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RESUMO 

Neste trabalho. fo i estudada cm escala lk laboratóri o. a llotabilidadc da vcrmiculita através da ut ili zação de 
co letores: aniônico. catiônico c nüo iónico. ass im como também foram avaliados a influenc ia de a lguns pa râmetros 
t!s icos e qu ímicos no processo . O estudo fo i c fetuado através de micro tl otação a lmejando a obtenção de subsídios 
que propiciem um melhor conhecimento da notabilidade da venniculita, visando um potencia l aproveitamento 
indust rial. principal mente da !ração " Minollna", que atua lmentc vem sendo descartada junto com a ganga. Os 
ensaios de rnicrotlotaçào foram reali zados cm célula de Ha llimond, ultili zando se a venniculi ta natural e di versos 
ensaios fo ram e fct uados com o minera l pré-trat ado com sais inorgânicos. Os resu ltados fo ra m ava liados cm termos 
de porcentagem cm peso do materi al coktado na espuma . Observou-se que as melhores condições foram obtidas na 
presença de olcato de sód io usado como coklnr na concent ração -· Sx 10-' M; granulo mctria da vcrmiculita (-0 ,3+0 1) 
mm: pi I - X.O: tempo de condicionamento ~- 6 min : lcmpo de !lotação 4 min. Por outro lado, ensaios reali zados 
com pré- tratamento das amostras na presença de NaOH <U N. durante 90 min, revelaram uma recuperação cm 
torno de 96 %. em rcl açüo ú llotahilidadc da vcrmiculita natural (não tratada) que fo i cm torno de 50 %. 

PALAV RAS-CH AVE: micro llotaçüo; vcnniculita : surl ;1tantcs, o lcato de súd io. cé lula de Ha llimond . 
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1. INTRODUÇÃO 

A vem1iculita desponta atualmcntc como um mineral de grande importúncia pma a indÍistria nacional c internacional 
de exportação. A versatilidade de utilização deste mineral tem atraído a atenção das indil strias nos países do 
primeiro mundo que estão desenvolvendo juntamente com laboratórios especializados novos produtos c opções de 
aplicativos. O principal entrave que se apresenta para sua obtenção é que na maioria dos casos os linos gerados nas 
usinas são colocados junto com o rcjeitos finais , o que acarreta uma perda sign ificat iva de produção (Reis, 200 I). 

O processo de concentração tisica para este mineral é atrativo pela simplicidade c baixo custo operacional, 
entretanto limita a recuperação das lamelas acima de 0,5 mm. Existe uma necessidade que cstú conduzindo à 
rea lização de estudos visando o desenvolvimento de novas tecnologias para a recuperação de finos. equipamentos 
mais so tisticados poderão ser usados embora aumente o custo operacional (Reis, 200 I). 

A flotaçào é um processo de separação de minerais que poderia ser uma boa alternativa para a recuperação da 
vermiculita nessas granulometrias. Esse processo c amplamente utilizado cm escala industrial. de vido a sua enorme 
versatilidade e cticiência, principalmente, na rccuper<Jçào de partículas de minerais de linas granulomctrias. onde os 
processos físicos são em grande parte ou totalmente incficientcs.(Fucrstanau, 19XX). 

No Brasi l, alguns estudos já f(mun realizados visando o aproveitamento de w nni<:ulita , a partir de rejcitos de 
llotação, gerados do processamento da apatita de Tapira - MG. Com essa tinalidadc. foram realizados ensaios em 
escala de laboratório, usando-se como colctores as aminas c os ácidos gra.xns. Contudo, cm ambos os casos os 
resultados não foram sat isf ~ttórios . Com os ác idos graxos houve blta de sdetividadc para separação dos minerais de 
ganga (carbonatos, fosfatos, quartzo e diopsídio). Com as aminas, os resultados f(Jram mais promissores: no entanto. 
foi necessá rio ajustar o pH cm va lores inferiores ao PCZ (ponto de ca rga zem) da vcrmiculita, LJUC é muito baixo. o 
que acarretaria problemas com os minerais carbonatados c sérios probkmas de corrosiio aos equipamentos. 
(Sanjombi e/ a/ .. 2001 ), 

Este trabalho objetivou o estudo da flotabilidadc da vcnniculita para se obter subsídios que propiciem o 
aproveitamento de suas frações mais finas, que geralmente são descartadas como rejeito nas indústrias, bem como 
in vestigar a intluência de algumas va ri úvc is químicas c f1sicas de maior rclcv:incia, que influenciam nesse processo. 

1.1. Estrutura cristalina 

A estrutura cristalina da vcrmiculita é muito semelhante ao da clorita c da montmorilonita, é constituída de uma 
célula unitária do tipo 2: I (T-0-T), composta por duas fi1lhas tctracdricas c uma li1lha octaédrica entre elas, onde as 
folhas octaédricas são formadas de átomos de alumínio. o.xigênin c hidrogênio, compondo AI(OII) ;_ onde o AI ' · 
pode ser substituído por Mg" , Fe2

' ou por outros elementos. Entre as camadas (T-0-T) existem duas ou mais t(Jihas 
de moléculas de água arranjadas cm um limnato ou estrutura hexagonal onde os C:.tions trocáveis encontram-se 
locali zados. principalmente Mg 2

' , Ca2
· c Na' (Santos c Navajas. llJXI: Machado. 2000). 

1.2. Capacidade de Troca Catiônica da Yermiculita 

A capacidade de troca catiônica (CTC} é a medida da capacidade do mineral de trocar cútions. A (TC tim1ecc o 
va lor da carga residual a ser compensada e é expressa cm número de milicquivalcnte por 100 gramas (mcq.IOOg.1

) 

de mineral (Machado, 2000). A CTC permite ao mineral a intcrca laçno de cútions, os quai s se encontram associados 
às camadas ou f(Jihas de água de hidratação c que , devido a sua natureza, podem alterar algumas propriedades do 
mineral sem, no entanto, modificar a sua estrutura cristalina (Maia, llJlJ5) . 

A venniculita , assi m como a montmorilonita, alem de adsorvcrcm eútions na sua superlkic externa (plano basal) 
também adsorvem em outras camadas estruturais (espaço intcrlamelar): por esse motivo apresentam um valor 
elevado da CTC. No caso especifico da vcnniculita c também da montmorilonita . essa troca ocorre principalmente 
com os íons locados no espaço intcrlamclar (entre as camadas T-0-T). A rcação química é muito rúpida e reversível. 
principalmente, quando ocorre nas extremidades da cstrutum do mineral (arestas da partícula), c mais lenta na região 
da intcrcamada (Shinzato et a/. , 1999). Segundo Walkcr citado por Machado (2000), a C7C, encontra-se na liti .xa de 
120 meq a 200 mcq por I 00 g de vcrmiculita em ar seco. constituindo um valor muito elevado quando comparado a 
outros argilominerais. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Preparação da Amostra 

As amostras de concentrado de vcrmiculita utilizadas para o estudo l(mun fornecidas pela União Brasileira de 
Mineração UBM, localizada na cidade de Sanla Luzia PB , Brasil. O material t(Ji cominuido em moinho vibratório 
com bol as de porcelana c classificado de acordo com a granulomctria. cm peneiras da escala Tylcr a seco, com a 
finalidade de separar as diversas fraçõcs utili zadas nos ensaios. Em seguida, o material f()i submetido a pré
tratamento químico empregando-se um úcido ou uma base, c logo foi scçado em uma estufit a 80 "C. As amostras 
foram pesadas cm sub-amostras de I ,O g do material. Alguns ensaios f(Jram reali zados com a vermiculita natural 
(não tratada) e previamente deslamada. 

A caracterização da amostra f(Ji cfctuada através de microscopia clctrônica de varredura, fluorescência de raios-x 
(FRX) c determinação da CTC. 

2.2. Ensaios de Microflotação 

Os reagentes utili zados nos ensaios de minotlotação foram: cloreto de dodccilamina (coletor catiônico), Brij-71í 
( surfatante não iônico ). Triton X-1 00 (surftttantc nào iónico) e okato de sódio (coktor aniônico ). 

O sistema utili zado para a microtlotaçào consistiu de uma célula de Haflimond modificada , um agitador magnético, 
uma bomba de vácuo c um rotümctro para medir o flu xo de ar. Na amostra mineral (I ,O g), foi adicionada I OOmL de 
água bidestilada c o colctor. O pH f()i ajustado com uma soluçào de ácido clorídrico (HCI) ou hidróxido de sódio 
(NaOH). O tempo de condicionam.:nto foi de 6 min c cm seguida o tlu .\O de ar foi liberado para a célula. O tempo 
de !lotação foi de 4 min . A fraçào mio !lotada foi colctada na parte inferior, c tanto o !lotado como o não !lotado 
foram transferidos para béqucrcs de 250 mL . Em seguida ambas as !rações fóram submetidas, por separado, a 
filtração. secagem çm cstuf(t c pesagem. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Caracterização da Amostra 

O estudo de microscopia cfctrônica de varredura (MEV), reali zado com a amostra de vcnniculita natural, permitiu 
verificar que as placas do mineral. apresentavam-se , algumas com menor grau de alteração c supertkies mais 
limpas. Enquanto que a maior parte delas, encontravam-se bastante alteradas , apresentando estruturas semelhantes a 
agregados (Figura I). As lamelas <k wrmiculita fúram observadas cm tamanhos de dimensões variadas, 
provavelmente devido ú nat ureza friúvd do material. 

Figura I. Microgratia mostrando d<.:ta lhcs morlilfúgicos das lamelas de vcrmiculita usada nos ensaios. 
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Os resultados de FRX obtidos com a amnstra mostraram a seguinte composiçüo química : SiO, (39,43 % ); AI ~O, 

( 10,95 % ); Mgü (25,73 'X,), Fe,O , (<J,X9'X,): K,O (0,.\9 •:-<,): CaO (0,51 % ): Na,O (nüo detectado): P,O, (0.03 "-o ): 

MnO (0 ,09 %);.TiO, (0 ,77 % ) e 11 , 0 ( 12 ,09 % ). Esses ll:on:s encontram-se Lkntre o intervalo de composição 
química estabelecidos para ve nniculitus comerciais, de acnrdo <:om as nnrmas citadas pda Tlw r·er111iculire 
Associotion (2002) . A somatória total dos demcntLlS f(J i de 9lJ ,XX % c o limite de dctecç5o fo i de 0.0 I % . 

Os resultados de CTC obtidos pura a amostra encontram-se apresentados na Tabda I. 

Tabela I. Resultados de ('TC da amostra de concentrado de venniculita . 

C a'' Na · K ' AI " CTC Total 
18,25 2,0 7 1,60 O, 15 11 9.31 

A CTC determinada para a vermiculita natural ( 11 9,31 mcq.l 00 g-1
) se encontra dentre o interva lo c itado na 

literatura técnica. No entanto , a CTC é muito variável c depende, entre outros littorcs. da geologia do depósito, 
pureza do minera l, intcmperismo, bem como do próprio método usado na dctcrminaç5o, da g ranulometria, pll do 
meio, tipo c conccntraçltO de íons presentes no meio c nào pcrtcnçentcs ao minera l (Santos , 1989). 

3.2. Efeito do pH e do Tipo de Coletor 

A Figura 2 apresenta o e feito do pH c do tipo de colctor sobre a llotabilidadc de vcnniculita natural. Nessa Figura se 
observa que cm toda a faixa de pH estudada a llo tabilidadc do mineral cm ausência de coletor é baixa. não 
excedendo lO %. Com cloreto de dodecilamina (DDACI) foram obtidas llotabilidadcs menores do que 20 'Yo. Com 
Triton X-100 e com Brij-76 as llotabilidadcs, cm torno de 30 %, fo ram melhores, cm comparação a DDAC I. 
Contudo, o mineral apresentou melhores resultados com o lcato de sódio, alcançando 60 % cm pH ~~ I 0,0. 
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Figura 2. Efe ito do pH sobre a llotabilidade da vcrmiculita natural. na ausênc ia c na presença de diversos tipos de 
co lctorcs. Concentração do colctor = 10-4 M; tempo de condicionamento •-c 6 min, tempo de lh>taçào ·-· 4 min : 
granulomctria ( -0,3+0, I) mm. 

Na continuidade do trabalho. os ensaios foram rea lizados com olcato de sódio. jú que I(Ji o que melhor inlluencio u 
na flotabilidade do mineral. 

Na literatura técnica. poucas referências foram encontradas envolvendo !lotação de vermiculita . Um desses estudos 
foi o de Sanjombi e/ ai. (200 I), o qua l esteve orientado ao aproveitamento de vermintlita a partir de rcjeitos de 
!lotação, gerados no processamento de apatita de Tapira-MG . Os estudos reali zados cm escala de laboratório 
enfà ti zaram a separaçüo da vcnnic ulita cm relação a minerais de ganga. çomo quartzo, carbonatos c fosfittos . Entre 
os coletores usados, ácidos graxos c aminas, os primeiros apresentaram limitações na sckti vidadc, enquanto que 
com as aminas houve a necess idade de ajuste do pH cm va lores inferiores ao PCZ da vcnniculita. Contudo, cm 
ambos os casos, I(Jram apontados problemas principalmente quando se visou a tlotaçào sclctiva do mim:ral. 
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3-3. Efeito do Pré-tratamento Químico 

Os resultados do pré-tratamento químico sohrc a tlotahilidade da venniculita estão apresentados na Figura 3. Nessa 
ligura, observa-se um marcado efeito do pré-tratamento com NaOH sohrc a llotabilidade do mineral , cm toda a lilixa 
de pll estudada . Os melhores rcsullados foram vo.:rificados na fiti xa de pH entre 4.0 c X.O, cuja flotabilidade t(Ji em 
tomo de 30 'V., maior, cm relação ao minera l pré-tratado com Hl'l. Por outro lado. o pré-tratamen to com HCI não 
intlucnciou a tlotahilidadc do mineral. Os resultados mostraram que tlotahilidades semelhantes f(Jram obtidas 
quando o mineral flli pré-tratado com IICI c quando o mineral f(>i tlotado sem nenhum tratamento prévio (Figura 2). 
Na continuidade do estudo, os testes de flotahilidade f(>ram realizados com o mineral pré-tratado com NaOH 0.5 N 
durante 90 min. 
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Figura 3. Efeito do pré-tratamento químico sohn; a tlotahilidadc da vcnniculita, sendo esta natural (sem tratamento e 
sem colctor), e pré-tratada cnm HCI 0.5 N durante 90 min . c com NaOH 0.5 N durante 90 min . Concentração de 
o !cato de sódio = I o-• M: tempo de condicionamento - ó min : tempo de 1lotaçào ~ 4 min: granulomctria ( -0,3+0.1) 

mm. 

O pré-tratramcnto ou moditicacaçào química cm alguns minerais é prútiea usada. principalmente, quando se objetiva 
aumentar sua capacidade de sorçào para uso como adsorventcs de metai s pesados. Usualmente, a modificação 
química é realizada empregando-se sais inorgú nicos. úcidos c agentes orgânicos cspcciticos. Essa modificação é 
poss ível devido à capacidade de troca iónica desses minerai s - ( TC · ( Va ldiviczo etal. , 2004). 

3.4. Efeito da Concentração de Coletor 

Ensaios de flotahilidade cm função da concentração de olcato de sódio sohre venniculita não tratada e pré-tratada 
foram rea li zados. cm pH ·- X.O. c os resultados estão apresentados na Figura 4. 

1\essa fi gura. foi obse rvado um aumento da flotahilidade com o aumento da concentração de olca to de sódio. Para o 
mineral não tratado, a tlotahilidadc aumentou a partir de 5x I tr ' M de oleato de sódio. Enquanto que quando o 
mineral fó i pré-tratado. a tlotahilidade aumentou a partir de I tr ' M. sendo esta cm torno de I O% maior em relação 
ao minera l não tratado. Na !(lixa de concentração estudada, a tlotabilidadc t(li de mais de 90 'Yo empregando-se uma 
concentração de I o--' M de olcato de sódio quando o mineral f(Ji pré-tratado com NaOH. 

A pesar de que resultados mdhorcs tl>ram ohtidos em I o·-' M. esta concentração representaria uma alta dosagem de 
colctor. Por esta razão, na continuidad.: do trabalho . os ensaios flnam cktuados empregando-se uma concentração 
Jc oleato de 5x I o·• M. 
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Figura 4. Efe ito da concentração de oleato de sódio sobre a tlotabilidade da vc rmicul ita não tratada c pré-tra tada 
com NaOH 0,5 M duran te 90 min. pH o X,O: tempo de cond icionamento 6 min, tempo de tlotaçào ~ 4 min, 
granulometria ( -0,3 + O, I ) mm. 

3.5. Efeito da Concentração de NaOH empregado no Pré-tratamento 

A Figura 5 apresenta o efeito da concentração de NaOH empregado no pré-tmtamcnto do mineral sobre sua 
tl otab il idade. Conforme pode ser observado nessa figura. na flt ixa de concentração estudada . o pré-tra tamento com 
0.3 N de NaOH permiti u a obtenção de uma tl otabi lidadc aci ma de '10 'X.. Esses resu ltados mostra ram que não há 
necessidade de empregar soluções de NaO H com concen traçôcs maiores qu <.: 0.3 N. 
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Figura 5. Efeito da concentração de NaOH empregado no pré-trata mento do minera l sobre sua tl otab il idade. Tempo 
de pré-tratamento = 90 min: concentração de oleato de sód io 0

' 5x 10·• M: pH - X.O; tempo de condicionamento = 6 
min , tempo de tlotaçào = 4 mi n, granu lomctria ( -0,3 1 O, I) mm. 

Na cont in uação do estudo foi ava li ado o efeito da granu lometri a sobre a tl otabil idadc da vermicu lita c os ensaios 
foram efctuados com pré-tratamento do minera l cnm NaOH 0.3 N duran te l)() min . 

A modificação química com NaOH da vcrmicu lita f(li possível devido ú espec ial propriedade de troca iônica do 
minera l. Nesse mecanismo, os ions (cá tions e àn ions) em solução aquosa, sào adsorvidos pe lo minera l (trocador 
iônico) e substi tuem quantidades equiva lentes de outros íons rertencentcs ao minera l. os quais t(Jram por ele 
liberados (Ya ld iviczo r.: I ai .. 2004 ). 
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3.6. Efeito da Granulometria 

O efeito da granulomctria sobre a flotabilidadc de vcnniculita não tratada c pré-tratada com NaOH 0,3 N durante 90 
min foi avali ado c os resultados estão apresentados na Figura 6. 
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Figura 6. Efeito da granu lomctria sobre a llotabilidado: de vermiculita não tratada e pré-tratada com NaOH 0,3 N 
durante 90 min. Concentração de okato 5x I o·• M; pH ~. X.O; tempo de condicionamento ~ 6 min. tempo de 
fl otaçào: 4 min. 

Os resultados mostra ram uma variação da llotubi lidadc cm funç;io da granulo mctria do mineral. Conf'onnc pode ser 
observado nessa figura. para o mineral não tratado c nas !rações estudadas. a tlotabilidade ficou cm torno de 40 a 50 
"·'o. Para o mineral pré-tratado. uma melhor flotahi lidade f(,i obtida com a !'ração (-0,3+0.1) mm. Enquanto que um 
decréscimo da tlotabilidadc foi vcrilicada nas fi·açôcs (-0,5+0,3) mm c (-0.1 1 0,053) mm. Ensaios realizados com 
granulometria maiores que 0.5 c menores que 0.053 mm mostraram uma diminuição s ignificati va da llotabilidadc. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os ensaios de microllotaçào reali zados em cé lula de llallimond, ultilizando se a vcrrni cu lita natural c pré-tratada 
com sais inorgânicos mostraram que as melhores condições foram obtidas na presença de oleato de sódio usado 
como coleto r na concentração 5x lo-• M; granulometria da vcrmiculita (-0.3 f01) mm; pH = 8,0; tempo de 
cond ic ionamento ~- 6 min; tempo de flotaçào ·~ 4 min . Por outro lado. ensaios reali zados com pré-tratamento das 
amostras na presença de NaOH OJ N. durante 90 min. revela ram uma recuperação cm torno de 96 o;.,, cm relação à 
flotabilidade da vcrrniculita natural (não tratada) que t(,i cm torno de 50 'X,. 
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