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RESUMO 
 
O processo de flotação ocorre, predominantemente, em meio alcalino e o controle do 
pH se faz com a adição de reagentes reguladores. Os reguladores alcalinos mais 
usados são hidróxido de sódio (NaOH), hidróxido de cálcio (Ca(OH2)) e carbonato de 
sódio (Na2CO3), os quais paralelamente ao ajuste do pH liberam espécies químicas 
(Na+, Ca2+ e CO3

2-) que podem afetar o processo de flotação. O trabalho teve por 
objetivo estudar as influências provocadas pelos diferentes reguladores de pH na 
flotação da dolomita. Os testes foram realizados em célula mecânica de laboratório e 
a interpretação dos resultados teve o apoio de determinações de potencial zeta. 
Utilizou-se uma diamina comercial e o oleato de sódio como coletores. O pH natural 
da suspensão de dolomita é bastante alcalino e, na flotação com amina, a flotação 
começa a partir do pH 11,2 e os melhores resultados foram verificados com a 
modulação do Ca(OH)2, o que sugere a participação do íon cálcio da superfície na 
adsorção da amina molecular. Na flotação com oleato os melhores resultados foram 
obtidos com o Na2CO3, provavelmente, devido a participação da espécie CO3

2- na 
precipitação dos cátions Ca2+ e Mg2+, evitando o consumo improdutivo do coletor por 
essas espécies solúveis. 
  
PALAVRAS-CHAVE: flotação de dolomita; regulador de pH; hidróxido de sódio; 
hidróxido de cálcio; carbonato de sódio; amina molecular. 
 
ABSTRACT 
 
The flotation process occurs predominantly in alkaline medium and the pH control is 
done with the addition of regulatory reagents. The most used alkaline regulators are 
sodium hydroxide (NaOH), calcium hydroxide (Ca(OH)2) and sodium carbonate 
(Na2CO3), which in parallel with pH adjustment release chemical species (Na+, Ca2+ 

and CO3
2-) that can affect the flotation process. The objective of this work was to study 

the influence of different pH regulators on the flotation of dolomite. The tests were 
performed in laboratory mechanical cell and the interpretation of the results was 
supported by determinations of zeta potential. A commercial diamine and sodium 
oleate were used as collectors. The natural pH of the dolomite suspension is quite 
alkaline and, in the amine flotation, the flotation starts from pH 11.2 and the best results 
were verified with Ca(OH)2 modulation, which suggests the participation of the ion Ca2+ 
of surface on adsorption of the molecular amine. In the flotation with oleate the best 
results were obtained with Na2CO3, probably due to the participation of the CO3

2- 
species in the precipitation of Ca2+ and Mg2+ cations, avoiding the unproductive 
consumption of the collector by these soluble species. 
 
KEYWORDS: dolomite flotation, pH regulator, sodium hydroxide, calcium hydroxide, 
sodium carbonate, molecular amine. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Os reguladores de pH são reagentes modificadores indispensáveis na maioria dos 
processos de flotação.  Trata-se de reagentes inorgânicos que na dissociação liberam 
íons H+ ou OH-, que atuam na modulação do pH. Na flotação, o pH é uma variável 
operacional importante devido à influência que exerce sobre a carga superficial das 
partículas, ionização e adsorção dos reagentes, estado de dispersão das partículas 
finas e solubilização de minerais (FUERSTENAU e SOMASUNDARAN, 2003; 
BALTAR, 2010; MONTE e PERES, 2010). 
 
A cada sistema de flotação corresponde um pH ótimo para proporcionar maior 
seletividade e/ou recuperação. Na maioria dos sistemas, a faixa de pH alcalina  é mais 
favorável à ação dos coletores e, por isso, a mais utilizada (BULATOVIC, 2007). No 
Brasil a flotação alcalina é realizada em plantas de minérios de cobre, ferro, fosfato, 
zinco, magnesita, ouro, fluorita, entre outras (SAMPAIO et al., 2001). Os reguladores 
alcalinos mais utilizados em flotação são o hidróxido de sódio, o hidróxido de cálcio e 
o carbonato de sódio (PRASAD, 1992; PEARSE, 2005). 
 
A dissociação dos reagentes reguladores resulta na liberação de espécies químicas 
que não participam diretamente do aumento do pH e que podem interferir no resultado 
da flotação, em maior ou menor intensidade. Shu-Juan e Zhi-Gang (2014) observaram 
que os íons Ca2+ liberados pelo hidróxido de cálcio desempenham ação depressora 
sobre a pirita na flotação de sulfetos de cobre e chumbo, contribuindo no aumento do 
teor do concentrado. Castro, Hoces e Borrego (1998) observaram um aumento no teor 
e na recuperação, na flotação de celestita com oleato, com o uso do carbonato de 
sódio como regulador de pH. O resultado foi atribuído à precipitação de íons Ca2+ 
presentes na polpa. 
 
As reações 1, 2 e 3 mostram a dissociação dos reguladores NaOH, Ca(OH)2 e 
Na2CO3, respectivamente. A reação 4 mostra a hidrólise do ânion carbonato, liberando 
os ânions bicarbonato e hidroxila.  
 

 NaOH(aq) ⇌ Na+
(aq) + OH-

(aq) (1) 

 Ca(OH)2 (s) ⇌ Ca2+
(aq) + 2 (OH)-

(aq) (2) 

 Na2CO3 (s) ⇌ 2 Na+
(aq) + CO3

2-
(aq) (3) 

 CO3
2-

 (aq) + H2O (l) ⇌ HCO3
-
 (aq) + OH- 

(aq) (4) 

 
Dessa forma, dependendo da concentração e do tipo regulador usado, uma grande 
quantidade das espécies iônicas Na+, Ca2+ e CO3

2-, pode ser adicionada ao sistema e 
interferir no resultado da flotação. O trabalho teve por objetivo estudar as implicações 
relacionadas com a presença desses íons na flotação da dolomita com amina ou 
oleato de sódio. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  
  
2.1. Amostra 
 
A amostra de dolomita é proveniente do município de Parelhas/RN e foi fornecida pela 
empresa Armil Mineração do Nordeste. O material foi recebido em granulometria 
inferior a 100 malhas (150 µm). O preparo das alíquotas para os testes de flotação se 
deu por meio de peneiramento a úmido (para a obtenção da fração pertencente ao 
intervalo -150 µm + 38 µm), secagem, homogeneização e quarteamento.  

 

2.2. Reagentes 

Uma diamina comercial (Tomamine M73), fornecida pela Air Products and Chemicals 
Brasil, e o oleato de sódio, preparado no laboratório a partir do ácido oleico (AO) de 
marca Nuclear, foram utilizados como reagentes coletores. Na saponificação do ácido 
oleico usou-se a proporção AO/NaOH de 5/1. Os reguladores de pH foram de grau 
analítico, produzidos pela Química Moderna.  

 

2.3. Caracterização 

A pureza da amostra de dolomita foi verificada por meio de análise por Difratometria 
de Raios-X, utilizando o Difratômetro da Bruker (D2Phaser) e detector Bruker-
Lynxeye. Para a indexação da amostra utilizou-se o aplicativo Bruker EVA com o 
banco de dados COD (REV 89244 2013.10.11).  

A análise da distribuição granulométrica da amostra foi realizada por peneiramento a 
úmido, em vibrador suspenso, da CIMAQ, modelo PV-08, utilizando-se peneiras da 
série Tyler. A amostra é composta, predominantemente, por partículas com 
granulometria abaixo de 100 µm e possui 6% de finos (-38 µm).  

 

2.4. Flotação 

Os testes de flotação foram realizados em célula mecânica da CDC, modelo CFB-
1000-EEPNBA, com dispositivo para coleta automática de material flotado. Foi 
utilizada uma cuba de 6 litros e uma concentração de sólidos de 10%. O ajuste do pH 
antecedeu a adição do coletor. Utilizou-se o pHmetro de bancada Q400AS da Quimis. 
O tempo de condicionamento do coletor foi de 1 e 5 minutos para os testes realizados 
com amina e oleato de sódio, respectivamente, e o tempo de flotação foi de 8 minutos. 
Em todos os testes foram usadas amostras na faixa de tamanho entre 100 e 400 
malhas. 
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2.5. Medidas de potencial zeta 

O potencial zeta foi determinado em um aparelho Nano ZS90 da Malvern. O sistema 
se baseia na mobilidade eletroforética da partícula. As medidas foram feitas em polpa, 
contendo amostras com granulometria abaixo de 38 µm, com porcentagem de sólidos 
de 0,1% em massa. Todas as análises foram feitas (pelo menos) em duplicata e o 
resultado final foi tomado a partir da média aritmética das leituras. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 apresenta a flotabilidade da dolomita em função do pH e do tipo de 
regulador. Os testes foram realizados com amina a 100 g/t. A polpa de dolomita com 
10% de sólidos, em água destilada, apresentou pH igual a 9,7. Observa-se que no pH 
natural da polpa não houve flotação. A ausência de flotação se estendeu até o pH 
11,2 independentemente do regulador utilizado. A partir do pH 11,2 começa a flotação 
da dolomita com hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio. O carbonato de sódio, 
regulador de menor força, não atingiu valores de pH superiores a 11,0 mesmo com 
250 mg/L, a maior concentração estudada. O uso do hidróxido de sódio possibilitou 
recuperações baixas, com máxima de 21% em pH 12,1. As melhores condições de 
flotação foram obtidas com o uso do hidróxido de cálcio que em pH 12,3 provocou 
uma recuperação de 86,5%.  

 

 

Figura 1. Flotabilidade da dolomita com amina (100 g/t) em função do pH e do tipo de 
regulador. 

 

A Figura 2 apresenta a variação do potencial zeta, da superfície da dolomita, em 
função do pH e do tipo de regulador (NaOH e Ca(OH)2). Observa-se na curva de 
variação do potencial zeta da dolomita com hidróxido de sódio o aumento da carga 
negativa da superfície com o aumento do pH até o pH 11. A partir desse valor, a carga 
negativa da superfície diminui. Esse comportamento está em concordância com as 
curvas de potencial zeta obtidas por Chen e Tao (2004) e Gence e Ozbay (2006), e é 
atribuído à formação de hidróxidos de cálcio (Ca(OH)2) e de magnésio (Mg(OH)2) na 
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superfície.  Na presença do hidróxido de cálcio, observa-se que o aumento do pH 
diminui a carga negativa da superfície até valores de pH maiores que 11,5. Em pH 12, 
observa-se uma reversão da carga elétrica da dolomita. Isso se deve à influência do 
íon Ca2+ que é determinador de potencial para a dolomita e, portanto, pode migrar da 
solução para a superfície do mineral provocando a reversão de carga.  

 

Figura 2. Variação do potencial zeta da dolomita em função do pH e do tipo de regulador.  

 

A análise conjunta dos resultados apresentados nas Figuras 1 e 2 mostra que, a 
flotação com o hidróxido de sódio só ocorreu em valores de pH a partir dos quais 
houve a formação de hidróxidos metálicos na superfície e, as maiores recuperações 
ocorreram com o uso do regulador Ca(OH)2 em pH a partir de 12, no qual a superfície 
da dolomita apresenta excesso de cargas positivas.  

A Figura 3 apresenta o diagrama de distribuição das espécies de uma dodecilamina, 
na concentração de 1 x 10-4 M, em função do pH. Observa-se que a partir do pH 10 
predominam as espécies moleculares do coletor.  

 

Figura 3. Diagrama de distribuição das espécies da dodecilamina (1 x 10-4 M) em função do pH 
(adaptado de LIU, FAN e FAN, 2015). 
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A flotação da dolomita com amina ocorreu em pH no qual o coletor se encontra 
predominantemente na forma molecular (RNH2), o que reduz a possibilidade de 
interação eletrostática entre o coletor e a superfície do mineral.  

A adsorção de espécies não iônicas do coletor pode ocorrer através de ligação 
química entre o nitrogênio da molécula da amina e o cálcio da superfície e/ou por 
ligação de hidrogênio entre um hidrogênio do grupo NH2 e o oxigênio da superfície 
mineral (FREEMAN et al., 2009; GAO, SUN e HU, 2015). Na forma molecular (RNH2), 
o nitrogênio da amina possui um par de elétrons desemparelhados, o que faz do 
nitrogênio um elemento com forte poder de complexação com metais, principalmente 
os alcalinos terrosos. A formação de complexos resulta em adsorção de natureza 
química entre o coletor e a superfície mineral.  

Assim, sugere-se que a flotação da dolomita ocorreu devido à adsorção da amina 
molecular (RNH2), na superfície do mineral, através de ligações de hidrogênio (entre 
o hidrogênio do coletor e o oxigênio da superfície) e/ou por ligações químicas 
(complexos) entre o átomo de nitrogênio do coletor e o cálcio da superfície. A presença 
de hidróxidos metálicos na superfície favoreceu as interações por ligações de 
hidrogênio com o coletor, por esse motivo a flotação com hidróxido de sódio só ocorre 
a partir do momento em que os hidróxidos metálicos são formados. O uso do hidróxido 
de cálcio aumenta a disponibilidade de Ca2+ na superfície, resultando em maior 
possibilidade de ligações do tipo N-Ca e, consequentemente, maior hidrofobicidade e 
flotabilidade.  

A Figura 4 mostra a flotabilidade da dolomita com oleato de sódio (100 g/t) em função 
do pH e do tipo de regulador. Observa-se que o aumento da alcalinidade provoca 
maiores recuperações para os três reguladores estudados. Isso ocorre porque o 
aumento do pH possibilita maior dissociação do oleato (VIANA, ARAÚJO e PERES, 
2009) e consequentemente maior possibilidade de adsorção na superfície mineral. As 
maiores recuperações (73%) foram obtidas com o carbonato de sódio em pH 11,1 e 
com o hidróxido de sódio em pH 12,2. O hidróxido de cálcio, por sua vez, manteve a 
flotabilidade, aproximadamente, estável na faixa de pH entre 11,0 e 12,1 e atingiu 
máxima recuperação de 56,5% em pH 12,4.  

 

Figura 4. Flotabilidade da dolomita com oleato de sódio em função do pH e do tipo de 
regulador (NaOH, Ca(OH)2 e Na2CO3). 
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A dissolução da dolomita tem grande influência na flotação com coletor carboxílico. 
Pugh e Stenius (1985) observaram que a dissolução de minerais levemente solúveis 
afeta o resultado da flotação com oleato de sódio. Conforme Chen e Tao (2004), a 
dolomita libera os cátions Ca2+ e Mg2+, aproximadamente, na mesma proporção. 
Esses cátions em solução podem interagir com o oleato de sódio e formar precipitados 
insolúveis que diminuem a disponibilidade dos ânions coletores para a adsorção na 
superfície mineral. 
 
O uso do carbonato de sódio consumiu os íons Ca2+ e Mg2+, presentes na polpa, 
formando os precipitados CaCO3(s) e MgCO3(s). A remoção de parte desses íons 
diminui o consumo improdutivo do coletor. Esse fato foi observado por Valdiviezo e 
Oliveira (1991) que estudaram a influência do carbonato de sódio na flotação de 
fluorita. 

O hidróxido de cálcio aumenta a concentração de Ca2+ na polpa, aumentando o 
consumo improdutivo do coletor. Isso explica a flotabilidade praticamente constante 
da dolomita. Em valores de pH mais alcalinos (12,3 e 12,4) a flotabilidade é maior 
porque os íons solúveis (Ca2+ e Mg2+) provavelmente são precipitados como 
hidróxidos metálicos na solução, Ca(OH)2(s) e Mg(OH)2(s). A formação dos hidróxidos 
metálicos também justifica as maiores flotabilidades com hidróxido de sódio em pH 
12,0 e 12,2. 

Os íons Na+, liberados pelo hidróxido de sódio, são muito solúveis e acabam se 
tornando apenas íons espectadores, não participando de reações quando liberados 
nas concentrações estudadas.  
 

4. CONCLUSÕES 

 

O pH da polpa com 10% de dolomita é 9,7. Esse elevado valor se deve à solubilidade 
do mineral que libera grande quantidade da espécie CO3

2-
(aq). Essa espécie reage com 

a água para gerar OH-
(aq). 

A flotação da dolomita, com amina, ocorre a partir do pH 11,2. Nessa região de pH, 
predomina a espécie molecular da amina. Sendo assim, são sugeridos dois 
mecanismos prováveis para a adsorção: ligações de hidrogênio entre o hidrogênio da 
amina e o oxigênio da superfície e/ou por meio de reação química entre o nitrogênio 
do coletor e o íon Ca2+ da superfície (complexo N-Ca).    

A maior flotabilidade da dolomita foi obtida com o hidróxido de cálcio. A dissociação 
do regulador aumenta a concentração de íons Ca2+ na superfície e, 
consequentemente, a possibilidade de interação com as moléculas neutras de amina.  

Na flotação de dolomita com oleato de sódio, os íons Ca2+ e Mg2+ resultantes da 
dissolução do mineral formam precipitados com o ânion do coletor carboxílico, 
provocando um consumo improdutivo do coletor. O carbonato de sódio foi o regulador 
que apresentou a melhor flotabilidade para menores valores de pH. Isso ocorreu 
devido à precipitação de íons Ca2+ e Mg2+ pela formação de CaCO3 e MgCO3.   
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