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RESUMO 

 
Os principais minérios portadores de molibdênio no mundo (60%) tem origem em 
jazidas de pórfiros de cobre cuja concentração de molibdenita como mineral 
secundário varia de 0.01% ate 0,50 %, O molibdênio obtido é utilizado como metal 
de liga em aços inoxidáveis dos mais variados tipos entre outras muitas aplicações 
industriais. 
Na pratica industrial os minérios de cobre associados á molibdenita são flotados 
juntos em uma flotação bulk ou coletiva, esta é realizada com o emprego de 
tiocoletores (xantatos, ditiocarbamatos, mercaptanos, entre outros). A seguir utiliza- 
se um agente sulfetizante em concentrações altas (dissulfeto de sódio, hidrosulfeto 
de sódio) que promove a dessorção do tio coletor usado na etapa bulk da superfície 
do sulfeto. Pelo fato da molibdenita apresentar maior hidrofobicidade após 
depressão frente aos minerais sulfetados de cobre (Calcopirita, bornita, calcosita), a 
molibdenita é recuperada nesta segunda etapa na espuma de flotação enquanto que 
os minerais de cobre são recuperados no rejeito. 
Neste estudo o acido tioglicólico (TGA) é usado como depressor alternativo ao 
processo industrial por conta dos grupos -SH presentes no reagente. No contexto o 
mecanismo modificador de superfície do TGA é estudado avaliando medidas de 
potencial zeta em minerais de calcopirita e molibdenita em presença do reagente em 
estudo, testes de flotabilidade em célula Partridge Smith foram efetuados tanto em 
minerais puros de calcopirita e molibdenita quanto em superfícies minerais 
modificadas com o TGA. Coletores do tipo xantato foram usados para reproduzir 
condições industriais, além do novo depressor TGA. A eficiência da microflotação foi 
avaliada, por meio da seletividade do processo, refletido no teor dos concentrados 
produzidos e na recuperação dos minerais de interesse. 

 

PALAVRAS-CHAVE: molibdenita; calcopirita; potencial zeta; ácido tioglicólico; 

NASH 
 

ABSTRACT 
 
The major molybdenum bearing minerals in the world (60%) originate from copper 
porphyry deposits whose molybdenite concentration as a secondary mineral varies 
from 0.01% to 0.50%. The molybdenum obtained is used as the alloying metal in 
stainless steels of the more varied types among many other industrial applications. 
In industrial practice the copper ores associated with molybdenite are floated  
together in a bulk or collective flotation, this is carried out with the use of  tio- 
collectors (xanthates, dithiocarbamates, mercaptans, among others). A high 
sulphidizing agent (sodium disulfide, sodium hydrosulfide) is then used in promoting 
desorption of the thiol collector of the surface of the ore used in the bulk step. Due to 
the fact that molybdenite presents a higher hydrophobicity after depression than 
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copper sulfide minerals (Chalcopyrite, bornite, calcosite), it is recovered at a second 
stage in the flotation foam while the copper minerals are recovered in the tailings. 
In this study, thioglycolic acid (TGA) is used as an alternative depressant to the 
industrial process because of the -SH groups present in the reagent. In this context 
the TGA surface modifying mechanism is studied by evaluating measurements of 
zeta potential in chalcopyrite and molybdenite minerals in the presence of the 
reagent, flotability tests on Partridge Smith cell were performed on both pure 
chalcopyrite and molybdenite minerals as well as on mineral surfaces modified with 
the TGA. Xanthate type collectors were used to reproduce industrial conditions and 
the new depressant TGA. The flotation efficiency was evaluated through the 
selectivity of the process, reflected in the content of the concentrates produced and  
in the recovery of the minerals of interest. 

 
KEYWORDS: Molybdenite; Chalcopyrite; zeta potential, Thioglycolic Acid, NASH. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Segundo a DNPM, 2014, no ano de 2013 foram importadas em torno de 9920 t de 

molibdênio ao Brasil, quase 4% da produção mundial, sendo 2522 t de ferro- 
molibdênio para a fabricação de ligas de aço. No ano de 2014 a produção mundial  
de molibdênio atingiu 266000 toneladas em torno de 3 % a mais da produção de 
2013, com a China, Estados Unidos e o Chile como os majores produtores mundiais 
(USGS, 2015). 
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Figura 1. Produção mundial de molibdênio no 2014 adaptado de (USGS, 2015) 

 
Neste contexto a molibdenita como mineral secundario é produzida por flotação de 

sulfetos de Cu-Mo, este processo emprega após a flotação bulk, uma flotação 
diferencial na qual os sulfetos de cobre são deprimidos com o NASH ou com o 
reagente NOKES (penta sulfeto de fosforo e hidróxido de sódio) (Beas-Bustos; 
Crozier, 1992) Os circuitos de flotação podem ser ácidos ou basicos, mas o efeito 
depressor do cálcio nos circuitos básicos é conhecido por tanto as recuperações são 
menores na presencia de íons de cálcio e pH elevados. (Tabares; Ortega; Bahena, 
2006) Já na pratica industrial as recuperações da molibdenita para o concentrado 
bulk é baixa, em torno de 47 %, e principalmente provocada por causa da oxidação 
dos minerais nas camadas superiores da jazida e pela presença de finos (Beas- 
Bustos; Crozier, 1992; Bulatovic; Wyslouzil; Kant, 1998). 
O acido tioglicólico tem sido avaliado na remoção de carbonatos em presença de 
sulfetos de cobre e ferro mediante o uso de flotação reversa. Calcita e dolomita  
foram flotados enquanto pirita e calcopirita foram deprimidos em presença de  oleato 
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de sódio (Ol) como coletor e ácido tioglicólico junto com ácido cítrico. A calcita tem 
sido separada dos dois sulfetos seletivamente em valores de pH de 9 até 11, já no 
caso da dolomita ela consegue ser separada da pirita, mas na separação da 
dolomita em presença de calcopirita não foi separada favoravelmente nas condições 
avaliadas. A resposta à flotação individual dos minerais pode ser observada a 
concentrações variáveis em presença de ácido tioglicólico e ácido cítrico 1:1 molar 
(Liu; Liu, 2004). 
(Luo et al., 1993) estudaram o efeito do TGA como depressor de pirita em flotação 
de carvão mineral, os resultados de IV-TF mostraram a formação de tioglicolato 
metálico na superfície da pirita, enquanto no carvão provavelmente envolve-se 
ligações de hidrogênio do grupo C=O do TGA ao grupo –OH da superfície do  
carvão. Dos resultados de IV-TF encontrou-se baixa adsorção do TGA em pH 3 nas 
superfícies oxidadas por enxofre, mas a adsorção foi maior em pH maior a 3, o 
enxofre elementar teve adsorção de TGA em pH 4,6. Não foi encontrada adsorção 
dos grupos –SH no IV-TF desde que a adsorção é realizada em presença de 
oxigênio. É provável que o TGA tenha se convertido em ácido ditioglicólico (DTGA) e 
não tenha deixado grupos –SH livres para adsorção. 
(Chen; Feng; LU, 2001) em estudos de flotabilidade de sulfetos feitos em tubo de 

Hallimond para minerais puros (em sistemas de um mineral) encontraram a 
viabilidade do TGA para deprimir galena e pirita com efeito forte (~90%), já na 
calcopirita e efeito foi menor (~75%), mas em minerais de arsenopirita e esfalerita o 
efeito foi mínimo (~10%). As condições foram pH 6,8 e concentrações de TGA de 1- 

8x10-5 mM em tubo de Hallimond, já em misturas sintéticas de esfalerita-calcopirita a 
recuperação no flutuado foi 80% de esfalerita e 3,8% de calcopirita, para misturas de 
arsenopirita-pirita a recuperação encontrada no flutuado foi de 84,7% de arsenopirita 
e 33% de pirita. 
Estudos em minerais de calcopirita, esfalerita e pirita usando TGA como depressor 
não conseguiram resultados favoráveis na microflotação em célula PS de misturas 
sintéticas bi componente dos minerais indicados, porém o efeito depressor do TGA 
foi importante nos três minerais isoladamente (Chen; Feng; Lu, 2001). O efeito do 
TGA não foi reduzido pela presença de oxigênio, de fato a presença de oxigênio 
oxida o TGA para acido ditioglicólico que também é adsorvido na superfície mineral 
melhorando a depressão. Ao invés do NaSH que na presença de oxigênio aumenta 
o consumo do reagente por oxidação (Lui, 1982). 

 
A importância do potencial zeta nos processos de flotação tem a ver com a adsorção 
dos reagentes nos minerais e ganga, além de explicar fenômenos de adsorção de 
lamas nas partículas de mineral que prejudicam a flotação (Mitchell; Nguyen; Evans, 
2005). A adsorção de coletores oleosos não polares na superfície das partículas de 
molibdenita após a ação do agente depressor pode ser explicada pela mudança do 
potencial zeta para valores menos negativos do que -30 mV, a redução do potencial 
facilita a adsorção de coletores apolares na molibdenita  (Hoover; Malhotra, 1976). 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1 Preparação das amostras e analise. 

 
Amostras de calcopirita e molibdenita foram purificadas por catação e os teores 
foram analisados (Tabela 1), a amostra de molibdenita foi obtida da Região de 
Campo  Formoso  na  Bahía  e  a  amostra  de  calcopirita  foi  obtida  da mineradora 
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Tintaya da região Cuzco no Peru. As amostras foram analisadas por difração de 
raios-X para avaliar os minerais presentes. 

 
As amostras para as medidas de mobilidade eletroforética foram catadas  de  
minérios de calcopirita e molibdenita para obter minerais puros, os teores 
encontrados foram de 95% para a calcopirita e 96% para a molibdenita. Estas 
amostras foram cominuidas em grau de porcelana e peneiradas abaixo de 20 μm, 
depois foram lavadas com agua Milli-Q até pH 7 e filtradas em filtro 0.45 μm, as 
amostras foram preparadas na hora para os testes de mobilidade eletroforética. 

 
Nos testes de microflotação em célula Partridge Smith, amostras de calcopirita e 
molibdenita foram cominuidas em grau de porcelana na faixa abaixo de 106 μm e 
+20-106 μm. Foram pesadas amostras sintéticas contendo duas partes de calcopirita 
e uma parte de molibdenita, logo as amostras foram condicionadas sob agitação 
constante com uma solução de KNO3 2mmol.dm-3 como eletrólito de suporte e SIBX 
como coletor. Após condicionamento o depressor foi adicionado e o pH ajustado por 
5 ou 10 min, seguido de mais 5 min em agitação com uma emulsão de querosene e 
depois transferida para teste na célula Partridge-Smith. 

 
2.2 Reagentes 

 
Foi usado ácido tioglicólico grau analítico da Sigma Aldrich, logo foram preparadas 
soluções intermediarias de ácido tioglicólico 0,01 molar e estabilizadas em pH 11 
com NAOH diluído. O tempo máximo de duração das soluções foi de 24 horas, após 
esse tempo novas soluções foram preparadas. Água desionisada foi usada para a 
preparação de soluções e reagentes. 

 

Soluções de HCl e KOH nas concentrações 5x10-2, 10-2 e 5x10-3 mol.dm-3 foram 
preparadas para ajustar o pH nos testes de mobilidade eletroforética. Para manter a 
forca iônica das suspensões foram usadas soluções de KCl e KNO3 de 2x10-3 

mol.dm-3, para os testes de mobilidade eletroforética e microflotação em célula 
Partridge Smith, todos os reagentes foram de grau analítico e fornecidos pela Vetec 
e a Sigma Aldrich. 

 

2.3 Metodologia 
 
Para as medidas de mobilidade eletroforética foi empregado o zetametro da Malvern 
Instruments modelo Zetasizer Nano. O potencial zeta foi calculado segundo a 
equação de Henry usando a aproximação de Smoluchowski para soluções aquosas. 

 
As amostras de molibdenita e calcopirita foram cominuidas em grau de porcelana e 
peneiradas abaixo de 20 μm logo foram estabilizadas por 15 min sob agitação lenta 

em suspenções de mineral de 400 mg.dm-3 e concentrações finais para cada caso  

de KCl de 2 mmol.dm-3 para manter a forca iônica constante, o liquido sobrenadante 
foi empregado para fazer as medidas de potencial (Fairthorne; Fornasiero; Ralston, 
1997). O pH foi ajustado manualmente e os potenciais medidos após obter o pH 
desejado com três replicas para cada medida. 

 
2.4 Testes de microflotação em célula Partridge Smith 
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As condições de operação para fazer os testes de microflotação para o caso do 
ácido tioglicólico TGA, em célula Partridge-Smith foram ajustadas segundo a  Tabela 
1. as amostras foram condicionadas previamente com coletor xantato. 

 
Tabela 1. Condições de operação na célula Partridge-Smith para o reagente TGA 

 

Condições de operação célula Partridge-Smith 

 
Coletor 

SIBX 2 mg.dm-3
 

Eletrólito 2,00E-03 M KNO3 

Tempo 5 min 

 
 
Depressor 

TGA 0,2 0,8 1,2 1,6 mM 

Tempo 5 min 

pH Variável 

P. Redox Variável 

Coletor 
Querosene 120 mg.dm-3

 

Tempo 5 min 

Espumante MIBC 16 mg.dm-3
 

tempo 1 min 

Flotação 
Tempo 5 min 

Fluxo ar 0,5 l.min-1
 

 

 
3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
As amostras foram analisadas por difração de raios-X, além de uma analise 
semiquantitativa por fluorescência de raios X é apresentado na tabela 2. Analise 
clássica foi usada para determinar os teores de Cu, Fe e Mo, assim como analise de 
enxofre pelo analisador LECO foram usados para calcular quantitativamente os 
teores de molibdenita e calcopirita. 

 
Tabela 2. Resultados das analises químicas das amostras de molibdenita e calcopirita. 

 

 
Amostra 

 
Mo % 

 
MoS2 % 

 
Fe2O3 % 

 
Fe % 

 
Cu % 

 
CuFeS2 % 

 
S % 

 
Al2O3 % 

 
SiO2 % 

 
CaO % 

Molibdenita 48,10 80,08 ND ND ND ND ND ND ND ND 

Calcopirita ND ND ND 27,9 31,4 90,69 34,8 0,11 1,6 0,24 

 
Os resultados das medidas de potencial zeta na calcopirita pura apresentam um 
ponto isoelétrico em torno de pH 6,2 que indica entre outros o grau de oxidação das 
partículas, amostras frescas livres de oxidação deste mineral apresentam pontos 
isoelétricos menores do que pH 6 (Fairthorne; Fornasiero; Ralston, 1997). Na figura 
2, o efeito da adsorção do coletor na curva de potencial zeta da calcopirita + SIBX 
torna-a completamente negativa em toda a faixa do pH avaliado o que sugere uma 
adsorção química do coletor SIBX dado que o coletor é aniônico e a mudança no 
potencial é marcadamente grande. Da literatura é mostrado também que a adsorção 
de coletores como o SIBX é química. 
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No caso da molibdenita pura observa-se que o potencial zeta é negativo na faixa do 
pH avaliada, esses resultados concordam com outros publicados (Castro;  
Laskowski, 2015), No caso da curva da molibdenita + SIBX sendo que o coletor  
SIBX é aniônico e as partículas tem potencial negativo é inferido que o mecanismo 
de adsorção seja químico. 
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Figura 2. (a): Potencial zeta da calcopirita pura e com coletor SIBX, eletrólito suporte 2 mmol 
KCl (b): Potencial zeta da calcopirita pura e com coletor SIBX Eletrólito suporte 2mmol KCl. 

 

3.1 Efeito do pH na recuperação usando TGA 

 

Do resultado pode-se observar boa seletividade (baixa recuperação de calcopirita) 
no pH 4,5 e no pH 8,5 com baixos conteúdos de calcopirita, menores de 4% de 
recuperação no flutuado (Figura 3). 
Da informação bibliográfica encontram-se duas constantes de dissociação que 
podem explicar os resultados obtidos na figura três, o primeiro pKa em 3,83 explica 
em certa medida a maior adsorção do TGA. Da curva de microflotação em função do 
pH, o resultado mostra boa recuperação da molibdenita no flutuado em pH em torno 
de 4, este resultado corrobora uma influencia da dissociação do ácido TGA na 
solução.  Já  para  o  valor  do  pKa  de  9,3  foi  encontrado  segundo  os resultados 
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experimentais mostrados, uma recuperação importante no pH em torno de 9. Este 
valor bate com aquele do pKa (HARRIS, 2007). 
pKa 3,8: HSCH2CO2H → HSCH2CO2

−  + H+
 

pKa 9.3: HSCH2CO2
−  → −SCH2CO2

−  + H+
 

Por outro lado dos resultados do eH em função do pH (Figura 3) observa-se uma 
forte influência redutora do TGA. Já na microflotação da molibdenita para uma 
concentração fixa de depressor apresenta-se uma mudança no potencial redox e  
são obtidos os melhores resultados em pH 8,5 – 9 com potenciais redox em torno de 
50 mV. Todavia em potenciais até de 160 mV foi possível obter resultados menos 
favoráveis, mas não menos importantes. 
Embora seja possível obter resultados com baixas recuperações de calcopirita, 

também foi observada depressão da molibdenita que aparece como sensível às 
concentrações mais elevadas de TGA, portanto existe um compromisso entre a 
depressão seletiva e a recuperação para concentrações mais altas de depressor. 

 

 

Figura 3. Efeito do pH sobre a microflotação de calcopirita e molibdenita. . TGA 0,0008M <106 

µm e Eletrólito 2x10-3M KNO3. 

3.1 Efeito da concentração do TGA 
 
O efeito da variação da concentração do TGA foi também avaliado usando 
microflotação em célula Partridge-Smith. Pode-se observar um efeito depressor a 
partir de 0,4mM de concentração do TGA, até concentrações em torno de 0,8 mM 
nas quais há uma boa recuperação de molibdenita, em torno de 71% e baixa 
recuperação de calcopirita, 21%. A partir desta concentração a recuperação diminui 
para a molibdenita e também a seletividade, até tornar o processo desfavorável 
(Figura 4), no caso do afundado as recuperações de 79% de calcopirita foram  
obtidas com valores de 29% de molibdenita, em concentrações de 0,8mM de TGA. 

 

Dos resultados observa-se o efeito oposto em baixas concentrações de TGA nele o 
efeito é de ativador ao invés de depressor, fato observado na baixa recuperação de 
molibdenita e alta recuperação de calcopirita em concentrações de 0,1 mM de TGA. 
Já quando a concentração chega em torno de 0,4 mM, a recuperação para a 
molibdenita alcança em torno de 50% isso por causa da concentração de TGA a 
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partir da qual o íon –SH muda de ativador para depressor da calcopirita. Esse efeito 
também foi encontrado por pesquisadores no caso do sulfeto de sódio que  
apresenta propriedades similares (castro, Sergio et al., 1974). 

Outra consideração é a formação de ácido ditioglicólico (DTGA) na microflotação em 
presença de ar, o TGA pode se converter para DTGA produzindo um efeito 
acrescentado na depressão de calcopirita, foi também encontrado que os grupos  de 
–SH e –COOH são formadores de ligações na superfície mineral, mas só o grupo – 
SH seria capaz de remover o xantato ligado na etapa bulk devido à formação de  
uma ligação mais forte com a superfície da calcopirita (Luo et al., 1993). 

 
2 HSCH2CO2H + ½ O2 → [SCH2CO2H]2  + H2O 

 
Dos resultados das medidas de potencial redox observa-se que para potenciais em 
torno de 80mV já resultam em recuperações razoáveis de molibdenita superiores a 
50%, mas o efeito na recuperação não apresenta uma melhora quando ele diminui 
abaixo de 20mV, ao contrario, o valor para a recuperação no flutuado decresce 
quando o potencial redox fixa-se abaixo de 20mV como pode ser observado na 
Figura 4. 

 
Figura 4. Efeito da concentração de TGA sobre a recuperação de calcopirita e molibdenita. 

Fração flutuada. Amostra <106 µm, pH 2,6 e Eletrólito 2x10-3M KNO3. 

 
 

3 CONCLUSÕES 
 

Segundo as medidas de potencial zeta sugere-se uma adsorção química do coletor 
xantato, já o efeito do depressor devera ser químico para retirar o xantato da 
superfície mineral, portanto o mecanismo de adsorção do depressor TGA sugere-se 
ser químico/físico na superfície da calcopirita. 
Enquanto ao reagente ácido tioglicólico TGA referido aos testes de microflotação na 
célula PS foram encontradas recuperações superiores a 50% em valores de pH de 
8-10 e concentrações de 0,4 mM até 1,4mM, acima destas concentrações o efeito 
depressor é observado também na molibdenita. 
A presença de finos prejudica a seletividade da flotação, os estudos feitos com TGA 
como depressor indicam recuperações superiores a 50% na faixa de pH de 3,5-10,5 
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com o maior efeito em pH 9,5, em torno de 85% de recuperação da molibdenita e 
apenas 14% da calcopirita nos ensaios em célula PS. 
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