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RESUMO 
 
O presente estudo teve como objetivo principal verificar a influência do tempo de 
armazenamento (envelhecimento) de reagentes coletores, obtidos a partir de óleos 
vegetais amazônicos (buriti e coco babaçu), na flotabilidade da apatita. Os coletores 
foram obtidos através da reação de hidrólise alcalina (saponificação) dos óleos, feita 
com soluções aquosa e alcoólica de hidróxido de sódio em temperatura ambiente. A 
flotabilidade da apatita foi avaliada através de testes de microflotação, feitos em tubo 
de hallimond modificado, com emprego de extensor de altura para evitar arraste 
hidrodinâmico excessivo de partículas. Foi usado aproximadamente 1 g do mineral 

puro (apatita), com granulometria entre 300 e 106 m, pH 9,5, tempo de 
condicionamento de 4 minutos e tempo de aeração de 1 minuto. Esses testes de 
microflotação foram feitos de 2 em 2 dias, desde o tempo 0, logo após a saponificação 
dos óleos, até 30 dias de armazenamento. A concentração utilizada foi de 6 mg/L, 
definida a partir de experimentos prévios. Os resultados mostraram que o reagente 
coletor do óleo de buriti, obtido a partir da saponificação em solução alcoólica de 
NaOH, apresentou melhor resultado. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: flotação, apatita, coletor. 
 
ABSTRACT 
 

This study's main objective is verifying the influence of the storage time (aging) of 
collecting reagents, obtained from Amazonian vegetable oils (Buriti and Babassu 
Coconut), in the apatite's flotability. Collectors were obtained by the oils' alkaline 
hydrolysis (saponification), made with aqueous and alcoholic solutions of sodium 
hydroxide at room temperature. The flotability of the apatite was evaluated through 
microflotation tests, done in modified hallimond tube, using height extender to avoid 
entrainment. Approximately 1 g of the pure mineral (apatite) was used, with 
granulometry between 300 and 106 μm, pH 9.5, conditioning time of 4 minutes and 
aeration time of 1 minute. These microflotation tests were done every 2 days, from 
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time 0, after the oils' saponification, up to 30 days of storage. The concentration used 
was 6 mg / L, defined from previous experiments. The results showed that the collector 
reagent, obtained from buriti oil’ saponification in alcoholic solution of NaOH, presented 
better results. 
 
 
KEYWORDS: flotation, apatite, collector. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Encontrar novos processos de sustentabilidade é algo que cresce a cada dia em 
diferentes setores de produção, e com a mineração não é diferente. A busca por 
reagentes que possuem altas eficiência e seletividade para utilização na concentração 
de minérios fosfatados (apatita) é bastante desafiador no Brasil.  
 
A região amazônica possui espécies vegetais que são fortes candidatas a serem 
usadas como reagentes coletores na flotação de minérios. Essas espécies 
apresentam como características principais a alta disponibilidade e o fato de ainda 
não serem aproveitadas industrialmente em quantidade significativa. Além disso, 
estes insumos são provenientes de fontes renováveis e biodegradáveis, o que evitaria 
problemas de agressão ambiental e se adapta ao novo cenário buscado pela indústria 
mineral. A utilização desses insumos também agregaria valor às espécies 
amazônicas, contribuindo, assim, com o desenvolvimento socioeconômico da região 
(OLIVEIRA, 2013).    
 
Pesquisas já comprovaram a viabilidade técnica da utilização dos óleos vegetais 
amazônicos como reagentes coletores de minérios fosfáticos (COSTA, 2012). No 
entanto, para a utilização desses como coletores em flotação, é necessário torná-los 
solúveis em água através da reação de saponificação, a qual é feita em alta 
temperatura e tempo elevado de reação. Além dos gastos com energia, os custos 
associados aos reagentes empregados nessa técnica, tornam economicamente 
inviável o seu uso. Nesse sentido, é importante avaliar alternativas de modo que haja 
a viabilidade econômica do emprego destes como coletores. 
 
Assim, este trabalho teve como objetivo principal avaliar o tempo de armazenamento 
de óleos vegetais saponificados na flotabilidade da apatita. Os óleos escolhidos neste 
trabalho foram o óleo de buriti e o óleo de babaçu, por serem de origem vegetal e 
predominantes na região Norte e Nordeste do Brasil. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
O mineral usado foi apatita, cuja composição química obtida por Fluorescência de 
Raios-X (FRX), é: P2O5 - 38,49%; K2O - 4,20%; CaO - 54,02%; SiO2 - 1,10%). Este 
mineral foi adquirido junto à Mineração Zé da Estrada-MG e passou pelas seguintes 
operações: cominuição, separação magnética, homogeneização e quarteamento. A 
granulometria estava entre 300 µm e 106 µm. 
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Os óleos vegetais utilizados (babaçu e buriti) foram adquiridos em uma feira na cidade 
de Marabá, sudeste do Pará. Através de Cromatografia Gasosa (CG), obteve-se a 
seguinte composição em ácidos graxos: a) babaçu (43,92% de ácido láurico; 16,07% 
de ácido mirístico; 14,77% de ácido oleico; 8,52% de ácido palmítico; 3% de ácido 
esteárico; 2,1% de ácido linoleico); b) buriti (70,55% de ácido oleico; 17,44% de ácido 
palmítico; 7,03% de ácido linoleico; 2,17% de ácido esteárico; 1,08% de ácido 
linolênico).  
 
Para a definição da concentração utilizada nos testes de flotação, foram feitas curvas 
de flotabilidade da apatita em função da concentração do reagente coletor (figura 1). 
Para essa curva, a hidrólise alcalina (saponificação) de cada óleo foi feita usando 2 g 
de óleo e 50 mL de solução alcoólica de NaOH a 2% (m/m). A reação foi feita em 
balão de fundo redondo de três bocas, em uma manta aquecedora a 75ºC, por 30 
minutos. Após a reação, evaporou-se o álcool e transferiu-se o produto da hidrólise 
para um balão volumétrico de 1 L, completando com água. 

 
A concentração de maior flotabilidade, 6 mg/L para ambos, foi escolhida para avaliar 
a influência do tempo de armazenamento dos reagentes na recuperação da apatita. 

 
 

 
Figura 1. Flotabilidade da apatita em função da concentração do babaçu e do buriti. 

 
 
Uma vez definida a concentração a ser usada nos testes, as saponificações 
posteriores foram feitas na temperatura ambiente, usando soluções aquosa e 
alcoólica de NaOH, para cada óleo utilizado. Para as reações de saponificação em 
soluções aquosas de buriti e de babaçu foram usados 2g de óleo, 1g de NaOH e 1 L 
de água destilada. Já para as reações em meio alcoólico foram usados 1g de óleo, 
0,5g de hidróxido de sódio e 0,5 L de álcool. As quatro saponificações ficaram sob 
agitação por 45 minutos. 
 
As soluções saponificadas ficaram armazenadas em balões volumétricos, expostos a 
luz, a uma temperatura aproximada da 25ºC e vedados. Os ensaios para a avaliação 
da correlação entre o envelhecimento/armazenamento do óleo e sua eficiência na 
flotação foram feitos de 2 em 2 dias, durante 30 dias. Para preparar as soluções de 6 
mg/L de cada óleo foram usados 3 mL das soluções de 2000 mg/L diluídos em 1L de 
água destilada. 
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A microflotação foi deita em tubo de Hallimond modificado, montado em uma chapa 
agitadora magnética, usando 1 g de apatita, tempo de condicionamento do reagente 
coletor de 4 minutos e tempo de aeração de 1 minuto. Após o teste, a fração flotada e 
afundada era coletada, filtrada em papel de filtro, colocada em estufa para secar por 
2 dias, e então pesadas para calcular a flotabiliadade do mineral. Os ensaios que 
tiveram um coeficiente de variação pequeno foram feitos em duplicata, quando eram 
altos, eram feitas triplicatas.  
 
   
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os gráficos das figuras 1, 2, 3 e 4 mostram a flotabilidade da apatita em função do 
tempo de envelhecimento/armazenamento dos reagentes coletores dos dois óleos 
vegetais estudados (buriti e babaçu), obtidos a partir da saponificação em solução 
aquosa e alcoólica de NaOH. 

 

  
Figura 1. Babaçu alcoólico. Figura 2. Babaçu aquoso. 

 
Verifica-se, pelas figuras 1 e 2, que não houve diferença significativa no 
comportamento das flotabilidades da apatita usando água ou álcool etílico na reação 
de saponificação, evidenciada pela semelhança das curvas. Verifica-se também que 
a recuperação das partículas minerais (flotabilidade) foi baixa, chegando, no máximo, 
à 20%. 

 

  
Figura 3. Buriti alcoólico. Figura 4. Buriti aquoso. 
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As figuras 3 e 4 mostram que o reagente coletor do buriti, obtido a partir da reação de 
saponificação em solução alcoólica, apresentou os melhores resultados de 
flotabilidade da apatita, chegando a aproximadamente 85% de recuperação do 
mineral no trigésimo dia de armazenamento, se comparado ao coletor de buriti obtido 
a partir de saponificação em meio aquoso. Este fato evidencia que, para o óleo de 
buriti, tanto o tempo de armazenamento do reagente, quanto a saponificação com 
álcool, melhoraram o desempenho do reagente no poder de coleta do mineral (alta 
flotabilidade). De acordo Wang et al. (2009), isto ocorre devido ao álcool proporcionar 
um contato melhor do óleo vegetal com o NaOH. 
 
Comparando-se somente os coletores obtidos a partir da saponificação com álcool 
etílico, verifica-se que o óleo de buriti apresentou melhores resultados de flotabilidade 
do que o óleo de babaçu. Isto pode ser atribuído ao fato de o óleo de buriti possuir 
quantidade significativa de ácido oleico (aproximadamente 70% desse ácido graxo 
insaturado e de cadeia longa – 18 Carbonos). Já o óleo de babaçu possui teores 
significativos de ácidos graxos saturados (43,92% de ácido láurico e 16,07% de ácido 
mirístico). 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O óleo de babaçu apresentou baixa recuperação das partículas minerais 
(flotabilidade), provavelmente devido à  
 
Para o óleo de buriti, tanto o tempo de armazenamento do reagente quanto a 
saponificação com álcool, melhoraram o poder de hidrofobização das partículas 
minerais. 
 
O óleo de buriti apresentou melhores resultados de flotabilidade do que o óleo de 
babaçu, devido ao fato deste possuir quantidade significativa de ácido oleico em sua 
cadeia. 
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