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RESUMO 
 
Os reguladores de pH, geralmente, são os reagentes de maior consumo em uma usina 
de flotação. Na prática industrial a escolha do regulador costuma ser feita com base, 
principalmente, nos custos sem considerar a influência paralela desses reagentes no 
processo. Nesse trabalho estudou-se a influência dos principais reguladores de pH, 
da faixa alcalina, na flotação de quartzo com uma diamina comercial. Os testes foram 
realizados em célula mecânica de laboratório e a interpretação dos resultados teve o 
apoio de determinações de potencial zeta. Considerando-se a concentração de 50 g/t 
de coletor, os resultados mostraram que em polpa com até 10 ppm de Fe3+ a escolha 
do regulador deve ser feita com base nos custos. No entanto, para concentrações 
maiores deve-se usar o carbonato de sódio Na2CO3. O resultado foi explicado com 
base na precipitação dos íons férricos na forma de Fe2(CO3)3(s). 
  
 
PALAVRAS-CHAVE: flotação de quartzo, reguladores de pH, carbonato de sódio, 
íons férricos. 
 
ABSTRACT 
 
The pH regulators are generally the most consumed reagents in a flotation plant. In 
industrial practice, the choice of regulator is usually made based mainly on costs 
without considering the parallel influence of the reagents in the process. In this work 
were study the influence of the main pH regulators, alkaline range, on the quartz 
flotation with a commercial diamine. The tests were performed in laboratory 
mechanical cell and the results were interpretation with the support of determinations 
of zeta potential. Considering the concentration of 50 g/t of collector, the results 
showed that in pulp with up to 10 ppm Fe3+, the choice of regulator should be based 
on costs. However, for higher concentrations, sodium carbonate (Na2CO3) should be 
used. The result was explained based on the precipitation of ferric ions in the form of 
Fe2(CO3)3(s). 
 
KEYWORDS: quartz flotation, pH regulators, sodium carbonate, ferric ions. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
O pH é uma das variáveis operacionais com maior importância na flotação de 
minérios. A sua influência pode ser notada na carga elétrica superficial das partículas, 
na ionização dos reagentes e íons solúveis presentes na polpa, na solubilização dos 
minerais, na densidade de adsorção dos reagentes e no estado de dispersão das 
partículas finas (FUERSTENAU e SOMASUNDARAN, 2003; BALTAR, 2010; MONTE 
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e PERES, 2010). O controle do pH é feito por meio da adição de reagentes inorgânicos 
denominados reguladores de pH, os quais liberam íons, H+ ou OH-, responsáveis pela 
modulação do pH. A maioria dos processos de flotação ocorre em meio alcalino. Os 
reguladores alcalinos mais utilizados são hidróxido de sódio (NaOH), hidróxido de 
cálcio (Ca(OH)2) e carbonato de sódio (Na2CO3). 

Além de ajustar o pH, os reagentes reguladores liberam espécies químicas que podem 
afetar o processo de flotação em maior ou menor intensidade. As reações 1, 2 e 3 
mostram a dissociação dos reguladores de pH em água.  

 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) 

Para o carbonato de sódio, o aumento do pH é provocado pela hidrólise do ânion 
carbonato (CO3

2-), conforme mostrado na reação 4. 
 
 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. 

Liu e Zhang (2000) e Gibson e Kelebek (2014) estudaram a influência do hidróxido de 
cálcio na flotação de diferentes sulfetos. Em ambos os trabalhos foi verificada uma 
redução da recuperação, atribuída aos íons Ca2+ liberados pelo regulador. Scott e 
Smith (1992), Scott e Smith (1993) e Baltar e Cunha (2002), estudando a flotação 
catiônica de silicatos, observaram que os íons Na+ e Ca2+, a partir de uma determinada 
concentração, podem competir com a amina pelos sítios negativos da superfície 
mineral de modo a reduzir a densidade de adsorção do coletor e, consequentemente, 
a hidrofobização. Na flotação de minerais oxidados, o íon Ca2+ pode provocar a 
precipitação de coletores graxos, formando carboxilatos praticamente insolúveis 
(BALTAR, 2010).  

Dentre os reagentes utilizados na flotação de minérios, geralmente, os reguladores de 
pH são os de maior consumo (FUERSTENAU e URBINA, 1987; PRASAD,1992; 
BULATOVIC, 2007). Isso ocorre devido às altas dosagens utilizadas em alguns 
sistemas. De acordo com Schnellrath et al. (2001), são usados 1.800 g/t de hidróxido 
de sódio na flotação de fosfato em Araxá (Minas Gerais). Uma dosagem ainda maior 
é utilizada na flotação de esfarelita em Morro Agudo (Minas Gerais) – 1.955 g/t (BIAVA 
e REZENDE, 2009). Na flotação de fluorita, em Santa Catarina, são usadas 1.200 g/t 
de carbonato de sódio (SAMPAIO et al., 2001). Apesar do baixo valor unitário, o 
elevado consumo implica em uma participação significativa dos reguladores de pH na 
composição do custo do processo. Esse fato contribui para que, na escolha do 
reagente regulador de pH, muitas vezes, o fator preço prevaleça e não se considere 
a influência paralela desses reagentes no resultado da flotação.   
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2. MATERIAL E MÉTODOS  
  
2.1. Amostra 
 
A amostra de quartzo é proveniente do município de Pedra Lavrada/PB e foi fornecida 
pela empresa Mineração Florentino. 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, foi utilizada como reagente coletor. Como regulador de pH, foram usados 
hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio e carbonato de sódio, todos de grau analítico, 
produzidos pela Química Moderna. Utilizou-se como fonte de íons Fe3+ o sulfato de 
ferro [Fe2(SO4)3. H2O] da Dinâmica Química Contemporânea Ltda., grau analítico.  

 

2.3. Caracterização 

A pureza da amostra de quartzo 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 20% 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 da Quimis modelo 
Q400AS. O tempo de condicionamento do coletor foi de 1 minuto e o tempo de flotação 
de 8 minutos.  

 

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, 
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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 do quartzo, em água destilada, em função do pH 
e do tipo de regulador. Os testes foram realizados com amina a 50 g/t. Observa-se 
que na faixa de pH entre 6 e 10 a flotabilidade do quartzo foi superior a 90% para 
todos os reguladores testados. A partir do pH 10, a flotabilidade diminuiu 
consideravelmente. Isso ocorre devido à predominância da espécie molecular, a partir 
dessa faixa de pH, com a consequente redução da forma iônica do coletor.   

 

 
Figura 1. Flotabilidade do quartzo com amina (50 g/t) em função do pH, modulado com 

hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio e carbonato de sódio. 

 
Observa-se ainda, na Figura 1, que a mudança do tipo de regulador não provocou 
diferença significativa na flotabilidade do quartzo em água destilada. Dessa forma, não 
há implicações técnicas importantes provocadas pelas espécies iônicas liberadas 
pelos diferentes reguladores e a escolha deve ser feita baseada no custo.  

Considerando os preços (FOB) praticados no mercado internacional no dia 
10/08/2016, a tonelada dos reagentes, NaOH, Ca(OH)2 e Na2CO3, custa, 
respectivamente, US$ 350, US$ 215 e US$ 225. Observa-se que o hidróxido de sódio 
é o regulador de maior custo, sendo, aproximadamente, 63% mais caro do que o 
hidróxido de cálcio e 55% do que o carbonato de sódio.  

A Tabela 1 apresenta o consumo necessário para elevar a polpa a diferentes níveis 
de pH e o custo correspondente para cada um dos reguladores. Os dados mostram 
que o hidróxido de cálcio é o regulador mais forte e com menor custo unitário. Para 
elevar o pH de 6 para 8, por exemplo, a escolha do hidróxido de cálcio possibilita um 
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custo de 110% a menos quando comparado com o NaOH e de 217% se comparado 
ao Na2CO3.   

Tabela 1. Consumo e custo dos reguladores em função do pH para a flotação de quartzo. 

  NaOH Ca(OH)2 Na2CO3 

pH Consumo (g/t) 
10-3  

US$/ t  
Consumo (g/t) 

10-3 

US$/t  
Consumo (g/t) 

10-3 

US$/t  

7 10 3,5 10 2,2 26 5,9 

8 18 6,3 14 3,0 42 9,5 

9 32 11,2 22 4,7 68 15,3 

10 80 28,0 50 10,8 200 45,0 

11 240 84,0 200 43,0 1200 270,0 

12 1000 350,0 800 172,0 32000 7200,0 

 

Dessa forma, o hidróxido de cálcio é o regulador de pH indicado para a flotação do 
quartzo em água com pouca contaminação por íons solúveis.  

Foram realizados testes de flotação em água contaminada pela presença de íons 
férricos. A Figura 2 apresenta a flotabilidade do quartzo em função da concentração 
de íons Fe3+ e do tipo de regulador. Utilizou-se amina na concentração de 50 g/t e o 
pH foi mantido em 8. 

 

 

Figura 2. Flotabilidade do quartzo com amina (50 g/t) em função da concentração de íons Fe3+. 
Os testes foram realizados em pH 8. 
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Observa-se, na Figura 2, que até a concentração de 10 ppm, a presença de Fe3+ não 
afeta significativamente a flotabilidade do quartzo para qualquer um dos reguladores 
usados. No entanto, em polpas com concentrações mais elevadas fica evidente o 
efeito depressor provocado pelo íon férrico. À medida que a concentração de Fe3+ 
aumenta, a recuperação de quartzo diminui para os três reguladores. Isso ocorre 
porque os cátions dissolvidos na polpa competem com o coletor pelos sítios aniônicos 
na superfície mineral tendo em vista à predominância da interação eletrostática nessa 
faixa de pH (SCOTT E SMITH, 1992, 1993; BALTAR e CUNHA, 2002; BALTAR, 2010).  

O efeito depressor do íon férrico, no entanto, foi menor nos testes em que o pH foi 
regulado com o carbonato de sódio. Isso provavelmente acontece porque os íons 
carbonatos (CO3

2-) provocam a precipitação dos íons Fe3+, formando carbonato de 
ferro (Fe2(CO3)3(s)). A eliminação do íon competidor favorece a adsorção da amina nos 
sítios negativos da superfície do quartzo, aumentando a densidade de adsorção e, 
consequentemente, a hidrofobização da superfície. 

A Figura 3 apresenta a variação do potencial zeta, da superfície do quartzo, em função 
do pH e do tipo de regulador (NaOH e Na2CO3), na presença e ausência de íons Fe3+. 
Observa-se na curva de variação do potencial zeta do quartzo, com hidróxido de sódio 
e na ausência de Fe3+, que em pH 6 (natural) o mineral apresenta carga superficial 
negativa de -42,2 mV. O aumento do pH eleva a densidade de carga negativa na 
superfície, pelo fato dos íons OH- serem íons determinantes de potencial para esse 
mineral. Na presença de íons férricos, observa-se uma significativa diminuição da 
carga elétrica da superfície, que se aproxima do ponto isoelétrico. Isso comprova a 
adsorção da espécie catiônica Fe3+ na superfície do quartzo. Comparando-se as 
curvas obtidas em polpas reguladas com hidróxido de sódio e com carbonato de sódio, 
na presença de Fe3+, observa-se que o uso do Na2CO3 resultou em maior carga 
negativa para uma ampla faixa de pH, indicando que a precipitação dos íons férricos 
pelos íons carbonatos reduziu a adsorção do íon Fe3+ na superfície, o que sugere uma 
maior disponibilidade de sítios para a adsorção do coletor. Isso explica a maior 
flotabilidade do quartzo quando se usou o Na2CO3 como regulador.  

 

Figura 3. Influência do Fe3+ (20 ppm) no potencial zeta do quartzo em função do pH. O ajuste 
do pH foi feito com NaOH e Na2CO3. 
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Portanto, na presença de cátions competidores, o carbonato de sódio tem o melhor 
desempenho técnico, proporcionando um aumento considerável na flotação do 
quartzo quando comparado com os demais reguladores testados. Sendo assim, o 
fator custo não deve ser o único critério a ser avaliado. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Até o limite de 10 ppm de íons Fe3+ na polpa, o tipo de regulador não influencia 
significativamente o resultado da flotação de quartzo com amina na concentração de 
50 g/t. Por esse motivo, a escolha do regulador deve ser feita em função do custo. 
Além do menor custo unitário, o hidróxido de cálcio apresenta a vantagem de um 
menor consumo, ou seja, a obtenção de um determinado pH é conseguida com uma 
menor quantidade de hidróxido de cálcio (quando comparado com os demais 
reguladores). 

A partir da concentração de 10 ppm de íons Fe3+, o tipo de regulador tem influência 
no resultado da flotação. Os íons férricos disputam com a amina os sítios negativos 
da superfície do quartzo. As melhores recuperações foram obtidas com o carbonato 
de sódio porque, provavelmente, os íons carbonatos precipitaram os íons férricos com 
a formação de Fe2(CO3)3(s), resultando numa maior disponibilidade de sítios para a 
adsorção do coletor. Nesse caso, o fator custo não deve ser o único critério a ser 
avaliado para a escolha do regulador. 
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