patihilidadc c stcrcoqu ím íca com este
mine ral. alé m da a fi nidade quím ica.
A pa rtir Llc mcdiLias das di stúncias e ntre os gru pos -0 11 presen tes nas molécul as dos Lk pressOI'l'S c di stünc ias entre os
sít ios Ca 2+ ex iste nte s na superfície dos mine rai s c stmlados {dislrihuídt ls l ' IU t)ri cnlaçües l' ri slaltlgrúficas
preferencia is). Correia d csc n vo l v~:: u um parümt.:tro dcn om inaUo "'Fitting Numhc r" tFt) qu ~ determina a
compatihilidadc c stérica entre a estrutura de amhns minerai s c espéc ies deprL·ssoras. Os resultados ohtidos ClHll tal
modelo indicaram que :
Calci ta é deprimida pn:fcrcncialmcntc por amido com rcl;.t~,;·ão ~~ apatita:
11.
O amido é mais efctivo na depress ão de ca lcita comparado a ctikclulosc :
iii .
Pa rtícu la\ de apatita ap rese ntando plano frontal predominante ... üu prc f..: rc nc ialmc ntc <.k primiUa\ pe lo
amido cnmparmlo üq ul' las que apresen ta m plaJHl basal prCLhlmiJJatHc.
As Uuas primeiras indiGI\'Üt:s fora m nn nprovadas por Corr~.· i a ( 200 I ) atra vés Uc l'nsa ios de m ic rollotaç~iu
cm tuho de Hall imond. O ohjetivo do prese nte trabalho é dar um a cont in uidade ao est udo rea li zado por Correia.
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cnmpro vantlo a prev i_..,,-,o realizada atrav~s do F NM 1.:om rl'laç~o I1 compatihilidadc e ntn.:: os planos frontal c hasa l da

apatita c a molécula de amido. Para tal. fura m n.::. di;.aJo...,:

ii .

Ensaios de microfloi<.I\-'ÜU com o coktor olcato de sódio e Jifl'rt;nh::-. conc e ntra'r ües do amido
(depre ssor):
Medidas de üngulo de contato para a dctermina<;ão da influência do amiJo nn grau de hidrofobicidadc
dos planos frontal c hasal de cristais dL' apatita.

2. MATERlAlS E M~~TODOS
2.1. Obtenção e Preparação das Amostras Minerais
Fluo rapatita fo i obtida d a purifi c:.u~;·üo lk amo:-.tra do .. miné ri o cakítico padrão .. Ja jazida Uc Cajati-SP através de
scpan.t\'ào lkns it :.í ria scguitla de sc para\·üo magnética . A ca kita foi preparada a partir de t.:ri stais hc m definidos
(alll()St ra Uc colc\·:1o ). A mhos minerai s foram cnminuidos c pe neirados ( -150 +325 #). c exaustiva mcnl e lavados com
álcoo l etíl ico c ügua destilada. Difra~·;lo de raios X foi util i;.ada para ce-rtificar a pureza das amn•aras.

2.2. Reagentes
Todas as soluçllc-s foram preparadas com rcagc mcs PA c ügua dcionizada. Solw;ües de olcato de sódio (agenle
coktor) L' amido (agente depressor) eram obt idas a partir da saponifica~ào do ücido nléico c g.c latinin.u;ão do amido
(:Oill NaO H. rL':-.{K'l'tivamcntc. Estas sollli""<lcs eram prq1aradas Uiariamcntc para evita r lkgrada~·ão microhiolúgica.
Para r~ g ui adore s de pll da polpa foram u1ili1ados NaO H e li C I. amhos Ill'l. p/v.

2.3. Ensaios de Micronotação
En:-.aio:-. de microflot:uJ1o foram reali zados Clll pH I 0 .5 c m tuho de Hallimond de 25 c m tle diâmc1ro soh as
.'-l'g uint c:-. contli~·ôcs: I !! da amost ra mineral L'ra condi<.:io natlo co m solu~.;·;lo de amido (0 - 500 mg/L) por I minuto;
seguido pê lo cnndi c io namento com oleato de sôd in (7) mg/L) tamhém por I m inu to. A p6s condi cionamento.
tl otação foi rcali!.atla durante o período de I minuto com uma vat.üo de güs nit rogé nio de 54.0 crn_~/rnin. Os pnxiutos
rl otado c afundado foram secos e pesados . ()..;e nsaios foram feilos L~lll triplicata c a ll otahil idade (recupcn.H;ão) foi
assumida como se ndo a ra;ão entre a massa do produto !lotado c a massa da alimcnta, ão. multi p lif..: ada por I00.

2.4. Medidas de Ângulo de Contato
Medidas de tmgu lo de conlato foram rl·a li;ada s para a dctL~nnina,·ão da in!luênt:ia do amido no grau de
hidrnfohicidade dos planos hasal (IIII I ) c fror11al (()III) da apalila. H idrnfohic idadc. CSia. adq uiri da alravés da
intcr~H;:lo Jc.,.IL' mine ra l com o cok tor olcato de sildin. O es tudo c xpcriml' ntal consistiu das med idas llc ângul os de
cont ato U.: ava nç o c retrocesso. e n vo lve ndo holhas de ar na s inte rfaces mincral!solu\·Iio. rea li zadas cm um
goni ô mc lro Ramé -Han pcncnccnlc ao l.ahoralúrio de Química de Superfíc-ie do CETEM/CN Pq . As med idas foram
executadas c m pH 10.5 l' apús I minuto de l:ondicionamento das sc\·ücs polidas com as solw.;üc:-. de o lcato (0 . 25 c
7) mg/1.. s~ m amido),. amidu (0. 75. 1511 c .\llll mg/ 1.. n~; o mendo 75 mg/L d,· okalo) .

2.S.Medidas de Viscosidade
As visl:Osidadcs das solu,·l)es aquosas utili ;.adas nos ensaios de microrlotac.;ão foram determinadas cm um
visn>Símelro de Oslwald. O méludu con sisliu ~ lll injclar X mL de solw;ão de amido (0. 75. 150, 300 c 500 mg/L.
mant e ndo a co ncentra~ão de 75 mg/L L.lc olcato cm~..:ada solução e pH = 10.5) no vist:osímetro c anotando seu tempo
de c:-.1.-"oamc.: nto (para cada solu~ão cfctuaram-sc 20 m!..!didas). O valor da vist:ositlade foi obtido através da equação:
Equação I
o nde 11 1•2 t5 a visco s itlade dil solu~.;·:lo com rcla,·;lo a da :ígua: p 1 e p ~ são as de n s id~1de s da solwt·Iio c da ágm1.
rc:-. pl'L"ti vamc nte (de le nninadas com picnÚilH..'tro c m triplicata . a 20"C ): t 1 c t ~ s:·lo os h!mpos de escoame nto d a
:-.olu \'<10 c da úg.ua . rcs pct.: ti vamentc .
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na primeira etapa dos ensaios Jc microtl oto.u,;ão cm tuhn de Hallimond . de terminou-se a llotahilidadc do mineral
<Jpati ta (-I 04+44j..im) em fun ção da concentração do colctnr okato de sódio. ohje tivando-se encontrar a cmH:c nt r~H,;ão

de colelor cm que oconc a maior recuperação tk apat i ta.
A figura I apresenta o desempenho da mi crollota<;iio lk apatita com o k ato lk s<idio cm pH = I 0.5. onde se pode
ohservar que:
Na ausência dn colctor, a flotahiliJad c das partículas hidrofílicas i.k apat it a se deve apenas ao arraste
hidn:x.linâmil'll destas. Uma VC/ que se trahalhtHI Clll uma faixa g ranultHnétri ca n ~1cl m uittl fina (·104
+44J-lm ). o arraste aprcscutnu um haixtl vah1r ( .~t)i. ) podcndtl se r Ucsprczad .. l:
11.
À medida que se aumcma a cnnccntr~H'"'ào do olcato de súdio. a rlotahilidadc da apat i t~l tamhém
aumenta, confirmando a propriedaLk colctora do reagente:
iii .
Ohscrva-sc que a rcc.:upcra,·ão atinge o cquil íh rio num patamar da on.km tk· 91 -t/2 'JL Deste modo. a
concentnu;ão de 75 mg/L de colctor foi adotada na segu nda etapa d()S ensaios de microllota~·ão.
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Figura 1: Flotahilidadc de apatita em função da conL-cll!raçüo lk olcato (pH = 10.5).

Na segunda etapa. lixando-sc cm 75 mg/L a conccntra\·ào do coktor. ana li sou-se a rlotahilidadc dos mi nerais apat ita
(- 104+44!J.m ) e cakila (· 104+44flm) c m função da con~.: entraç;lo de amiJo. Os ensaio:-. foram n.:ali1.ados cm pH =
10.5. favonxent.lo a adson;fto de amit.lo. uma ve1. que os sítios Ca~+ su perril' iai s aprese ntam-se hidroxilados nes te
va lor de pH.
O comportamen to das <.: urvas de flotahilidadc de part ículas de apatita c de ~.:ah.:ita cm fun ção da nHK-cnt raç;ln de
amido é ilustrado na figura 2. om.lc se nhscrva que :
A flotahilidadc da apati ta sofre um pequeno aumento <llé a L·mu.:cnt r;u;o1o Uc 50 mg/L que podt: ser
atrihuído ao fato do amido agir como agente espumante. fac il itandP a inter a~·ão partícula/holha c.
wnscqlicntcmentc, a llotahilidadc :
ii.
O amido apre sc nta· se muito mais efctivo na depressão da cakila em comparação com a apatita . Na
conccntraçf1o de 75 mg/L a calci t;1 é completamente deprimida L~nqtwn to que a apatita apresenta urna
alta nx upcraçào (> 90'/f ) c e sta n ;-IO Ucc~1i apreciavelmente mes mo c m a lt as concL'' ntr:.u;ões de amido.
Este res ultado rc fon~·a o estudo real izado por Correia CWO I ). em que t.ktcrminou que ca le ita aprc,c nla
uma maior afi nidade cstcrcc)(.JU Ími ca pdo amido cm l'nmpara\·f1o ~~ apatita, sendo deprimida
prcfcrcnc ialmcntc .
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Figura 2: Flotahiliclade de apalita c de ea kita em rum;;lo Lia .:oneentra;·Jo de c11nido (olcato = 75 mg/ 1.. pH = 10.5).

M~didas

d1.2 ângu lo de contato foram exec utadas para

~.,;omp kmentar

os re su ltados ohtidos por microrlotação c

eluc idar se o plano front al realmen te ap resenta maior afinidaUI..! L'stc rcoquímit.:a pd o amido.
Segundo Leja ( Jl)X2). cquilíhrio cm um si:-.tc ma envolvendo ti ngulo de contato frcLJUcntcmcntc não é cslahclccidn.
ocorrendo hi:-.t crc:.. c de úngu lo tk cnntato. J\ss im. doi s va lores diferentes .'-IÜO usualmente nhtidos. dependendo da

maneira com que o üngulo é rornmd o: tl ng.ulos de contato de avanço

t8a)

c retrocesso

(Br).

sendo s!.!mpre encontrado

um B:l > er. Os n:sultados dos üngulos J..: contatn de avalli_,'ll e retrocesso aprCSt! lltados pelos planos fro ntal c hasal da
apatita cm funç ão Ja~ conccntraç{les Jc okato e amido são apresentados na tahcla I.
Em todas as llH..'didas. o ftngu lo tk re trocesso apresentou \'a lorcs menores 4uc o ângu lo de

avan~o.

como indil'ado

por Lcja ( 1982). Uma vez 4ue os va lores de ângulo de contalO comumcntc utili zados c m estudos de tl ot ~u~·ão se
re ferem a ;ingulo.-. dl' avan~o. adnt ara m-sc c.s tcs va lores na comparação dos rcsu llatlos pura os pla nLlS frontal c hasal.
As figuras J c 4 expressam esta compariiljÜO.

Tabela 1:
Amido

Ang~los

Oleato
(mg/Ll

de avanço c

rcll~~~c.sso

Uos planos frontal c hasa da apalila.

9 Frontal (graus)
9.,

(mg/L)

9 Basal (g raus)

9,

9.,

9,

o

o

o

o

o

o

o

25

J:1± I

26 ±I

JO± I

25 ± I

----

o

75

71 +I

64+ I

115 + I

5J + I

75

75

46 ± I

J4 ± 2

55± I

44 ± I

150

75

-n ± 1

37 ± I

53± I

JX ± I

JOO

75

+I ± I

_I'! ± I

50± 1

42 ± I

Os resultados aprese ntados na figura .3 mostram que:
Na aus0ncia de reagente s. o ângulo de contaiO é nulo tanto para o plano frontal quanto para o hasaL
comprov ando a hidrofili c idade natural do mineru l apatlta;
ii .
Variando-se a l'OIKTntra,·üo tio coktor olcato. na ausência de amido, o plano fron ta l aprt!scntou
maiorl'S ângulos tlc cont ~llo. ou seja. mostrou-st.' mais hitlrofúhico que o plano hasal. Com hase neste
re sultado. acn.:xJita-sc qu e o plano frontal possua uma maior dens idade de s ítios cálcio supcrficiai \.
disponíveis a reagirem com ns tmions o !cato. c m comparação com n plano hasal.
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Figura .3: Ângulos de <.:o ntato de avanço apresentados pelos planos frontal c has;ll da apalita cm lünç üo da
wnccnlnu;üo de• okato. Amido= 0 mg/L c r H = I O..'i.

Os res ultados

ii.

apresentado~ lli.t figura 4 mostram qu~.::
Como discut ido ante riormente. o plano fnnllal apresenta-se mais hidrofóhico que o ha..;al na ausênc ia
de amido:
Na presença de amiUo. o plano hasal apresentou maiores fmgulos de contato em todas as corH.:entraçôcs

de amido testadas. ou seja. o grau de hidrofohiddadc do plano frontal decresce na presença J c amido c
pass<.t a apresentar valores menores cm comparaç~1n com o hasal. Este res ultado reforça a indi cação
pelo f'illing Nwnlw r Modl'l proposto por Correia C~OO I ) de 4w.: o plano frontal possui maior
afinidade estercoquímica pelo amido:
A concentração de amido Ú!.! !50 mg/L foi aquela 4lll.! apn:sentou maior diferença de 8" entre plano
frontal c plano nasa l:
Auml.!ntanr..io~sc a conccntr~u~"·ão de amido. não ocorrem grandes varia~·c)cs nos fmg ul os de contato. l.anco
p;~r<_l o plano basal 4uanto para o frontal. Com base neste resu lt ado. acrellita-sc 4uc a deprcssãu
apresentada pela apatita cm a lt as conccntr;.u~:·ücs de a mido "'C dt·vc a condiçücs desfa vorá ve is no sish.:: ma
de !lotação. e não propriamente ü intcração mai s cfcliva deste rea!_.!c ntc com as partkulas do mineral.
rca lit.~1d a

iii .

iv.
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Figura 4: Ângu los de ú mtato de avanço aprcst:ntados pelos plano.' fnmtal c hasal da apatita c m funç ão da
conccnlnt<;ào de amido. Olcato = 75 mg/L c pH = 10.5.
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Não se deve esquecer que o bom tk:sc mpenho dn procc ~so Lk.· flota<;ão Ucpcndc do SLI Cl'SSO de três suh-proccssos
indc pcndc nlc" (i) <.: oli ,ão da parlkula mineral W lll a ho lha de ar: (ii) adc,ão da pa rlicula na bolha c (iii) cslahilidadc
do agregado parlkula/holha fo rmado. A"im. além do grau de hidrofúhicidack aprcscnlado pela pankula minem !
(variável controlada pda intenu~·;in entre o minera l c n::agL·ntt:s de flotw;ào ). diversas outras vari:ívcis podem
interferi r c m sua tlotahilidadc, como. por exemplo. tamanho de partícula. ta manho da holha. vdocidadc de ag itação.
viscosidade da po lpu. e h.: ( Finch ; Dohhy. Jl)lJOJ . U ma VL'/. qu e se adotaram as mesmas cnnt.Jiçõcs (granulomctria da
apatita. vazão do güs nitrogêniu. rota\·ão c geome tria do agit atlor. pHl cm todos os ensaios tk !lotação c te ndo c m
vista a intcração pmu:o aprcl'i<.í vcl entre amido c apatita , ... uspeitou- sc qu~ a depressão deste mineral cm
conccntra\Ões mais allas esteja rd ac íonada a uma condi~ão desfavorüvel t!t.::rada pelo aumento da concentração do
amido: provavelmente ao aumento da viscosidade da "iolução.
O aume nto da concentração Uc amido na solução c m 4uc l"üi rc<.tlizada a tlÚ(.:roflola\·ão propiciou um aumento dc
IO'if em sua vi"·llsidadc. cllmo plldc ser oh.scrvado na fi g ura 5. A lil c ralura (Finch : Dohby. 1990) fornece
eYidências experimentais de que a viscosidade dn fluido intlu cn~..:ia a eficiên ~..: ia de adcs;lo panícula/holha. através do
aumento Jn tempo th.: imhH,;âo. Assim. ta l incrcllle nto na visl'us idadc Lia solw;ão poderia ~.:o ntrihuir para as menore s
rccupc raçües de apatita c m uml'cntr..u;úo de a m iJo ~ JOO mg./L.
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Figura 5: Viscos idade da soluç:io c m funç ão da concc nlra,·;io de amido (oleai o= 75 mg/L. pH = 10.5 c 20"C).

4. CONCLUSÕES
Dentro do uni verso tks ta in v..:- s tiFJ.IÇ ~1o. ê possíve l ~..: nnclu ir LJUl':
I. O amido se mostrou mai s sekti vo para adsorvc r na inte rface c.tlcita/solU<;ão. tleprimim.lo-a
preferencialmente com t"l' la~·~1o ü apat ita . Como ;unhos min e rai ~ são pnrt1:1rlorcs de s ítios cálc io. este
resultado v;,JiiJa o modelo proposto por Correia. ~..:onfirmando a maior afinidade do amido pela cak ita:
2. A deprcss jo da apatita começa a (X:orr..:-r cm L"Oill'Cntra~ào de a mido superior a 75 mg/L. se ndo que
valores mais s ig nifictti vos sfto ohtidos apenas ac ima de .~00 mg/1.. l ~stc s re sultados con firmam a hai xa
afinidade deste depressor pda apatita :
3. O plano basal (00 I) aprc sc rlla m aior grau de hidmlúhicidadc com relaç ão ao plano frorll al (0 I 0) cm
todas as concc ntra\Ões de amido testaJas. uma vc1 qu . :- apresenta maiores ângulos de nmtato (8a)· A maior
difcrc n\a foi verificada na L"O ilCentn.t<;~io de 150 mg/L C, a~..:ima des te valor. a magn itude de 9a parece
independcr da ~..:oncentra,·;io de amido. aprc :-.entando v• dorcs muito próx imos:
4 . Para COill..."l' lllra<t·õcs de amido aiL~ ap roximadamente 150 mg/L. a co mpat ihilidadc estérica entre
amido/apatita (ksempcnha papel impo rtante na Lkpn: ssào de sse mineral. Partü.:ulas que exi ht' m plano
fronlal (0 I 01 rrcdominanlc são prcfcrc ncialmcnlc depr imidas rel o amido cm dclrirncniO U<14Ucla qu e
cxihcm pl a no hasa l (IX) I 1. rdorsando o /·úting Nlunhcr Mmld rn'l""lo ror Correia i2(X)! 1:
5. Em com: c ntra~úcs maiores que 150 mg/L. a dc prcssfio apn: s~ ntada pela a apaliLa se deve a nutras
l'Ondi~ilc:-. dcsfavorú veis a !lotação. como uma prov;ívcl diminui ~·üo na eficiênc ia de adesão partícula/ holha .
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