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RESUMO 
 

A pesquisa proposta visou avaliar a possibilidade de utilização do óleo de oiti 
(Licania tomentosa) como reagente coletor na flotação de apatita. O estudo desse 
óleo e de suas propriedades o torna um forte candidato a reagente coletor, visto que 
possui quantidade significativa de ácidos graxos de cadeia longa.  A extração do 
óleo da semente da fruta seca foi feita usando extrator soxhlet, usando hexano como 
solvente. Para ser utilizado como reagente coletor, o óleo necessitou ser 
saponificado com solução alcóolica de hidróxido de sódio (1%). Após esse processo 
foram feitos ensaios de microflotação da apatita em tubo de hallimond modificado 
para verificar a eficiência do óleo como reagente coletor. Foram avaliadas as 
seguintes variáveis de controle: pH, tempo de flotação e concentração de reagente 
coletor. A baixa recuperação de apatita apresentada pelo óleo de oiti extraído neste 
trabalho o desqualifica como um possível reagente coletor. 
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ABSTRACT 
 

The proposed research aimed to evaluate the possibility of using oiti oil 
(Licaniatomentosa) as a collector in the apatite flotation. The study of this oil and its 
properties makes it a strong candidate for it, since it has a significant amount of long 
chain fatty acids. The extraction of the seed oil from the dried fruit was done using 
soxhlet extractor, having hexane as solvent. To be used as a collecting reagent, the 
oil needed to be saponified with an alcoholic sodium hydroxide solution (1%). After 
this process, microflotation tests of the apatite were made in a modified hallimond 
tube to verify the efficiency and effectiveness of the oil as a collector. The following 
control variables were evaluated: pH, conditioning time, flotation time and 
concentration of collecting reagent. The low recovery of apatite presented by the oiti 
oil extracted in this paper disqualifies it as a possible collecting reagent. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo Costa (2009), o processo de flotação consiste basicamente na adesão 
seletiva de partículas minerais à bolhas de ar dispersas em um meio aquoso. A 
teoria de flotação é complexa e baseia-se nas diferenças das propriedades físico-
químicas das superfícies das partículas minerais. Estas diferenças estão 
relacionadas ao conceito de hidrofobicidade. 
 
Explorando-se essas propriedades a nível químico pode-se realizar ensaios 
denominados de microflotação. Esses testes utilizam menos reagentes e podem ser 
realizados em laboratório com o auxílio de um tubo de Hallimond modificado, uma 
célula de flotação em dimensões de bancada acompanhada de um extensor para 
evitar o arraste excessivo de partículas, utilizada para estudos de flotabilidade de 
minerais em pequenas quantidades entre 1 e 2 g (FILHO, 2007). 
 
Segundo Luz A. B., Sampaio J. A. e França S. C. A, entre os reagentes usados na 
microflotação pode-se citar os agentes coletores, espumantes e modificadores 
(reguladores de pH, modificadores de potencial zeta, entre outros). Atualmente 
existem estudos das suas propriedades e de utilização de novos reagentes na 
flotação, dentre estes estudos destacamos a do uso de óleos naturais para utilização 
como coletores na flotação. 
 
Dentre os óleos previamente estudados destacam-se o óleo de buriti, óleo de soja, 
óleo de babaçu, dentre outros que já provaram sua eficácia. Segundo Eloisa H. A. 
A.,ZOGHBI M. G. B. e Guilherme J. S. M., 1997, o fruto oiti (Licania tomentosa) 
possui amêndoas ricas em óleo que é composto de ácidos graxos de cadeia longa, 
dentre estes o α-licânico, logo existe uma chance de que se mostre como um bom 
reagente coletor para flotação de apatita.  
 

2. MATERIAL E MÉTODOS  
 

2.1 Preparação da amostra da semente para extração do óleo 
 
A preparação da amostra se deu pela moagem da amêndoa seca previamente 
fraturada (Figura 2) utilizando-se o moinho de facas (Figura 1): 

 
 

 
 

 

 

Figura 1. 
Moinho de 

Facas.

Figura 2. Semente previamente 
fraturada. 

Figura 3. Semente moída. 
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2.2 Extração do óleo 
 
A extração do óleo foi realizada com a utilização do extrator soxhlet que consiste em 
um sistema com refluxo de solvente num processo intermitente onde o reagente não 
entra em contato com o solvente. 
 
Para a obtenção do óleo, seguiu-se com a amostra moída (>150# e <48#) para o 
extrator soxhlet (Figura 4) onde foram realizados 3 ensaios: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os ensaios tiveram duração de 3:30h e, em cada um, utilizou-se de 600 ml de 
hexano e 85g de amostra. 
 
Após o término dos ensaios, foi utilizado um evaporador rotativo (Figura 5) para a 
separação do hexano do óleo: 
 

 
Figura 5. Evaporador rotativo. 

2.3 Saponificação e preparação da solução coletora 
 
Preparou-se 50 ml de uma solução alcoólica a 0,326g de NaOH para a 
saponificação do óleo (Figura 6).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Solução alcoólica. 

Figura 4. Extrator 
soxhlet. 
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Adicionou-se as 0,700g de óleo na solução e aqueceu-se a uma temperatura de 78º 
C durante 30 min, no sistema mostrado na figura 7. Esse procedimento teve de ser 
repetido 3 vezes para que a solução apresentasse apenas uma fase (Figura 9): 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Após um período de 24h, tempo este em que a solução se apresentou homogênea, 
foi feita a retirada do álcool através de aquecimento (Figura 10): 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Com esta solução final originou-se a solução coletora (Figura 11): 
 

 
Figura 11. Solução coletora. 

 

 

 

 

Figura 10. Retirada do álcool da 
solução. 

Figura 8. Início da 
saponificação. 

 

Figura 9. Fim da saponificação. 

Figura 7. 
Condensador, 
balão e manta 
aquecedora. 
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2.4 Ensaios de microflotação da apatita 
 
Os ensaios de microflotação foram feitos todos no mesmo dia, utilizando-se tubo de 
hallimond modificado (Figura 12) nas concentrações e pH’s desejados.  
 
A origem da apatita utilizada é a Mina do “Zé da Estrada” em Minas Gerais. Sua 
preparação se deu pela moagem e peneiramento até se atingir a faixa >150# e 
<48#. A quantidade de apatita utilizada em cada ensaio foi de 1 g. 

 
Figura 12. Tubo de Hallimond 

Os pH’s e concentrações de reagente coletor foram planejadas através do software 
STATISTICA para uma melhor análise do resultado. Foi utilizado a metodologia do 
Planejamento Composto Central (PCC) onde se é definida uma faixa de limite 
inferior, superior e uma média, com a adição de mais duas faixas através de uma 
curva matemática. A sequência dos testes e suas combinações também foram 
propostas pelo software de forma aleatória com replicatas dos mesmos. Os pHs e 
concentrações de limite inferior e superior foram definidos baseados em trabalhos 
prévios a este. Neles geralmente a faixa de pH ideal está entre 9 e 11 para flotação 
da apatita. 
 
Para cada ensaio, a dosagem do coletor (Figura 11. Solução coletora) era medida e 
posta em um balão que em seguida era preenchido até completar-se 1 litro de 
solução. Após isso o pH da solução  era corrigido de acordo com o planejamento do 
STATISTICA. Conforme essa metodologia foram preparados 10 balões com as 
concentrações 0,75; 2; 5; 8 e 9,24 ml/L com pHs variando de 6 à 10,8. 
  
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para extrair cerca de 700 mg de gordura, foram necessários 3 ensaios e mais de 20 
sementes moídas. Desta forma, a extração do óleo pelo método descrito 
anteriormente mostrou-se pouco rentável. Se considerarmos a massa da semente 
seca utilizada nos ensaios, pode-se inferir que o rendimento foi menor que 1%. 
 
O processo de saponificação apresentou diferenças em relação aos óleos comuns, 
principalmente o fato do material obtido ter se apresentado no estado sólido.  
 
Não foi possível realizar uma caracterização química para verificar se ácidos graxos 
estavam presentes no óleo extraído, o que poderia auxiliar e dar explicações do 
porquê terem sido necessárias 3 baterias de saponificação para que o produto se 
apresentasse como uma mistura homogênea. 
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A tabela 1 mostra os resultados obtidos nos ensaios de microflotação da apatita 
utilizando tubo de hallimond realizados em duplicata no laboratório de tratamento de 
minérios da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA): 
 

Tabela 1. Resultado dos ensaios realizados. 

 

 

 

Os resultados obtidos mostram baixa eficiência do óleo como coletor, chegando a 
obter apenas material de arraste em alguns testes. Nos testes 4, 9 e 10 observaram-
se valores diferentes nas replicatas, isso pode ser resultante de arraste de 
partículas. O fato da recuperação ser baixa e a granulometria do material ser menor 
que 48#  podem contribuir para essa variação. Segundo Guimarães, 2015, partículas 
que possuem dmax de 104µm (150#), possuem 50% de probabilidade de serem 
afundadas, bem como arrastadas. Seguindo essa afirmação, os resultados dos 
testes que possuíram um maior desvio da média (4,9 e 10) podem ser um exemplo 
deste fato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensaios pH Concentração 
de coletor 

(mg/L) 

Recuperação 
1 (%) 

Recuperação 
2 (%) 

Média das 
recuperações 

1 e 2 (%) 

1 6 
 

2 0,11 
 

0 0,05 
 

2 6 
 

8 1,34 0,81 1,07 

3 10 
 

2 0,61 0,80 0,71 

4 10 
 

8 13,23 1,34 7,29 

5 5,2 
 

5 0 0 0 

6 10,8 
 

5 0,92 0 0,46 

7 8 
 

0,75 0 0 0 

8 8 
 

9,24 1,25 0 0,63 

9 8 
 

5 4,45 0,39 2,42 

10 8 
 

5 5,86 0 2,93 
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O gráfico 1 mostra a superfície de resposta dos ensaios realizados: 
 
 

 
Gráfico1. Recuperação x Concentração x pH. 

 
 

Segundo o gráfico gerado pelo programa STATISTICA, considera-se 
matematicamente que, se aumentarmos a concentração de coletor e diminuirmos o 
pH o rendimento do coletor tende a aumentar. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Apesar do pH 9,5 ser o mais utilizado na flotação com tubo de hallimond de apatita, 
o óleo se comportou melhor em ph’s mais ácidos, entre 5 e 6. 
 
O óleo de oiti é um óleo pouco usado e o modo escolhido para sua obtenção neste 
trabalho se mostrou pouco rentável. Novas metodologias devem ser estudadas para 
aumentar esse rendimento e tornar a extração desse óleo economicamente viável. 
 
Mesmo com o desconhecimento da composição química do material extraído das 
sementes, a baixa recuperação apresentada pelo óleo o desqualifica como um 
possível reagente coletor. 
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