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RESUMO 
 
A aplicabilidade prática da flotação, como método de concentração, é restrita a uma 
granulometria inferior a 300µm. Para a maioria dos minérios, a presença de 
partículas de partículas finas e ultrafinas é prejudicial a esse processo de 
concentração. Ao longo dos anos foram desenvolvidos diversos estudos sobre a 
flotação de partículas finas, e muitos destacam a importância da utilização de 
dispersantes para obtenção de uma flotação com elevada recuperação. Nesse 
contexto, desenvolveu-se este trabalho que investigou a influência de diferentes 
dispersantes na microflotação da galena. Os experimentos foram realizados nos 
Laboratórios do Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de 
Ouro Preto, utilizando-se amostras do mineral galena com granulometria inferior a 
16μm. Foram utilizados o silicato de sódio, poliacrilato de sódio e AGLP-250 como 
reagentes dispersantes, o amil xantato como reagente coletor e o mibcol como 
espumante. Para cada reagente dispersante foi analisada a influência das variáveis 
concentração de reagente e pH. Os resultados mostraram que o silicato de sódio 
não possui caráter dispersante para os sistemas formados por galena. Além disso, 
os testes de microflotação mostraram que o elevado índice de dispersão do sistema 
condicionado com o poliacrilato de sódio e AGLP-250 não influenciou na 
flotabilidade da galena, já que os maiores valores de flotabilidade foram nos testes 
realizados na ausência de dispersante. 
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ABSTRACT 
 
The practical applicability of flotation, as a method of concentration, is restricted to a 
particle size less than 300 µm. Generally, the reduction of particle size, is detrimental 
to this process of concentration. Over the years various studies have been developed 
for flotation of fine particles, and many highlighted the importance of the use of 
dispersants for obtaining a flotation with high recovery. In this context, was 
developed this work that investigated the influence of different dispersants in 
microflotation of galena. The experiments were carried out in the laboratories of the 
Mining Engineering Department at Federal University of Ouro Preto, using samples 
of the mineral galena with a particle size equal to 16μm. Sodium silicate, sodium 
polyacrylate and AGLP-250 were used as dispersing reagents. Amyl xanthate acted 
as collector and mibcol as frother. For each dispersant were analyzed the influence 
of the variables: reagent concentration and pH. The results showed that the sodium 
silicate does not have dispersant character for systems composed by galena. In 
addition, the tests of microflotation showed that high dispersion indexes for systems 
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conditioning with sodium polyacrylate and AGLP-250 did not affect the floatability of 
galena, since the highest values of floatability were achieved in tests conducted in 
the absence of the dispersants. 
 
KEYWORDS: microflotation; galena; dispersants.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A aplicabilidade do processo de flotação como método de separação é restrita a 
uma pequena faixa granulométrica, fora da qual a eficácia do método cai 
substancialmente. A faixa de tamanhos para os quais a flotação pode ser aplicada 
varia de acordo com os minerais, sendo que para a galena essa faixa varia entre 6 
µm e 70 µm, para a esfalerita, 8 µm e 90 µm e para a calcopirita, 15 µm a 60 µm 
(Song et al., 2000). 
 
Geralmente, o sulfeto de chumbo é encontrado associado com o sulfeto de zinco e a 
liberação entre os minerais de chumbo e zinco ocorre em granulometrias finas, fato 
que dificulta o processo de concentração (Rao, 2004).  
 
Estudos sobre a flotação de partículas finas apontam a importância da dispersão 
para a obtenção de uma flotação com elevada recuperação (Bogdanov, 1980). Os 
processos de beneficiamento de minerais sulfetados não envolvem uma 
deslamagem prévia à flotação, sendo comum o uso de dispersantes durante o 
processo da flotação para esse fim (Silvestre, 2009). 
 
Silvestre (2009) realizou estudos sobre a influência da dispersão da polpa na 
flotação de galena e esfalerita. Tais estudos versaram sobre a dispersão seletiva 
desses minerais e a recuperação de cada mineral sob ação dos dispersantes 
testados. Os resultados apontaram que um bom reagente dispersante de galena, em 
geral, aumenta a recuperação de galena na flotação, apesar de apresentar 
problemas na seletividade do processo, como uma possível ativação indesejada da 
esfalerita.  
 
A eletrodinâmica de um sistema relaciona-se, ainda que indiretamente, com a 
dispersão do mesmo. O potencial zeta pode indicar o grau de dispersão de um 
sistema devido às forças elétricas repulsivas. Para baixos valores de potencial zeta 
(entre – 15 mV e +15 mV) existem menos forças repulsivas, uma vez que existem 
menos íons e cargas no sistema. Um estado menos disperso é esperado nessas 
condições. Para valores maiores de potencial zeta é possível inferir que o sistema 
está mais disperso devido à dinâmica de forças elétricas do mesmo (Vergouw, 
1997). 
 
Nogueira et al. (2013) analisou o efeito dos reagentes hexametafosfato de sódio, 
silicato de sódio, carboximetilcelulose e poliacrilato de sódio nas dosagens de 700 
g/t e 1400 g/t no grau de dispersão da solução. O CMC e o hexametafosfato de 
sódio se mostram os melhores dispersantes de galena. Para o CMC, na dosagem de 
700 g/t o grau de dispersão varia entre 25% e 30% para essa faixa de pH. Para 
maior dosagem o CMC pode agir como agente depressor. O hexametafosfato, na 
dosagem de 1400 g/t, induz um grau de dispersão entre 39% e 43% para a faixa de 
pH analisada. Apesar de ser o reagente mais utilizado na indústria, o silicato de 
sódio não se mostra o melhor agente dispersante. O grau de dispersão provocado 
pelo silicato de sódio varia cerca de 4% na dosagem de 700 g/t em pH 9, e cerca de 
11% na dosagem de 1400 g/t nesse mesmo pH.  
 
Levando em consideração a importância desse assunto e a escassez de pesquisas 
neste sentido, desenvolveu-se essa pesquisa que tem como objetivo verificar a 
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influência do grau de dispersão devido ao uso dos reagentes silicato de sódio, 
poliacrilato de sódio e AGLP-250 sobre a flotabilidade da galena.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Os experimentos desse trabalho foram realizados nos Laboratórios do 
Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, 
utilizando-se uma amostra de galena (PbS). 
 
2.1. Planejamento dos experimentos 
 
Todos os experimentos foram realizados com réplica admitindo-se um desvio 
máximo de 5%. Para os testes de dispersão foram utilizados os reagentes 
dispersantes: silicato de sódio, poliacrilato de sódio e o AGLP-250 que é um 
polímero orgânico fornecido pela empresa AG Aditivos. Os testes de microflotação 
foram realizados utilizando apenas o poliacrilato de sódio e AGLP-250 como 
reagentes dispersantes, o amil xantato como coletor e mibcol como espumante. Nos 
experimentos realizados, para cada reagente, seguiu-se o planejamento fatorial 2k 
analisando-se duas variáveis: pH e concentração. Para cada variável foi escolhido 
um nível inferior e superior como ilustrado na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Planejamento fatorial dos testes de dispersão e microflotação para cada reagente 
testado. 

Teste pH Concentração (mg/L) 

1 9 162,2 
a 9 324,4 
b 11 162,2 

ab 11 324,4 

 
2.2. Testes de dispersão 

 
Os testes de dispersão foram realizados no tubo de sedimentação padrão segundo a 
metodologia de Galéry (1985): 
 

 Para cada teste foi adicionado ao tubo: 3 g de amostra pulverizada, 13,5 ml de 
água e 5 ml do reagente dispersante nas concentrações 132,2 mg/L e 324,4 
mg/L, de modo que a concentração da coleta no tubo foi igual a 34,8 mg/L e 69,6 
mg/L, respectivamente. O sistema foi condicionado por 180 segundos sob 
agitação magnética; 
 

 O volume do tubo foi completado com água destilada até a marca de 200 mL, em 
seguida foi realizado o ajuste final do pH. O sistema foi condicionado por 180 
segundos sob agitação magnética; 

 

 Em seguida, desligou-se o agitador magnético e o sistema sedimentou-se por 
300 segundo. Ao final de cada teste, as frações flotada e afundada foram 
coletadas, secas e pesadas, calculando-se o índice de dispersão (ID) de cada 
teste. 
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2.3. Testes de microflotação 
 

Os ensaios de microflotação foram realizados no tubo de Hallimond modificado, de 
acordo com as seguintes etapas: 

 

 Para cada teste foi utilizado 1g de amostra pulverizada, 90 ml do reagente 
dispersante nas concentrações 162,2 mg/L, e 324,4mg/L de modo que a 
concentração da coleta no tubo foi igual a 34,8 mg/L e 69,6 mg/L, 
respectivamente. O sistema foi condicionado por 180 segundos sob agitação 
magnética; 
 

 Foram adicionados 5 mL de solução do coletor amil xantato na concentração 
igual a 2100 mg/L, de modo que a concentração da coleta no tubo foi igual a 25 
mg/L. O sistema foi condicionado por 120 segundos sob agitação magnética. 
Adicionou-se 5 ml de uma solução do espumante mibcol na concentração igual a 
840 mg/L de modo que a concentração da coleta no tubo foi igual a 10mg/L. O 
sistema foi condicionado por 120 segundos; 

  

 Em seguida, o volume do tubo foi completado com água destilada até a marca de 
420 mL. Foi acionada a entrada de ar a uma vazão de 70 mL/min e a flotação foi 
realizada por 120 segundos. Ao final de cada teste, as frações flotada e afundada 
foram coletadas, secas e pesadas, calculando-se a flotabilidade de cada teste. 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A amostra de galena (PbS) foi pulverizada em um gral de porcelana até alcançar a 
granulometria de 90% passante abaixo de 16 µm. A distribuição de tamanho das 
partículas da amostra foi determinada utilizando o granulômetro a laser, CILAS, 
modelo 1064 utilizando-se 60s de ultrassom, 22% de obscuração e apontou um d90 
igual a 16,14 µm. 
 
A análise mineralógica foi realizada com auxílio da difratometria de raios X pelo 
método do pó total, utilizando-se o equipamento Empyrean da Panalytical e 
confirmou a pureza da amostra pulverizada de galena (PbS) utilizada nos testes, 
conforme ilustrado na Figura 1.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Difratograma de raios X da amostra de galena. 
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3.1. Dispersão 
 
Os resultados dos testes de dispersão da galena em meio aquoso e na presença 
dos reagentes dispersantes silicato de sódio, poliacrilato de sódio e AGLP-250 estão 
apresentados na Figura 2. Pode-se observar que o silicato de sódio não foi um bom 
reagente dispersante, já que quase não tem diferença dos resultados dos testes 
comparados aos testes sem reagente dispersante. O pior resultado de dispersão foi 
com este reagente, na concentração de 324,4mg /L e pH 9, com um índice de 
dispersão de 9,87. Os reagentes AGLP-250 e poliacrilato de sódio apresentaram 
índice de dispersão entre 38% e 48%. O melhor resultado de dispersão foi com o 
poliacrilato de sódio na concentração de 162,2 mg/L e pH 11, com um índice de 
dispersão de 47,72% (aumento de 388,93% comparado ao teste em meio aquoso). 
Pode-se observar que na maioria dos testes a galena apresentou melhor resultado 
no pH 11 e para os casos em que isso não foi verificado, AGLP-250 e silicato de 
sódio na concentração de 162,2 mg/L, os valores de índice de dispersão foram 
bastante próximos nos dois valores de pH medidos. 
 

 
Figura 2. Dispersão da galena em meio aquoso e na presença de reagentes dispersantes. 

 
3.2. Microflotação 
 
Os resultados dos testes de microflotação da galena no meio aquoso e com a 
presença dos reagentes dispersantes AGLP-250 e poliacrilato de sódio estão 
apresentados na Figura 3. O teste que obteve a maior flotabilidade na presença de 
reagentes foi com o AGLP-250 na concentração 162,2 mg/L e pH 9 com 84,06% de 
flotabilidade. Este reagente apresentou os melhores índices de flotabilidade 
independente da concentração e do pH se comparado ao poliacrilato de sódio.  
 
Para os dois reagentes, pode-se observar que na concentração de 324,4 mg/L, o pH 
não influencia na flotabilidade, já que a variação dos valores é próxima a 0,10%. 
Para o poliacrilato de sódio observou-se também que nessa condição a flotabilidade 
da galena diminuiu consideravelmente comparada aos outros testes com 
dispersante, podendo supor que isso se deva a uma ação depressora do reagente.  
 
Os testes de microflotação realizados apenas com água, coletor (amil) e espumante 
(mibcol) apresentaram flotabilidade maior do que com a presença dos dispersantes, 
independente do pH, evidenciando que o estado de dispersão do sistema não teve 
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grande influência na flotabilidade do mineral. O melhor resultado de microflotação da 
galena foi em solução aquosa no pH 9, com 90,6% de flotabilidade. 

 
Figura 3. Flotabilidade da galena no meio aquoso e sob ação de diferentes reagentes 

dispersantes. 
  
3.3. Testes de potencial zeta 
 
As Figuras 4 e 5 apresentam as curvas de potencial zeta da galena sem 
dispersantes e sob ação do poliacrilato de sódio e AGLP-250, ambos com a adição 
do eletrólito indiferente NaCl, nos pH 9 e 11. Pode-se observar que para ambos 
reagentes, os valores mais negativos de potencial zeta se encontram no pH 11, 
caracterizando um sistema mais disperso (Vergouw, 1997). Essa relação é 
confirmada, pois nos testes de dispersão da galena, praticamente todos os testes no 
pH 11 obtiveram maior índice de dispersão comparados aos do pH 9.  
 
A Figura 4 mostra que o aumento na concentração do reagente poliacrilato de sódio 
resultou em valores de potencial zeta mais negativos, fato que evidenciou a maior 
densidade de adsorção do reagente na superfície das partículas explicando os 
elevados valores dos índices de dispersão dos testes realizados nessa condição. 

 

 
Figura 4. Curvas de potencial zeta em solução aquosa+NaCl e na presença do dispersante 

poliacrilato de sódio nos pH 9 e 11. 

 
A Figura 5 mostra que para o reagente AGLP 250 (polímero orgânico), os testes 
realizados na concentração igual a 162,2 mg/L apresentaram os valores mais 
negativos de potencial zeta, independente do pH. Entretanto, os valores dos índices 
de dispersão foram relativamente próximos independentemente da dosagem.  
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Figura 5. Curvas de potencial zeta em solução aquosa + NaCl e na presença do reagente 

dispersante AGLP-250 em diferentes concentrações nos pH 9 e 11. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os resultados mostraram que o reagente silicato de sódio não foi um dispersante 
eficiente para galena nas condições testadas.  
 
Os testes de microflotação mostraram que o elevado índice de dispersão do sistema 
condicionado com o poliacrilato de sódio e AGLP-250 não influenciou na 
flotabilidade da galena, sendo que os maiores valores de flotabilidade foram obtidos 
nos testes realizados na ausência do dispersante. 
  
Independentemente do pH, os testes realizados com poliacrilato de sódio e com o 
AGLP-250 apresentaram maior flotabilidade da galena quando utilizados na 
concentração igual 162,2 mg/L.  
 
Independentemente do reagente, a galena apresentou maior flotabilidade nos testes 
realizados com pH 9. 
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