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RESUMO 

Os xantatos são reagentes coletores utilizados, cm grande escala na flotação de minérios sulfetados de cobre, chumbo, 
zinco, associações de sulfetos com ouro, entre outros. Entretanto, uma fração destes reagentes (tios-compostos, de um 
modo geral) pode atingir as águas residuais devido à solubilidade e deadsorção, tomando este efluente da flotação com 
uma carga poluidora. Uma alternativa de tratamento dessas águas seria o uso de técnicas de adsorção-remoção de íons 
xantato e dentre os principais materiais adsorventes, as zeólitas naturais vêem ganhando destaque devido à elevada 
capacidade de troca iônica e ao custo reduzido deste material. O presente trabalho apresenta estudos de pré-tratamento 
(ativação com NaCI) e modificação (funcionalização com Cu (N03)1) de uma zeólita natural (aproximadamente 48 % 
clinoptilolita e 30 % mordenita) para adsorção-remoção de íons isopropilxantato ((CH3)2CHOCS2-), com subseqüente 
separação S/L utilizando uma técnica de flotação de partículas adsorventes (FPA). Após a modificação, foram 
realizados estudos para avaliar a capacidade e cinética de adsorção de íons isopropilxantato e, posteriormente, estudos 
de FP A utilizando microbolhas geradas através da despressurização de água saturada com ar (FAD), em escala de 
bancada. Os estudos cinéticas mostraram elevados valores, da ordem de 0,46 min-1

, calculados a partir do modelo de 
reações de primeira ordem (MRPO). Os dados de equilíbrio ajustaram-se ao modelo matemático de Langmuir 
apresentando uma q, de 0,35 meq.g-1

• Ainda, a adsorção-remoção de íons isopropilxantato foi maior em flocos 
(utilizando polímero catiônico) mostrando elevada capacidade de adsorção (qm: 1,01 meq.g-1

). O mecanismo mais 
provável de adsorção de íons isopropilxantato é quimiosorção entre os íons Cu2

+ e os íons ((CH3)2CHOCS2-) e a maior 
adsorção nos flocos pode ser devido à atração entre as frações poliméricas e os ânions xantato. As melhores condições 
de flotação foram 30 % de taxa de reciclo, pressão de 4 atm com um tempo de residência de 1 minuto. Conclui-se que 
as zeólitas modificadas aumentam o seu valor agregado, na fom1a de adsorvente seletivo e podem ser utilizadas como 
carrier na técnica FPA. Esta técnica mostrou um grande potencial pelas elevadas remoções de turbidez e de íons 
isopropilxantato (98% e 100 %, respectivamente) obtidas via adsorção-remoção e separação S/L, em único estágio. 

PALAVRAS-CHAVE: xantatos; adsorção; zeólitas naturais; efluentes líquidos da mineração. 

ABSTRACT 

Xanthates are collector reagents that assist and conduct the flotation process transforming hydrophilic surface on 
hydrophobic surface by adsorption onto particles that will be floated. Wherever, a fraction of these reagents can reach 
residual waters due the solubility and deadsorption, becoming this polluted effluent. A possible altemative would be the 
use of adsorption-removal techniques of xanthates. Among the principal material adsorbents, the natural zeolites present 
prominence due lhe high ion exchange capacity and lhe cheap cost of this material. The present work shown studies of 
pre-treatment (activation with NaCI) and modification (functionalisation with Cu(N03) 2) of a natural zeolite 
(approximately 48 % clinoptilolite and 30 % mordenite) for adsorption-removal studies of isopropylxanthate ions 
((CH3) 2CHOCS2-) with subsequent S/L separation using a technique of adsorption particle flotation (APF). After the 
modification, were carried out studies of evaluation of lhe capacity and kinetic of isopropylxanthate ions and !ater APF 
studies utilizing microbubbles generated by depressurization of saturated water with air (DAF), in batch scale. Kinetic 
studies showed high value (0.46 min- 1

) following a first-order reaction kinetic model. Equilibrium data were well fitted 
to the Langmuir isotherm model with a q111 of 0.35 meq g- 1

• Yet, the adsorption-removal of isopropylxanthate ions was 
larger onto flocs (utilizing cationic polymer flocculant) showing high adsorption capacity (q,: 1.01 meq g- 1

). The 
adsorption mechanism of isopropylxanthate ions is, probably, a chemistry adsorption between Cu2+ ions and 
((CH3hCHOCS2-) ions and the larger adsorption onto flocs can be due the attraction between the fractions polymeric 
and the xanthate anions . The best conditions of flotation were 30 % of recycle ration by 4 atm pressure with a residence 
time of I minute. lt is concluded that lhe modified zeolites increase yours aggregate value as form of selective 
adsorbent and can be used as carrier in APF lechnique. This technique showed a high potential for the high removais of 
turbidity and that of isopropylxanlhate ions (98 % and I 00 %, respectively) , obtained after adsorption-removal and 
solid-liquid separation in one single stage. 

KEY-WORDS: xanthates; adsorption; natural zeolites; surface modification, mine waste. 
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L INTRODUÇÃO 

Os xantatos são os principais coletores utilizados nos processo de beneficiamento mineral por flotação devido 
apresentarem elevado poder coletor, seletividade, solubilidade em água e baixo custo (Almeida e outros, 2004). Os 
xantatos, também definidos como tiocarbonatos, são sais amarelos de ácido xântico com boa solubilidade em meio 
aquoso e são obtidas vias reação entre um álcool e um disulfeto de carbono, conforme descrito a seguir. 

s 
li 

XOH+ ROH + CS2 --> ROCSX + H20 

onde R é um grupo alquil e X representa um metal alcalino. 

Os xantatos apresentam elevada reatividade com íons metálicos e, por isso, facilitam a ocorrência de reações de 
precipitação de sais de coletores metálicos. De acordo com Harris (1984), soluções salinas de metais como zinco, cobre 
e chumbo, formam precipitados quando misturadas com soluções aquosas de xantato. Estes reagentes podem sofrer 
oxidação completa, que depende do pH e do tipo de íons (cátions) como por exemplo, com íons Fe3+ em pH 2,0, forma
se dixantogeno; entretanto, em pH 6,0 este mecanismo não ocorre (King, 1982). 

A oxidação do xantato para dixantogeno, no caso de íons cobre divalente, ocorre durante a redução deste para íon Cu+. 
O produto de reação é um precipitado insolúvel, o xantato cuproso, que é produzido de acordo com a seguinte reação 
(King, 1982). 

Cu2
+ + 2EX --> CuEXrs! + 0,5(EX)J 

onde, EX e (EX)l representam etilxantato e dietildixantogeno respectivamente, sendo que a oxidação completa do 
xantato ocorre essencialmente em pH acima de I 0,0. 

Estas reações de formação de complexos metálicos derivados de coletores orgânicos chamam a atenção para o 
desenvolvimento de novas técnicas que fazem uso destes mecanismos como, por exemplo, a precipitação de íons 
poluentes sobre partículas adsorventes ( quimiosorção ). 

Os xantatos transformam superfícies hidrofílicas em hidrofóbicas através de um mecanismo de adsorção na superfície 
da partícula que se deseja flotar (Wang e outros, 1991; Penha e outros, 2001), entretanto, pode ocorrer um subseqüente 
mecamsmo de dessorção ocasionando a presença deste reagente nas correntes de rejeito. Segundo 
Deo e Natarajan ( 1998), um excesso de concentração de xantato, da mesma fonna , confere uma concentração residual 
deste reagente nas correntes de efluente caracterizando um resíduo líquido tóxico. Ainda, estes e outros autores 
(Webb e <.mtros, 2003; Cytec, 2003; Okibe e Johnson, 2002; Harris, 1984; Fuerstenau, 1976) relatam que normalmente 
concentrações de vários coletores orgânicos constituem efluentes do processamento mineral que não são realmente 
avaliadas no que diz respeito a estas substâncias, sendo que pequenas concentrações destes reagentes nas correntes de 
águas são tóxicas . 

Segundo Fuerstenau (I 976), os primeiros usos dos coletores de flotação do tipo xantatos apresentaram alta toxidade, 
resultando uma comparação destes reagentes com inscticidas. Para alguns reagentes de flotação existem completas 
infonnações sobre suas toxidades, entretanto, para outros, as investigações são precárias c, além do mais, podem ser 
contraditórias. Os níveis de alguns reagentes de flotação, como, por exemplo, os xantatos, não se encontram detinidos 
com clareza, e as informações sobre as toxidades variam conforme as condições empregadas nas investigações. 

Devido à falta de informações a respeito dos padrões de emissão de reagentes de flotação no Brasil, que deveriam ser 
estipulados pelas normas vigentes, as correntes dos circuitos de flotação são freqUentemente monitoradas por outras 
espécies de análises como, por exemplo, análise de demanda química de oxigênio (DQO) e carbono orgânico total 
(COT) . Entretanto, os dados obtidos, a partir destas análises, não especificam as reais concentrações dos reagentes de 
flotação e, portanto , não excluem a possibilidade de danos ambientais causados por estes reagentes. Dentro deste 
contexto, a necessidade de desenvolvimento de novas técnicas e processos de remoção de reagentes de flotação tornam
se aluai, importante e prioritária. 

O uso de processos de adsorção avança, devido ús técnicas desenvolvidas e cm fase de desenvolvimento, poss ibilidade 
de regenerabilidade da maioria dos materiais adsorventes c habilidade para projetar e obter produtos especíticos para 
uma dada necessidade. Dentre os materiais adsorventes amplamente utilizados , importante destaque tem sido atribuído 
ús zeólitas naturais devido ao fato de apresentar elevadas capacidade de troca catiônica, área superficial c selelividade, 
bem como custo reduzido. Com isto, diversos autores (Kang e outros, 1997; Dentei e outros, 1998; De Leon e outros, 
200 I; Oliveira , 2006; Oliveira e Rubio, 2006) têm desenvolvido estudos relativos à modificação de materiais 
adsorventes com a finalidade de aumentar a seletividade dos mesmos. Ainda, o fato dos materiais adsorventes 
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apresentarem maior eficiência na forma pulverizada, diminui as opções em termos de processos que fazem uso de 
equipamentos como filtros ou colunas de Jeito fixo . Assim, novas técnicas de adsorção/separação sólido-líquido são 
necessárias, e dentre estas técnicas , destacam-se as de leito expandido!fluidizado de flocos (Serpa e outros, 2005; 
Englert e outros, 2006) e de flotação de partículas adsorventes (Féris, 2001; Féris e outros, 2002), que permitem a 
realização dos processos de adsorção-remoção e separação sólido-líquido em um único estágio. 
O presente trabalho descreve estudos relativos à adsorção de íons isopropilxantato de soluções aquosas em zeólitas 
naturais pré-tratadas e modificadas com íons cobre, nas formas pulverizada e floculada, seguida de estudos de separação 
sólido-líquido por flotação das zeólitas carregadas (FPA-FAD). 

2. EXPERIMENTAL 

2.1 Materiais e Reagentes 

Uma amostra de zeólita natural , proveniente do Chile, foi utili zada como material adsorvente. As características 
técnicas deste material particulado, de acordo com Oliveira (2006), são mostradas na Tabela I. 

Tabela I. Características da zeólita natural (Oliveira, 2006 . 

Ç(lp(l~id,<lc:l <! c:l<! trC>~<l ~ati0!1i~(l _ _ 
_______ __ A.rt!(l~tlperf.í~~(ll _________ _ 

...................... .. . ~(lSSa (!~pecif"í~ <l 'l1~c:li <l .... 

Composição mineralógica da amostra 

Granulometria 
Diâmetro volumétrico médio 

1,08 meg.g· 
80 i -1 m- .g 
2,2 g.cm·3 

Clinoptilolita, Gismondine, Heulandita, Mordenita, 
Offretita, Quartzo, Aluminosilicato de cálcio 

100% < 105 flm 
25,4 flm 

Os reagentes de pureza analítica utilizados no preparo das soluções sintéticas para os estudos de modificação (ativação e 
funcionalização) e adsorção foram, cloreto de sódio (NaCI- Nuclear®), nitrato de cobre (Cu(N03) 2.3H20- Nuclear®) e 
isopropilxantato de sódio ((CH3) 2CHOCS2Na- Cytec®), respectivamente. Soluções de KOH foram utilizadas para os 
ajustes de pH nos estudos de adsorção e adsorção-flotação. Soluções do polímero floculante comercial NALCO 8589 
(catiônico/ONDEO Nalco) foram preparadas em concentrações de 1000 mg.L-1 e utilizadas na floculação da zeólita 
modificada. 

2.2. Análises Químicas 

As concentrações de íons isopropilxantato das soluções aquosas foram determinadas utilizando o método de análise 
espectrofotométrico estudado por Woodcock e Jones {1973), que consiste em medidas de absorbâncias em 
espectrofotômetro ultravioleta (Genesys®) utilizando a faixa de 301 nm. 

A concentração de íons cobre (Cu2+) das soluções aquosas foram determinadas em um espectrofotômetro de absorção 
atômica (V ARIAN®, modelo AAS -II 0) , de acordo com a metodologia descrita no Standard Methods for lhe 
Examination of Water and Wastewater (APHA, 1995). 

2.2. Metodologia 

Pré-tratamento e Modificação: O pré-tratamento (ativação) da zeólita natural foi realizado pelo contato entre o material 
adsorvente e uma solução aquosa de NaCl em frascos agitados. Uma quantidade do material (5 g) foi agitada (50 rpm) 
com 0,05 L de uma solução de NaCl 1 M por um período de 24 horas à temperatura ambiente. A suspensão resultante 
foi filtrada e o material modificado úmido foi lavado com 0,3 L de água deionizada e seco em estufa {I 00 °C) por um 
período de 24 horas. 

A modificação (funcionalização) com íons cobre foi realizada utilizando 5 g de zeólita pré-tratada (Z-Na) em contato 
com 0,05 L de uma solução de nitrato de cobre (Cu (N03h.3H20), com uma concentração de íons cobre de 
I ,08 meq.g- 1

• As suspensões foram agitadas (50 rpm) por um período de 24 horas e posteriormente filtradas. O material 
funcionalizado (Z-Cu) foi lavado com 0,5 L de água deionizada e seco em estufa (100 °C) por um período de 24 horas. 

Estudos de Adsorção: Os estudos de adsorção de íons isopropilxantato foram realizados em frascos agitados contendo 
distintas concentrações do material adsorvente em conta to com O, I L de solução de isopropilxantato de sódio de 
concentração conhecida (60 mg.L- 1

). A agitação do sistema (50 rpm) foi promovida à temperatura ambiente por um 
período de 2 horas, sendo as suspensões posteriormente filtradas a vácuo com membrana e as soluções filtradas, 
analisadas {pH, temperatura e concentração de íons). 
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Estudos de Adsorção-Flotação: Os estudos de adsorção-flotação foram realizados em escala de bancada em um sistema 
de flotação por ar dissolvido (FAD) constituído de um vaso de pressão (saturador) para água saturada (capacidade de 
2 L) e uma célula de flotação (capacidade de 1,5 L), conectados por uma válvula agulha para despressurização 
(Figura I) . Uma quantidade de zeólita modificada (Z-Cu) foi misturada com um volume (0,5 L) de solução aquosa de 
concentração conhecida (120 mg.L. 1

) de poluente na célula de flotação e uma dosagem ótima (0,25 mg.g-1
) de uma 

solução de polímero floculante foi adicionada ao sistema para promover a formação dos flocos e um volume de água 
saturada foi injetado na célula de flotação. Após um minuto de flotação, uma amostra de subnadante efluente foi 
coletada e a eficiência da técnica foi avaliada através das medidas de turbidez residual e concentração residual de íons 
isopropilxantato. As medidas de turbidez foram realizadas utilizando o método nefelométrico em um turbidímetro 

íll) 
(Hach - 21 OON) e expressas em NTU. 
Em todos os estudos de adsorção, os dados de equilíbrio foram descritos pelos modelos de Langmuir e Freundlich 
através de métodos de regressão não linear utilizando o software Origin 7.4, visto que as linearizações das equações 
induzem a erros na análise de regressão e na subseqüente estimativa dos valores dos modelos (Schultess e Dey, 1996). 

Pressão de 
saturação 

Válvula de 1 1 1 Água 
segurança t·h-

b 'l 

•F:~ 
Z-Cu Efluente 

Água saturada 
---t 

L 
tl:t 

Válvula 
agulha 

~ 
'~ 

Vaso 
saturador 

+r 
JrC Jtl 

!'>.w.~ Produto 
-"" ' flotado 
-o.s 

=0,6 ' 
-0.4 i 

-0.2 i 

· ;4"1. Efluente 
Célula de tratado 

flotação 

Figura I. Flotação por ar dissolvido (FAD), escala de bancada. Dimensões da célula : 25 cm altura; 7 cm diâmetro. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Pré-tratamento e Modificação 

As análises das concentrações inicial e residual de íons cobre presentes nas soluções aquosas utilizadas nos estudos de 
capacidade de troca catiônica, das zeólitas natural (ZN) e pré-tratada (Z-Na), mostraram uma adsorção de íons cobre de 
0,62 meq.g· 1 (Erro experimental.: ± 0,03 meq.g-1

) e I ,O meq.g· 1 (Erro experimental.: ± 0,02 meq.g- 1
), respectivamente. 

Estes resultados mostraram que a etapa de pré-tratamento (ativação) aumenta a eficiência da etapa de modificação 
(funcionalização) em, aproximadamente, 38% validando o uso do material adsorvente pré-tratado (Z-Na). 

3.2. Estudos de Adsorção 

Os estudos de adsorção de íons isopropilxantato em zeólita modificada (Z-Cu) pulverizada apresentaram resultados 
significativos de remoção-adsorção com elevada cinética. As Figuras 2 e 3 mostram os dados experimentais destes 
estudos, juntamente com os modelos matemáticos cinético, de Langmuir e de Freundlich. 
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Figura 2. Isoterma de adsorção de isopropilxantato em zeólita modificada com íons cobre (Z-Cu) 
pulverizada. [(CH3hCHOCS2-] inicial: 60 mg.L"1

, Agitação: 50 rpm; t: 2 h; T: 25 °C; pH: 8,0. Erro 
experimental: ± 0,004 meq.g·'. 

0,4 

~ 0,3 
oil 
E 

"<... 0,2 
u 

0,1 

Tempo, min 

Figura 3. Cinética de adsorção de íons isopropilxantato em zeólita modificada (Z-Cu) pulverizada. 
[(CH3)2CHOCSz.Jinicial: 60 mg.L"1

; Agitação: 50 rpm; t: 2 h; T: 25 °C; pH: 8,0. Erro experimental:± 
0,002 meq.L- 1

• 

As Figuras 2 e 3 mostram que os dados experimentais ajustaram-se de forma satisfatória ao modelo de Langmuir 
(R2 = 0,59) com valores para os parâmetros qm e K de 0,35 meq.g·' (47,32 mg.g-1

) e 440 L.meq·' (3 ,25 L.mg-1
), 

respectivamente. Em contrapartida, o modelo de Freundlich não se ajustou de forma adequada, indicando reduzida 
correlação (R2 = 0,35) para os mesmos resultados experimentais. Ainda, a constante global da reação, Kc, obtida pelo 
ajuste dos dados (Figura 3) ao modelo cinético das reações de primeira ordem (MRPO), foi de 0,46 min·', mostrando 
forte interação como produto da reação química entre os cátions cobre e os ânions isopropilxantato. 

Os estudos de adsorção de íons isopropilxantato em zeólita modificada (Z-Cu) na forma de flocos mostraram maior 
adsorção e, consequentemente, uma elevada remoção do poluente. Os dados experimentais destes estudos, juntamente 
com os modelos de Langmuir e Freundlich, adequadamente ajustados, são mostrados na Figura 4. 
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Figura 4. Isoterma de adsorção de íons isopropilxantato de soluções aquosas via adsorção em flocos de zeólita 
modificada com íons cobre. [Z-Cu]: 10 g.L-1

; Agitação: 30 rpm; t: 2 h; T: 24 °C; pH: 8,0. Erro experimental.: 
± 0,05 meq.g- 1

• 

Os dados de equilíbrio da Figura 4 apresentaram melhor ajuste matemático ao modelo de Langmuir (R2 = 0,71) com 
parâmetros qm e K de 1 ,O 1 meq.g-1 e 3,21 L.meq-1

, respectivamente. Ainda, estes estudos mostraram uma elevação da 
remoção de íons isopropilxantato em flocos de zeólita modificada com íons cobre, quando comparados aos dados 
obtidos nos estudos de adsorção no mesmo material pulverizado. Estes resultados indicaram uma forte influência da 
presença do polímero floculante ( catiônico) na interação eletrostática com ânions ísopropílxantato. Outros autores como 
Kim e Walker (2001) reportaram resultados similares e mostraram a influência da concentração de polímeros catíônícos 
na adsorção de compostos orgânicos na superfície de partículas de óxido de ferro floculadas em meios ácidos e 
alcalinos. 

3.3. Estudos de Adsorção-Flotação 

Os estudos de adsorção-flotação mostraram que o teor de sólidos (ou a taxa mássica (Z-Cu/Xantato) influencia a 
eficiência da técnica de adsorção seguida de flotação de partículas adsorventes (FP A) e, portanto a turbidez residual e a 
concentração residual de íons isopropilxantato. 

Tabela II. Efeito do teor de sólidos (Z-Cu) na eficiência da técnica de adsorção-flotação de partículas de Z-Cu-íons 
isopropilxantato. [(CH3)2CHOCS2-];nicia1: 120 mg.L. 1

; pH: 8,0; [Nalco 8589] : 0,25 mg.g- 1
; Temperatura: 25 oc; Taxa de 

reciclo: 30 %. 
Teor de Taxa Concentração residual Turbidez Remoção,% 
sólidos, mássica z- Cu , % de íons isopropilxantato, Residual, Íons isopropilxantato/Turbidez 

0/o Xanlato mg. L-1 NTU 
( 

0,1 0,9 17,8 6,8 90 98 
0,4 3,6 12,3 13,9 90 97 
0,5 4,1 3,2 17,6 99 96 
0,8 5,8 2,0 26,7 98 93 
1,0 7,2 0,03 34,6 100 91 
1,5 10,9 0,04 46,9 100 89 

Os dados da Tabela II mostraram que a técnica FPA, utilizando Z-Cu como carrier, foi muito eficiente utilizando uma 
taxa mássica (Z-Cu/Xantato) de 7,2 promovendo uma reduzida turbidez (34,6 NTU), bem como elevada remoção de 
íons poluentes (100 %). Ainda, este teor de sólidos (1 %) pode ser adequadamente separado por flotação utilizando 
reduzida taxa de reciclo conforme mostra a Tabela II. 

Taxa de Reciclo, % 

20 
30 
40 

------~---··· 

Remoção,% 
Turbidez Íons Isopropilxantato 

••••••••w••-••••• ••••••••••••••••••••••••-•· •••· •••••• ...... - ••-••• ••• •••••-•••--•••- ••••-•-•••••• 

98 100 
99 100 
98 100 

Outro importante fato observado, em todos os estudos de adsorção e FPA, foi a modificação da coloração da zeólita 
após a adsorção de íons xantato, conferindo ao material uma coloração amarelo esverdeado e confirmando a reação na 
superfície das partículas com produção do sal de xantato de cobre (xantato cu proso). Segundo Harris ( 1984 ), o nome 
xantato derivou da palavra grega xanthos que significa amarelo e foi adaptado para a coloração do sal insolúvel de 
xantato cuproso. 

4. CONCLUSÕES 

!\. técnica de adsorção de íons isopropilxantato em zeólita (pré-tratada com íons sódio e posteriormente modificada com 
íons cobre) seguida de separação do carrier saturado utilizando flotação por ar dissolvido (FAD) foi estudada e mostrou 
excelentes resultados em escala laboratorial. Esta técnica de tlotação de partículas adsorvcntcs (FPA) mostrou elevada 
capacidade de adsorção com o material adsorvente na forma de tlocos (utilizando um polímero catiônico) alcançando 
uma capacidade máxima de adsorção de 1 ,O I meq g- 1 indicando, além da adsorção química , um comportamento de 
interação eletrostática entre as cadeias poliméricas do floculantc e as cadeias carbónicas do isopropilxantato. !\. técnica 
FPA mostrou ser rápida e eficiente na separação do carrier saturado, Z-Cu-isopropilxantato (Z-Cu-X2), proporcionando 
reduzidas turbidez e concentração de íons ísopropílxantato. Concluí-se que a técnica FPA possui um bom potencial para 
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o tratamento de efluentes da mineração constituídos de íons cobre ou xantato, apresentando vantagens como o uso das 
zcólitas (material de custo razoavelmente baixo) c a possibilidade de realização dos processos de adsorção-remoção e 
separação sólido-líquido, em um único estúgio. 
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