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RESUMO 

 

A evolução da atividade mineradora têm impulsionado a aplicação de novos conceitos para o 

beneficiamento de minérios com teores baixos e com granulometria de liberação cada vez 

menor. Várias técnicas alternativas têm sido desenvolvidas, dentro das quais se destaca o 

processo de agregação hidrofóbica seletiva. Neste processo, as partículas dos minerais de 

interesse são seletivamente hidrofobizadas pela ação de coletores gerando agregados capazes 

de aderirem às bolhas de ar e serem recuperados através da flotação. Apesar do grande 

potencial, este processo ainda possui aplicação restrita na indústria mineral, o que pode ser 

atribuído a grande complexidade e pouca compreensão a respeito do assunto. Este fato motivou 

o desenvolvimento desta pesquisa, que teve como objetivo estudar a aplicabilidade da 

agregação hidrofóbica para auxiliar a flotação dos minerais sulfetados de zinco e de chumbo 

com granulometria inferior a 16μm, presentes na planta de beneficiamento da unidade de 

Vazante da Votorantim Metais. Primeiramente, foram feitos estudos fundamentais com 

amostras dos minerais galena e esfalerita. Em seguida, foram realizados ensaios, em escala de 

bancada, com o minério sulfetado. Foram utilizados o amil xantato e propil xantato como 

reagentes coletores e o MIBCOL como espumante. Para cada reagente coletor foi analisada a 

influência da velocidade de agitação e do pH. Os resultados mostraram que a agregação 

hidrofóbica relacionou-se com a hidrofobicidade das partículas e não diminui com o aumento 

das cargas superficiais, fato que contraria a teoria DLVO. Além disso, a agregação das 

partículas de galena aumentou em meio básico. Nos testes de flotação não convencional com o 

minério, observou-se um aumento significativo na recuperação metalúrgica do chumbo, sendo 

a diferença para a flotação convencional chegou a 73,6% no teste realizado com amil xantato, 

2200 rpm e 10 minutos. Dentre as variáveis analisadas, a velocidade de rotação foi a variável 

que teve maior efeito na recuperação tanto do chumbo quanto do zinco. A adição de óleo diesel 

prejudicou a recuperação do chumbo e o tempo de condicionamento do coletor foi o fator que 

menos influenciou os resultados. A análise dos resultados, permitiu concluir que a agregação 

hidrofóbica é uma técnica promissora para a recuperação de particulas finas de sulfeto de zinco 

e chumbo. 

 

 

Palavras-chave: Agregação hidrofóbica. Minério sulfetado de zinco e chumbo. Galena. 

  

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

 

The mining activities evolution has driven implementation of new concepts to process ores with 

low grades and small size particle liberation. Several alternative techniques have been 

developed, among which the hydrophobic aggregation should be emphasized. In this process 

selective hydrophobization is induced by collectors that adsorb onto desired minerals forming 

aggregates able to adhere to air bubbles and to be recovered by flotation. Despite the great 

potential, this process still has restricted application in the mineral industry, due to the great 

complexity and little understanding about this technique, thus motivating the development of 

this research, which aimed to study the applicability of hydrophobic aggregation to assist 

flotation of sulphide minerals of zinc and lead with particle size below 16μm, present in the 

pulp of the the processing plant unit of Votorantim Metais Zinc. The experiments were 

conducted at the University of Ouro Preto. Firstly, fundamental studies were performed with 

samples of galena and sphalerite minerals. Then, bench tests were carried out with the sulfide 

ore. Amyl xanthate and propyl xanthate and diesel were used as collector and MIBCOL as 

frother. For each collector reagent were analyzed the influence of pH and agitation speed. The 

experimental results showed that the hydrophobic flocculation was closely correlated with the 

particle hydrophobicity, but was not lowered upon increasing the particle surface charges due 

to collector adsorption, which is contrary to the DLVO theory. This flocculation has been 

observed to increase in alkaline media. From the ore flotation results, it was observed a 

significant increase in metallurgical recovery of lead, the difference to conventional flotation 

reaching 73.6 % in the test performed with amyl xanthate, 2200 rpm and 10 minutes. Among 

the variables analyzed, the speed of rotation was the variable that had greater effect on recovery 

of lead and zinc. The addition of diesel oil has lowered lead recovery and conditioning time 

was the factor that less influenced the results. The analysis of the results allowed concluding 

that the hydrofobic aggregation is a promising technique for recovering fine particles of zinc 

and lead sulfide.  

 

 

 

Keywords: Hydrophobic aggregation. Zinc and lead ore. Galena.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estudos de caracterização evidenciaram uma quantidade elevada de sulfetos de zinco e chumbo 

associados ao minério silicatado de zinco da mina subterrânea de Vazante. Entretanto, a 

liberação entre esses minerais sulfetados ocorre em granulometrias finas, fato que dificulta o 

processo de concentração (SIQUEIRA, 2012).  

 

Devido à pequena massa e grande área superficial, essas partículas geram problemas nas plantas 

de flotação, destacando-se o alto consumo de reagentes, baixa seletividade, excesso de 

estabilidade da espuma e o arraste mecânico que acabam afetando o teor e a recuperação do 

concentrado (SUBRAHMANYAM; FORSSBERG, 1990). 

 

Para se ter uma ideia do problema da recuperação dessas frações, estima-se que 1/3 da produção 

de fosfatos, 1/6 de cobre, 1/5 da de tungstênio, 1/10 do ferro explotado no USA e metade da 

produção de estanho da Bolívia e outras milhões de toneladas de outros minerais são perdidos 

na forma de finos (SUBRAHMANYAM e FORSSBERG, 1990). 

 

Alguns processos têm sido desenvolvidos e/ou aprimorados com o objetivo melhorar a 

eficiência dos processos de concentração de partículas finas. Um desses avanços refere-se aos 

processos de agregação hidrofóbica seletiva, que pode ser definido como a agregação de 

partículas minerais, seletivamente hidrofobizadas pela ação de surfatantes e/ou óleos 

inorgânicos, em um sistema submetido a uma intensa agitação. Como resultado da agitação 

turbulenta e das colisões que ocorrem, a barreira energética resultante da repulsão da camada 

elétrica é superada, produzindo a aproximação das partículas e a formação de agregados 

hidrofóbicos capazes de aderir na bolha e serem recuperados através da flotação (FORBES, 

2011).  

 

Segundo Song et al. (2000), durante as últimas duas décadas, diversos autores têm investigado 

a agregação hidrofóbica de diferentes minerais, tais como: scheelita, apatita, rodocrosita, 

wolframita, hematita e quartzo. Entretanto, apesar do grande número de investigações sobre a 

agregação de finos, poucas pesquisas têm tratado desse processo para minerais sulfetados. Esse 

fato motivou o desenvolvimento deste trabalho, que teve como objetivo estudar a flotação de 

agregados hidrofóbicos de galena formados por cisalhamento, visando a aplicabilidade desse 
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processo para o beneficiamento do minério sulfetado de chumbo e zinco, com granulometria 

inferior a 16 μm, pertencente à empresa Votorantim Metais unidade de Vazante – MG. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi estudar a aplicabilidade da flotação de agregados 

hidrofóbicos para o beneficiamento do minério sulfetado de chumbo e zinco, com 

granulometria inferior a 16 μm. 

 

2.1 Objetivos específicos  

Os objetivos específicos foram: 

a) realizar estudos fundamentais a respeito da agregação hidrofóbica por cisalhamento do 

mineral galena analisando a influência das variáveis: tipo de reagente, pH e velocidade 

de agitação; 

b) avaliar, a partir de testes de microflotação, a flotabilidade dos agregados de galena 

formados na etapa de agregação hidrofóbica; 

c) investigar a flotabilidade do mineral esfalerita, na presença de diferentes depressores e 

dos coletores utilizados para a agregação da galena; 

d) realizar ensaios, em escala de bancada, de agregação hidrofóbica por cisalhamento e de 

flotação do minério sulfetado de chumbo e zinco (flotação não convencional). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura relacionada aos temas relevantes a esta 

dissertação.  

 

3.1 Principais minerais de zinco e chumbo  

 

A esfalerita e a galena são os principais minerais portadores de zinco e chumbo, e podem ser 

encontrados na natureza finamente disseminados um no outro, ocorrendo também associados a 

alguns metais preciosos como a prata e ouro, fato que os torna de grande importância econômica 

(GLEMBOTSKII et al., 1972). 

 

A esfalerita ou blenda (ZnS) é um sulfeto de zinco que contém no máximo 67,1% de zinco. 

Esse mineral cristaliza-se no sistema cúbico e possui cristais com hábito tetraédrico, 

dodecaédrico e octaédrico, brilho adamantino ou resinoso, cristais transparentes ou 

translúcidos, densidade relativa entre 3,8 a 4,1 e dureza igual a 3,5. Os cátions de zinco na 

esfalerita podem ser facilmente substituídos por outros cátions, especialmente por cobre e ferro. 

Por essa razão, a ocorrência de calcopirita (CuFeS2) e pirrotita (Fe1-xS2) disseminados em 

sulfetos zinco é bastante comum (RAO, 2004). 

 

A esfalerita, quando sujeita a grandes transformações na zona de oxidação origina os silicatos, 

óxidos e carbonatos de zinco representados pela willemita (Zn2SiO4), calamina ou hemimorfita 

(2ZnO.SiO2.H2O), franklinita (Zn,Fe2O4), zincita (ZnO), smithsonita (ZnCO3), hidrozincita 

(2ZnO3.3Zn(OH)2. Esses minerais formados em condições especiais de intemperismo tendem 

a compor os depósitos próximos à superfície sobrepondo os depósitos de zinco sulfetados. 

 

Dentre os minerais portadores de chumbo, destacam-se a galena (PbS), a cerussita (PbCO3) e a 

anglesita (PbSO4), e apesar de todos esses minerais possuírem importância econômica a galena 

é o de maior ocorrência. A galena é um sulfeto metálico que contém no máximo 86,6% de 

chumbo e pertence ao sistema isométrico, cristaliza-se em hábitos cúbicos e octaédricos, possui 

cor e traço cinza-chumbo, brilho metálico, clivagem perfeita, é opaca, apresenta densidade 

relativa 7,58 e dureza igual a 2,5 (LIMA, 2007). 
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3.2 Mineralização do Grupo Vazante 

 

De acordo com Dardenne et al. (1998), os depósitos de zinco da mina de Vazante ocorrem 

associados a diferentes níveis estratigráficos do Grupo Vazante pertencentes à Faixa de 

Dobramentos Brasília que tem direção aproximada N-S e margeia a borda oeste do Cráton do 

São Francisco, conforme ilustrado na Figura 1.  

 

Figura 1 - Mapa geológico simplificado destacando o Grupo Vazante 

 
Fonte: Adaptado de DARDENNE, 1998 

 

De acordo com Lemos (2011), os depósitos de zinco desse Grupo apresentam dois tipos 

principais de minérios. Um deles é o sulfetado de Morro Agudo localizado na cidade de 

Paracatu e o outro é o predominantemente silicatado encontrado na mina de Vazante, sendo que 

este último representa um dos maiores depósitos mundiais de zinco silicatado e o principal 

depósito em exploração deste metal no Brasil.  

 

A jazida de Vazante é composta por silicatos, principalmente willemita que ocorre como 

bolsões (pods) tectonicamente imbricados nos metadolomitos brechados, em metabasitos e em 
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corpos menores tectonizados constituídos por sulfetos. Também foram identificados, ao longo 

da Falha de Vazante, corpos de minério sulfetado, menores, alongados segundo os planos de 

cisalhamento, os quais exibem foliação milonítica bem desenvolvida ou ocorrem como veios 

tardios e são constituídos por esfalerita e galena contendo calcocita, covellita e greenockita 

associados (MONTEIRO, 1997).  

 

3.3 Votorantim Metais  

 

A Votorantim Metais Zinco S/A é a única empresa produtora de zinco no país, com dois 

empreendimentos mineiros localizados nas cidades de Vazante e Paracatu, e duas usinas 

hidrometalúrgicas situadas em Três Marias e Juiz de Fora, que produzem o metal primário via 

ustulação e hidrometalurgia.  

 

A usina de Três Marias trata simultaneamente o concentrado de zinco sulfetado proveniente da 

mina de Morro Agudo e o concentrado silicatado de zinco da mina de Vazante. O zinco 

produzido é do tipo SHG “Special High Grade” com 99,99 % de pureza. Além do zinco SHG 

e suas ligas, a empresa produz óxido de zinco, calcário dolomítico empregado como corretivo 

de solo e ácido sulfúrico. Já a unidade metalúrgica de Juiz de Fora é alimentada exclusivamente 

com concentrado sulfetado de zinco importado. A usina utiliza o processo eletrolítico e seus 

principais produtos são o zinco eletrolítico, ligas de zinco, ZAMAC, pó de zinco, óxido de zinco 

e ácido sulfúrico (SANTOS, 2009). 

 

3.3.1 Unidade de produção de Vazante – MG 

 

Na mina de Vazante, em 2007, ocorreu a exaustão da hemimorfita (silicato de zinco hidratado) 

e, a partir desse momento, o minério willemítico que possui como ganga a dolomita passou a 

ser o minério explotado pela empresa. Entretanto, o aumento do teor dos carbonatos de 

magnésio e cálcio (dolomita) no concentrado silicatado de zinco acarretou prejuízos para a 

metalurgia do zinco, devido à geração de uma espuma nociva à etapa de lixiviação ácida 

(SIQUEIRA, 2013). 

 

Em 2008, com o objetivo de minimizar este problema foram desenvolvidos estudos 

relacionados com a concentração desses carbonatos por flotação, sendo que o concentrado 

gerado nesta etapa poderia ser vendido como insumo para as indústrias de fertilizantes. 
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Entretanto, o teor de zinco neste concentrado de carbonatos mostrou-se superior aos valores de 

especificação exigidos pelo mercado e uma solução encontrada para reduzi-lo foi misturar o 

rejeito final da etapa de flotação de zinco silicatado nesse concentrado. Para definir a quantidade 

necessária de material a ser adicionado e para assegurar que outras impurezas presentes nesse 

rejeito não seriam prejudiciais à especificação do subproduto gerado, foi necessário realizar 

uma análise desse rejeito da barragem de Vazante, que evidenciou a presença de sulfetos de 

zinco e de chumbo, inviabilizando sua simples mistura ao concentrado de carbonatos.  

 

Diante dessa evidência, a empresa decidiu intensificar os estudos de caracterização e 

quantificação desses minerais sulfetados no ROM da mina de Vazante, e por meio de uma 

parceria com a Universidade Estadual de Campinas, constatou-se a presença desses minerais 

em quantidade suficiente para viabilizar o seu beneficiamento. Os resultados da caracterização 

química e mineralógica identificaram a presença dos sulfetos galena (PbS), esfalerita (ZnS), 

calcocita (Cu2S), covelita (CuS), greennockita (CdS), e prata (Ag)  preenchendo as fraturas de 

willemita. Uma fotomicrografia do minério é apresentado na Figura 2 (SIQUEIRA, 2013). 

  
Figura 2 – Fotomicrografias (MEV) de amostras de minério de Vazante, mostrando os minerais 

galena, calcosita e prata preenchendo fraturas de willemita 

 
Fonte: SIQUEIRA (2013) 

 

Atualmente, os novos concentrados de chumbo/prata e de zinco sulfetado pertencem ao 

portfólio de produtos da Votorantim e contribuem para equilibrar os resultados da empresa 

(SÃO JOSÉ, 2015). Para o beneficiamento desses minerais sulfetados, o fluxograma de 

beneficiamento da usina foi alterado sendo criada uma nova rota de flotação, denominada etapa 
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seletiva, que será detalhada a seguir. Entretanto, o concentrado willemítico permanece como 

principal produto da usina de Vazante.  

 

3.3.1.1  Flotação coletiva de sulfetos (bulk) 

 

A primeira etapa de flotação é denominada flotação coletiva de sulfetos (bulk) e tem como 

objetivo separar os minerais sulfetados dos demais minerais presentes no ROM, conforme 

ilustrado no fluxograma da Figura 3. As especificações do concentrado dessa etapa são: teor de 

zinco entre 20 a 26%; teor de chumbo entre 35 a 45% e teor de prata maior que 0,25%. 

 

Nessa etapa, a polpa é condicionada em dois tanques. No primeiro tanque são adicionados 

dispersante (silicato de sódio) e ativador de esfalerita (sulfeto de sódio). No segundo tanque são 

adicionados o coletor ditiofosfato de diaquila e o espumante metilisobutilcarbinol (MIBIC). A 

polpa condicionada é bombeada para células de flotação com o pH ajustado entre 9,4 e 9,6. O 

rejeito da flotação coletiva de sulfetos é enviado para a flotação de willemita (“Flotação W”) 

enquanto o concentrado segue para a etapa de flotação seletiva (SÃO JOSÉ, 2015). 

 

Figura 3 - Fluxograma da etapa de flotação coletiva de sulfetos (bulk) - Vazante – MG 

 
Fonte: Arquivo interno da empresa Votorantim  
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3.3.1.2 Flotação seletiva – Concentrado de chumbo (Pb) e prata (Ag) 

 

O foco desta dissertação está relacionado ao estudo da etapa de flotação seletiva e a amostra 

utilizada nos experimentos é proveniente do fluxo de saída da remoagem (Figura 4). A flotação 

seletiva tem como objetivo produzir um concentrado de chumbo e prata com o teor de zinco o 

mais baixo possível. Essa etapa é alimentada pelo concentrado da etapa bulk que é direcionado 

a uma etapa de remoagem, para obter a liberação dos minerais sulfetados (abaixo de 16μm). O 

produto da remoagem segue para uma etapa de dessorção para retirar da superfície do minério 

os reagentes utilizados na flotação bulk. Após a dessorção, ocorre a flotação em células 

mecânicas convencionais. O concentrado de Pb/Ag produzido nessa etapa é filtrado enquanto 

o rejeito é direcionado para a flotação de zinco sulfetado. As especificações do concentrado de 

Pb/Ag são: teor de chumbo igual 63,0%; teor de prata igual a 0,55% e teor de zinco igual ou 

menor que 8,0% (SIQUEIRA, 2013). 

 

Figura 4 - Fluxograma da etapa de flotação seletiva de sulfetos em Vazante – MG 

 
Fonte - Arquivo interno da empresa Votorantim 

 

3.4 Influência do tamanho das partículas nos processos de concentração por flotação 

 

Segundo Somasundaran (1980), as partículas podem ser classificadas quanto ao tamanho, sendo 

consideradas como:  

 Coloides: partículas menores que 1 μm; 

 Ultrafinos: partículas que não podem ser separadas por métodos convencionais como 

flotação, sendo que esse tamanho varia de 1 a 10 μm;  
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 Finos: partículas que dificilmente são separadas por métodos gravimétricos, sendo que 

esse tamanho varia 10 a 100 μm; 

 Partículas grossas: partículas maiores que 1000 μm;  

 Lama: mistura entre partículas coloidais e partículas ultrafinas, composta geralmente 

pela ganga gerada durante a cominuição. 

 

A influência da presença de partículas finas e ultrafinas em sistemas de flotação tem sido 

investigada por pesquisadores como Trahar e Warren (1976); Pease et al. (2006); 

Subrahmanyam e Forssberg (1990) e Baltar (2010) que relataram algumas dificuldades da 

flotação dessas partículas, como: 

 Alta área superficial por unidade de massa, que significa maior disponibilidade de sítios 

ativos resultando em um maior consumo de reagentes; 

 Baixo momentum, por isso partículas finas tendem a acompanhar o fluxo de água 

dificultando o contato entre bolha e partícula, acarretando no arraste hidrodinâmico 

“entrainment”; 

 A probabilidade de colisão com as bolhas de ar é proporcional ao diâmetro das 

partículas, logo partículas pequenas apresentam cinética de flotação menor; 

 Rigidez da espuma devido à presença de partículas finas, na película de líquido entre as 

bolhas, que prejudica as etapas de bombeamento e filtragem. 

 

Entretanto, o tamanho das partículas prejudiciais ao processo de concentração por flotação 

depende da escala de operação (bancada ou teste industrial) e varia de acordo com os minerais 

presentes no minério, conforme pode ser visto no Quadro 1 que apresenta uma série de dados 

publicados por diferentes autores relacionando o tamanho das partículas com a máxima 

recuperação do processo de flotação (TRAHAR; WARREN, 1976). 
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Quadro 1 - Relação entre o tamanho de partículas e máxima recuperação na flotação 

Mineral 
Granulometria 

(µm) 
Condição Referência 

Barita 10—30 Laboratório Clement e Klossel(1963) 

Cassiterita 3 – 20 Industrial Kelsall et al. (1974) 

Fluorita 

40-110 Laboratório 
Klassen e Mokrousov (1963, 

p.390) 

10—90 Industrial 
Klassen e Mokrousov (1963, 

p.391) 

50-150 Industrial Lay e Bell (1962) 

Galena 

37-295 Laboratório Gaudin et al. (1931) 

170—240 Laboratório 
Klassen e Mokrousov (1963, 

p.391) 

7—70 Industrial Cameron et al. (1974) 

6—70 Industrial Kelsall et al. (1974) 

13—75 Industrial 
Klassen e Mokrousov (1963, 

p.391) 

20—100 Industrial Lynch e Thorne (1974) 

Pirita 50-100 Piloto Imaizumi e Inoue (1965) 

Pirita – 

Pirrotita 
20-70 Laboratório Morris (1952) 

Quartzo 
10—40 Piloto De Bruyn e Modi (1956) 

9—50 Laboratório  Robinson (1950) 

 

Esfalerita 

15—100 Laboratório Cameron et al. (1971) 

8—70 Industrial Anthony et al. (1975) 

Wolframita 20—50 Laboratório Clement et al. (1966) 

Fonte: Adaptado de TRAHAR; WARREN, 1976 

 

Segundo Capponi (2005), o formato das curvas de eficiência de flotação em função da 

granulometria é semelhante para a maioria dos minérios, sendo a máxima recuperação 

observada para tamanhos intermediários das partículas, conforme apresentado na Figura 5. A 

explicação para o baixo desempenho da flotação nos extremos das faixas granulométricas, pode 

ser atribuída ao fato de que a cinética da flotação depende de três etapas fundamentais: colisão, 

adesão e transporte. Os estágios de adesão e transporte entre a bolha e partícula são favorecidos 

pela diminuição do tamanho das partículas. Já a probabilidade de colisão é favorecida com o 

aumento no tamanho das partículas. Portanto, para partículas pequenas a flotação pode ser 

prejudicada devido à baixa eficiência da etapa de colisão, enquanto que para as partículas 

grossas, se as forças de ruptura forem superiores às forças de adesão as partículas não ficam 

aderidas nas bolhas, diminuindo desse modo os valores de recuperação.  
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Figura 5 – Efeito do tamanho das partículas na recuperação da flotação 

 
Fonte: Adaptado de PEASE et al., 2006 

 

Gaudin et al. (1931) estudando sistemas de flotação de chumbo, zinco e do cobre observaram 

que os maiores valores de recuperação foram encontrados para os testes realizados com as 

partículas com tamanhos entre (10 a 50 µm), sendo que a recuperação diminuiu drasticamente 

para partículas acima de 100µm e gradualmente para partículas inferiores a 10µm, conforme 

observado pela Figura 6.  

 
Figura 6 - Recuperação em função do tamanho das partículas em concentradores industriais 

 
Fonte: Adaptado de GAUDIN, 1931 
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3.5 Forças envolvidas na agregação  

 

A teoria DLVO trata a estabilidade das suspensões e recebeu esse nome em homenagem as 

duplas de cientistas Deryagin e Landau (Russos) e Verwey e Overbeek (Holandeses) que a 

desenvolveram, independentemente, nos anos 40. Essa teoria quantifica a interação entre as 

partículas coloidais em função da distância de separação entre elas, sendo a energia potencial 

de interação total (𝑉𝑇) o somatório da energia de atração intermolecular (𝑉𝐴) e da energia de 

interação na dupla camada elétrica (𝑉𝑅), conforme apresentado na Equação 1 (LINS; 

ADAMIAN; 2000). 

 

𝑉𝑇 = 𝑉𝐴 + 𝑉𝑅                                                                                                                                            (1) 

 

3.5.1 Energia de atração intermolecular (𝑽𝑨) 

 

As forças de Van der Waals são forças de atração intermolecular que ocorrem entre partículas 

de mesma natureza. Trata-se de uma atração de curto alcance, que diminui com o inverso da 

distância (H). 

 

Essa força depende da natureza das partículas, mas não depende da carga superficial, do pH e 

da concentração do eletrólito na solução. Segundo Mirnezami (2002), o cálculo dessa força é 

muito complexo sendo que uma expressão simplificada foi criada para esferas idênticas de 

mesmo tamanho, conforme mostra a equação 2:  

 

𝑉𝐴 = −𝐴
𝑟

12𝑑
                                                                                                                                           (2) 

 

Onde: 

𝐴: Constante de Hamaker, variável que depende da natureza e da polaridade das moléculas que 

compõem o sistema.  

𝑟: raio das partículas; 

𝑑: distância entre as partículas. 
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3.5.2 Forças eletrostáticas (𝑽𝑹)  

 

Quando um mineral é imerso em um meio líquido, a sua superfície interage com as moléculas 

de água, tornando-se hidratada. Os grupamentos ácidos e básicos resultantes dessa interação 

são dissociados em função do pH do meio, podendo originar uma superfície com carga negativa 

(geralmente em meio básico) ou com carga positiva (em meio ácido). O excesso de cargas na 

superfície das partículas atraem íons com cargas contrárias a superfície (contra íons) formando 

a dupla camada elétrica (DCE). A maneira de caracterizar a carga superficial das partículas é 

através do potencial zeta (𝛹𝑧) que é o potencial elétrico no plano de cisalhamento. Tal plano é 

usualmente definido como aquele onde a camada de Stern e a camada difusa se separam durante 

o movimento de partículas carregadas dentro de um líquido, quando o sistema é sujeito a um 

campo elétrico (BALTAR, 2010). 

 

De acordo com Bragança (2008), as forças de natureza elétrica que atuam na dupla camada 

elétrica podem ser de atração ou repulsão, dependendo do potencial no plano de Stern das 

partículas envolvidas. A atração eletrostática ocorre em três situações: 

 Sistemas em que as partículas possuem cargas de sinais opostos; 

 Sistemas em que as partículas possuem cargas de mesmo sinal, porém com magnitudes 

diferentes; 

 Sistemas em que uma das partículas apresenta carga nula.  

 

A repulsão eletrostática ocorre nos sistemas em que as partículas apresentam cargas superficiais 

de mesmo sinal (estabilização eletroestérica). A expressão para a energia de interação (𝑉𝑅) 

resultante da superposição das camadas difusas da dupla camada elétrica ao redor de duas 

partículas esféricas idênticas é bastante complexa, sendo que a Equação 3 oferece uma 

aproximação para o seu valor (SOMASUNDARAN, 1980). 

 

𝑉𝑅 =
𝐵𝜀𝑘2𝑇2𝑎𝑦2

𝑧2
exp(−𝑘𝐻)                                                                                                              (3) 

 

Onde: 

𝐻: distância mais curta entre esferas de raio a; 

𝑘: concentração de eletrólitos; 

𝑧: carga elétrica do contra íon; 
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𝐵, 𝜀, 𝑦: constantes 

De acordo com a teoria DLVO, é possível construir a curva de energia potencial em função da 

distância de separação entre as partículas, sendo que a energia de atração diminui com o inverso 

da distância (H) e a energia de repulsão diminui exponencialmente com a distância (H), 

conforme ilustrado na Figura 7. Logo, para longas distâncias a atração de Van der Waals 

prevalece enquanto que para distâncias curtas e em distâncias intermediárias a repulsão da dupla 

camada elétrica é a força dominante (SOMASUNDARAN, 1980) 

 

Figura 7 - Curvas de energia de interação em função da distância entre duas partículas 

 
Fonte: Adaptado de LINS; ADAMIAN, 2000. 

 

Em uma distância de separação entre as partículas muito pequenas tem-se o mínimo primário.  

Nesse ponto, quando as partículas se aproximam suficientemente elas se agregam de forma 

irreversível. A profundidade do mínimo primário depende da repulsão de Born, que é a repulsão 

a que as partículas são submetidas quando suas nuvens eletrônicas se tocam virtualmente. A 

repulsão de Born está representa pela linha tracejada (LINS; ADAMIAN, 2000). 

 

Em uma distância de separação intermediária entre as partículas, tem-se o mínimo secundário. 

Esse ponto é caracterizado por uma agregação mais fraca, sendo que o sistema pode ser 

facilmente disperso por meio de agitação. Normalmente, ocorre em sistemas com partículas 

grosseiras e ou soluções eletrolíticas concentradas (BRAGANÇA, 2008). 

 

Para alcançar o mínimo primário, as partículas devem superar a barreira energética repulsiva. 

Se essa barreira for maior que a energia fornecida ao sistema, as partículas mantêm-se dispersas 
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e o sistema permanece estável. A altura desta barreira depende da força iônica do sistema e do 

potencial zeta. Sabe-se que o aumento na concentração de eletrólitos aumenta a força iônica da 

solução, resultando na compressão da espessura da dupla camada elétrica e, consequentemente, 

diminuição da barreira energética entre as partículas (BRAGANÇA, 2008). 

 

A teoria DLVO clássica pode ser aplicada com sucesso para muitos sistemas coloidais. 

Entretanto, para algumas condições ficou evidenciada a existência de forças estruturais 

adicionais, que podem ser de natureza repulsiva ou atrativa e originam-se do ordenamento das 

moléculas do líquido entre duas superfícies. Criou-se então a teoria DLVO estendida conhecida 

como a X-DLVO, que considera forças estruturais no somatório da energia total de interação 

entre as partículas, conforme apresentado pela Equação 4. 

 

𝑉𝑇 = (𝑉𝐴 + 𝑉𝑅) + 𝑉𝑆 + 𝑉𝐴𝑆𝑆 + 𝑉𝐸𝑆𝑇 + 𝑉𝑀 + ⋯                                                                               (4) 

 

O componente estrutural 𝑉𝐴𝑆𝑆 está relacionado com a atração hidrofóbica entre cadeias 

orgânicas dos coletores adsorvidos na partícula. O componente estrutural 𝑉𝑆 pode ser uma força 

atrativa ou repulsiva. O (𝑉𝑆+) é uma força repulsiva de hidratação, que surge da interação entre 

superfícies hidrofílicas em meio aquoso. Esta repulsão extra, que é diferente da repulsão 

eletrostática, impede com que duas partículas com superfícies hidratadas se aproximem. Já 

(𝑉𝑆−) relaciona-se a forças atrativas hidrofóbicas e é o resultado da repulsão das moléculas de 

água que faz com que as partículas hidrofóbicas se aproximem e se agreguem. Para partículas 

naturalmente hidrofóbicas há apenas o efeito do componente (𝑉𝑆−), de alcance médio (~100 

nm). Para partículas hidrofobizadas pela ação de coletores tem-se o efeito de (𝑉𝑆−), antes do 

contato das cadeias orgânicas e o efeito de 𝑉𝐴𝑆𝑆 reforçando a atração de curto alcance (~1 nm) 

(LINS; ADAMIAN, 2000).  

 

Lu e Dai (1988) compararam a energia potencial da interação total entre partículas de rodocrosita 

com 1,8 µm hidrofobizadas com oleato de sódio considerando a teoria DLVO e a teoria X-

DLVO (Figura 8). A curva construída pela teoria DLVO, que trata apenas das forças de atração 

de Van de Waals e de repulsão da dupla camada elétrica, resultou na repulsão das partículas 

independentemente da distância de separação das mesmas. Já a curva construída considerando 

as forças estruturais da teoria X-DLVO mostrou que quando as partículas possuem energia 

cinética suficiente para sobrepor a barreira energética causada pela repulsão da dupla camada 
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elétrica elas se aproximam a uma distância em que as interações hidrofóbicas passam a ser 

dominantes os agregados hidrofóbicos são formados. 

 

Figura 8 –Curvas de energia potencial da interação entre partículas de rodocrosita  

 
Fonte: Adaptado de LU; DAI, 1988. 

 

O efeito estérico de repulsão (𝑉𝐸𝑆𝑇) decorre da interação entre as partes externas de polímeros 

adsorvidos nas superfícies das partículas. Não é possível ocorrer atração entre as partículas, 

devido ao impedimento causado pela espessura do adsorvato. A repulsão ocorre se as moléculas 

adsorvidas orientadas para a solução tiverem caráter hidrofílico (BRAGANÇA, 2008). 

 

O componente VM está relacionado com a interação oriunda da força magnética entre partículas 

com suscetibilidade magnética alta.  

 

3.6 Técnicas alternativas de concentração de partículas finas 

 

Ao longo dos últimos anos, alguns processos têm sido desenvolvidos e outros aprimorados com 

o objetivo melhorar a eficiência dos processos de concentração de partículas finas. Essas 

técnicas buscam aumentar a probabilidade de colisão entre as partículas e bolhas e podem ser 

divididas em três categorias. A primeira opção, denominada flotação em coluna, refere-se ao 

aumento do tempo de contato entre as partículas e as bolhas. A segunda relaciona-se à 

diminuição do tamanho das bolhas (flotação por ar dissolvido ou eletro-flotação). A terceira 
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alternativa está relacionada ao “aumento do tamanho das partículas problema” através de 

processos de agregação (BALTAR, 2010). 

 

3.7 Alternativas de concentração de partículas finas baseadas em processos de 

agregação 

 

Existem diversos métodos de concentração baseados em agregação, um desses se refere à 

aglomeração seletiva induzida por polímeros, que é um processo similar à agregação 

convencional, no qual os flóculos são formados com o auxílio de moléculas de polímeros com 

cadeia longa. A principal diferença para agregação convencional é que nos processos de 

agregação seletiva, como o próprio nome sugere, o processo deve ser seletivo, ou seja, deve 

ocorrer a agregação entre partículas da mesma espécie mineral, enquanto as demais devem 

permanecer dispersas no sistema (FORBES, 2011).  

 

Além da agregação seletiva, existem outras técnicas de aglomeração baseadas na agregação 

hidrofóbica seletiva induzida pela hidrofobização das superfícies das partículas. Nesses casos, 

são produzidos agregados hidrofóbicos capazes de aderir na bolha e serem recuperados através 

da flotação. Segundo Baltar (2010), dentre os processos que utilizam a hidrofobização seletiva 

para formação de agregados, destacam-se a flotação transportadora, a aglomeração utilizando 

óleos apolares e a agregação por cisalhamento, sendo que essa última técnica será objeto de 

estudos desta dissertação. 

 

3.7.2 Flotação transportadora (Carrier flotation) 

 

Na flotação transportadora adiciona-se ao sistema partículas grossas transportadoras, que 

podem ser da mesma espécie mineral dos finos (autogenous carrier flotation) ou de outro 

mineral. O sistema é então condicionado, sob forte agitação, com o coletor para que ocorra a 

hidrofobização seletiva das partículas finas e grossas. As partículas finas hidrofobizadas 

recobrem a superfície das partículas grossas e como resultado da atração hidrofóbica forma-se 

o agregado hidrofóbico, enquanto que as demais espécies minerais permanecem hidrofílicas 

(BALTAR, 2010). 

 

Fuerstenau et al. (1983) apud Baltar (2010), estudaram a flotação transportadora de partículas 

de hematita com granulometria inferior a 10 µm utilizando 40% de partículas grossas. O sistema 
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foi condicionado com dodecil sulfato de sódio e os resultados apontaram um aumento de 10 % 

na recuperação da hematita. 

 

Fuerstenau et al. (1991) apud Testa (2008), estudaram a flotação autotransportadora de 

partículas de hematita. Em seus testes, foram utilizados 40% em peso de partículas grossas, que 

foram hidrofobizadas em um pré-condicionamento com dodecil sulfato de sódio. Esses autores 

concluíram que flotação autotransportadora aumentou a recuperação e a seletividade do 

processo de concentração de finos deste mineral 

 

3.7.3 Processos que empregam óleos apolares  

 

De acordo com Rubio (2002), nos processos de concentração de partículas finas é comum a 

utilização de óleos não polares (geralmente querosene ou óleo diesel), que podem ser 

adicionados ao sistema de maneira convencional ou sob a forma de emulsão (aumento da 

difusão na fase aquosa). As técnicas com adição de óleos não polares são classificadas de acordo 

com a concentração de óleo adicionada. 

 

Segundo Capponi (2005), a flotação extensora utiliza, além dos coletores convencionais, óleos 

apolares com concentrações entre 20-120 g/t para provocar uma agregação hidrofóbica. Essa 

técnica recebeu o nome de extensora devido à ampliação da hidrofobicidade do sistema causada 

devido espalhamento do óleo nas superfícies hidrofóbicas. A interação que ocorre entre as gotas 

de óleo e as partículas já hidrofobizadas pela ação do coletor deve-se a forças hidrofóbicas. 

Essa interação envolve forças de colisão e adesão ao invés de adsorção. O grau de espalhamento 

está relacionado à afinidade entre o óleo e a superfície das partículas minerais. Depois de 

cobertas com a película de óleo, e sob turbulência, as partículas podem formar os agregados 

hidrofóbicos aumentando, dessa maneira, o tamanho original das partículas (homoagregação), 

conforme ilustrado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Fenômeno de agregação entre partículas recobertas por um filme de óleo 

 
Fonte: Capponi, 2005 
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A flotação de aglomerados (agglomerate flotation) ocorre para concentrações de óleo entre 2-

20 kg/t de sólidos. Nesse processo a polpa com alta porcentagem de sólidos é condicionada 

com um coletor para hidrofobizar as partículas e com um óleo. Através de pontes de óleos, são 

formados pequenos aglomerados que podem ser separados por flotação. 

 

O processo conhecido como aglomeração oleosa (oil agglomeration) ocorre quando a 

concentração de óleo é equivalente ao volume de espaços vazios. A utilização de óleo em 

concentração alta é capaz de deslocar a água dos interstícios dos aglomerados formando 

agregados com resistência capaz de suportar a separação por sedimentação ou peneiramento, 

pois o aumento de tamanho dos agregados inviabiliza a separação através da flotação. A 

querosene e o fuel oil são utilizados na concentração de carvões, e esse processo é conhecido 

como agregação oleosa e ocorre devido ao efeito capilar, pois o óleo penetra pelos interstícios 

tornando as partículas hidrofóbicas formando os aglomerados com alta resistência (MATIOLO, 

2005). 

 

A extração líquido-líquido ou extração em fase orgânica ocorre quando a concentração de óleo 

é muito maior que o volume de vazios. Nesse caso, o óleo forma com a água um sistema com 

duas fases. Após intensa agitação, as partículas hidrofóbicas (naturais ou com coletores) 

migram para a fase orgânica, enquanto as partículas hidrofílicas permanecem na fase aquosa 

(BALTAR, 2010).  

 

Kusaka et al (1994) apud Capponi (2005), utilizaram essa técnica para transferir partículas finas 

de galena e quartzo para uma fase oleosa ou para interface entre óleo e água. Esses autores 

testaram diversos líquidos orgânicos como parafina, hidrocarbonetos aromáticos, éter e higher 

alcohol e observaram uma alta recuperação para partículas de galena, menores que 44 µm, e 

baixa recuperação para as partículas de quartzo para os testes realizados com líquidos de baixa 

polaridade. Dessa maneira, concluíram que a recuperação do quartzo era impossível utilizando 

líquidos orgânicos. 

 

3.7.4 Agregação por cisalhamento (shear flocculation) 

 

A agregação por cisalhamento, também conhecida como agregação seletiva, aglomeração 

hidrofóbica ou agregação hidrofóbica é um processo que ainda possui aplicação restrita na 
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indústria mineral, fato que pode ser atribuído à grande complexidade e pouca compreensão a 

respeito desse assunto (BAKKER et. al., 2002 apud FORBES, 2011).  

 

A energia de interação hidrofóbica não é considerada na teoria DLVO, entretanto para mensurar 

as forças intermoleculares presentes na agregação por cisalhamento é necessário computar a 

contribuição dessa força. Portanto, a interação total entre as partículas é determinada por forças 

atrativas e repulsivas. A repulsão é caracterizada pelas forças da dupla camada elétrica, 

enquanto que a atração é proveniente da força de Van der Waals e da força de atração 

hidrofóbica (WARREN, 1992). 

 

A agregação por cisalhamento pode ser definida como a agregação seletiva de partículas 

hidrofóbicas de um mineral em um sistema submetido a uma intensa agitação. Na agregação 

por cisalhamento, com exceção das partículas naturalmente hidrofóbicas, a hidrofobização 

seletiva é induzida por surfatantes e a barreira energética resultante da repulsão da camada 

elétrica é superada pela energia cinética devido à intensa agitação do sistema 

(SUBRAHMANYAM; FORSSBERG, 1990). 

 

Após superar a barreira energética, as partículas hidrofobizadas passam por um processo de 

agregação que pode ocorrer mesmo em condições de um elevado potencial zeta e a uma 

distância de separação maior do que a de alcance das forças de Van der Waals, indicando que 

a atração hidrofóbica passa a ser o fator dominante na interação entre as partículas ao invés da 

repulsão da dupla camada elétrica e da atração de Van der Waals (LU; SONG, 1991). 

 

Para compreender a natureza das interações hidrofóbicas, é necessário considerar a estrutura da 

camada de hidratação próxima às superfícies hidrofóbicas. Esse filme de água é 

termodinamicamente instável e as ligações de hidrogênio entre essas moléculas de água são 

rompidas, tornando essa região com energia livre maior do que o seio da solução. Como 

consequência disso, as moléculas de água são liberadas para o seio da solução aquosa resultando 

na aproximação das superfícies hidrofóbicas e consequente na redução da energia livre do 

sistema (GREGORY, 1993 apud Baltar, 2010) 

 

Além disso, quando partículas hidrofobizadas pela adsorção de surfatantes colidem e se aderem, 

parte da interface entre os hidrocarbonetos e água é substituída pelo contato entre os 
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hidrocarbonetos, reduzindo a energia superficial do sistema em unidade de energia superficial 

por unidade de área de contato por partícula. 

 

Warren (1975) mensurou a magnitude da energia de associação hidrofóbica para partículas de 

1 µm cobertas com oleato de sódio de três maneiras distintas. A primeira referiu-se a medidas 

da energia interfacial entre o oleato de sódio e água (𝜎𝑂𝑊). No segundo modo, foi medida a 

energia liberada em vários graus de sobreposição de cadeias carbônicas e a última relacionou-

se a medidas da quantidade de energia liberada na formação de uma micela entre as partículas. 

Independentemente do método utilizado para calcular a energia da associação hidrofóbica, os 

valores obtidos foram da ordem de 1000 – 10000kT, onde kT é aproximadamente 4 x 10-21 à 

temperatura ambiente. Esses valores obtidos da associação hidrofóbica são superiores aos da 

força de atração de Van der Waals para partículas similares com a mesma distância de 

separação, conforme ilustrado na Figura 10, comprovando que a atração hidrofóbica é o fator 

dominante de interação entre as partículas hidrofóbicas em soluções aquosas. 

 

Figura 10 - Comparação entre os valores de energia de ligação por atração de Van der Waals e por 

associação hidrofóbica 

 
Fonte: Adaptado de Warren (1975) apud Warren (1981) 

 

3.8 Parâmetros importantes para a agregação por cisalhamento 

 

Existem algumas variáveis que interferem na agregação hidrofóbica das partículas, tais como: 

hidrofobicidade das partículas, velocidade de agitação do sistema e pH. A influência desses 

parâmetros será descrita detalhadamente. 
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3.8.1 Hidrofobicidade das partículas 

 

A hidrofobicidade das partículas é o parâmetro mais importante para o processo de agregação 

por cisalhamento, pois a força de atração entre as partículas é determinada, principalmente, pela 

atração hidrofóbica entre as partículas (FORBES, 2011). Segundo Warren (1975), quando há 

interação entre as cadeias carbônicas das partículas hidrofobizadas pela ação dos surfatantes, a 

energia livre do sistema diminui, pois quando essas partículas colidem e aderem umas às outras, 

parte da interface entre as cadeias dos hidrocarbonetos e a solução aquosa desaparece. 

 

Dippenaar (1985) apud Warren (1992) investigou a importância da hidrofobicidade das 

partículas para a agregação hidrofóbica de amostras de galena. Foram utilizados os reagentes 

etil xantato de potássio e hexil xantato de potássio. Em seus resultados, o autor concluiu que o 

reagente com menor cadeia hidrocarbônica não foi capaz de produzir flóculos muito resistentes, 

enquanto os testes realizados com o hexil xantato mostraram excelentes resultados de agregação 

hidrofóbica para esse mineral. 

 

Song et al. (1999) realizaram um estudo para determinar a hidrofobicidade de partículas finas 

de rodocrosita imersas em soluções de oleato de sódio com diferentes concentrações, através 

de medidas do ângulo de contato. Nos sistemas submetidos à agitação sem a presença do oleato 

de sódio, não foi observado a agregação das partículas e o ângulo de contato foi igual a zero, 

indicando que as partículas hidrofílicas não foram capazes de formarem agregados. Já, para os 

experimentos realizados na presença do oleato de sódio, as partículas apresentaram ângulo de 

contato entre 33º a 51º e agregaram-se quando sujeitas a agitação. 

 

Song et al. (1999) também estudaram o processo de agregação hidrofóbica do carvão 

comparando a hidrofobicidade entre amostras com a superfície oxidada, com outras livres de 

oxidação. Os autores observaram que o carvão oxidado apresentou um ângulo de contato menor 

(25º) do que quando a sua superfície estava livre de oxidação (49,2º) e concluíram que a 

agregação do carvão livre de oxidação superficial é mais efetiva (aproximadamente 80%) do 

que a agregação para os finos de carvão com a superfície oxidada (inferior a 50%). Além disso, 

o carvão oxidado apresentou os maiores valores de agregação em uma faixa estreita de pH 

(entre 3 e 5) enquanto que no carvão livre de oxidação, verificou-se alta eficiência de agregação 

na faixa de pH compreendida entre 3 e 10, conforme pode ser observado na Figura 11. 
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Figura 11 - Agregação hidrofóbica do carvão betuminoso não oxidado e para o carvão oxidado a 

170ºC em função do pH da suspensão. 1000 rpm por 30 minutos  

 
Fonte: Adaptado de SONG et al., 1999 

 

A importância da hidrofobicidade das partículas do minério de ferro de Donganshan - China 

para o processo de agregação hidrofóbica também foi estudada por Song et al. (1999). Nesse 

trabalho, foi utilizado o oleato de sódio, sendo observado que a hidrofobicidade foi proporcional 

a quantidade de reagente adicionado ao sistema. Os resultados, apresentados na Figura 12, 

mostraram que um aumento na concentração de oleato de sódio resultou em um aumento no 

teor e na recuperação de ferro no concentrado, seguido de um declínio. Esse aumento, foi fruto 

de uma agregação hidrofóbica mais eficiente do sistema devido ao aumento da hidrofobicidade 

das partículas. 

 
Figura 12 - Efeito da adição de oleato de sódio no beneficiamento do minério de ferro de Donganshan 

(81% < 10µm) 

 
Fonte: Adaptado de SONG et al., 1999 
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3.8.2 Taxa de cisalhamento  

 

Forbes (2011) salientou que apesar desse processo de agregação ocorrer, principalmente como 

resultado da força de agregação hidrofóbica entre as partículas, para maioria dos sistemas 

estudados na literatura, sempre há necessidade de uma taxa de cisalhamento mínima necessária 

para iniciar o processo de agregação. Isso pode ser explicado pelo fato de que as partículas 

hidrofóbicas são eletricamente carregadas e repelem-se mutuamente, sendo que a agitação do 

sistema fornece a energia necessária para que as partículas possam superar a barreira repulsiva 

e aproximar-se intimamente, formando-se os agregados.  

 

De acordo com Subramanyan et al. (1990a), os valores exatos da taxa de cisalhamento 

necessários para formar e romper os agregados são difíceis de serem determinados, pois grande 

parte dos estudos publicados referem-se à velocidade de agitação (rpm) ao invés de tratar da 

taxa de cisalhamento (s-1) dos sistemas. Entretanto, o autor ressalta que resultados semelhantes, 

em termos de velocidades de agitação, não podem ser diretamente comparados se a geometria 

da célula e as propriedades reológicas do sistema não forem consideradas.  

 

Dippenaar (1985) apud Warren (1992) estudou, utilizando um tubo com fluxo laminar, a 

agregação por cisalhamento de uma amostra de galena com granulometria igual a 2 µm 

utilizando o surfactante amil xantato de potássio (PAX). O autor observou uma agregação fraca 

para a taxa de cisalhamento igual a 122 s-1 que aumentava radicalmente com o aumento dessa 

taxa para 366 s-1.  

 

3.8.3 Carga das partículas 

 

Sabe-se que a repulsão da dupla camada elétrica é responsável por evitar a agregação entre 

partículas finas, sendo que quanto maior a carga superficial, maior essa barreira energética. 

Entretanto, em muitos sistemas, a agregação hidrofóbica aumenta com o aumento das cargas 

superficiais das partículas, fato contrário à teoria DLVO, que pode ser explicado pelo fato de 

que a magnitude da força de atração hidrofóbica é muito maior que as forças de repulsão da 

dupla camada elétrica (SONG et al., 2001b). 

 

Song et al. (2000) correlacionaram o ângulo de contato, o potencial zeta e a concentração do 

PAX. Os autores observaram que, em pH 8, o potencial zeta ficou mais negativo com o aumento 
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da concentração do reagente amil xantato, sugerindo um aumento da adsorção do reagente na 

superfície da galena. As medidas de ângulo de contato confirmam essa observação, uma vez 

que o ângulo de contato aumentou com o aumento da concentração do amil xantato de potássio, 

conforme ilustrado na Figura 13.   

 

Figura 13 - Potencial zeta e ângulo de contato das partículas de galena em função da concentração do 

PAX em pH 8 

 
Fonte: Adaptado de SONG, 2000 

 

3.8.4 Tempo de agregação 

 

Warren (1992) apontou que agregação por cisalhamento é aparentemente um processo lento, e 

que o tempo de condicionamento dos sistemas depende da carga superficial, do tamanho das 

partículas e da concentração de sólidos, sendo que, de uma maneira geral, condicionamento da 

ordem de 30 minutos são necessários. 

 

Song et al. (2000) realizaram estudos a respeito da agregação hidrofóbica de partículas de 

galena com granulometria inferior a 30 µm, correlacionando a flotabilidade dos agregados 

formados com o tempo de agitação necessários para formá-los. Os autores observaram que a 

flotabilidade foi proporcional ao tempo de agitação até 20 minutos, sendo que a partir desse 

tempo a flotabilidade se manteve praticamente constante, conforme ilustrado na Figura 14. 
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Figura 14 - Flotabilidade dos agregados da galena em função do tempo de agitação. 

 
Fonte: Adaptado de SONG et al., 2000 

 

3.8.5 Geometria do recipiente  

 

Segundo Warren (1975), existe uma relação direta entre a geometria do tanque, o tipo e a 

localização do impelidor e o grau de agregação por cisalhamento do sistema. Entretanto, o 

projeto ótimo dos tanques responsável por maximização das taxas de agregação ainda não foi 

estabelecido na literatura. 

 

Segundo Testa (2008), os recipientes mais utilizados para realizar os testes de agregação são 

tanques e vasos cilíndricos verticais com fundo plano ou arredondado. Existem também outros 

recipientes como os vasos cilíndricos horizontais, retangulares e quadrados. De maneira geral, 

os tanques de agitação com formato quadrado produzem níveis de turbulência superiores aos 

tanques de cilíndricos, sendo os mais eficientes para esse propósito. Esse autor afirma que 

adição de defletores nos tanques de agitação auxilia na performance do processo de agregação, 

pois garantem a agitação ao longo de todo o vaso. O autor recomenda do uso de defletores com 

largura igual a um décimo do diâmetro do tanque de agitação. A Figura 15 ilustra um tanque 

de agitação adaptado com defletores. 
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Figura 15 – Tanque de agitação 

 
 

Rosa (1997) estudou o condicionamento em regime turbulento para a flotação do minério 

sulfetado de chumbo e zinco. O autor utilizou um recipiente sem defletores e outros com dois 

e quatro defletores, sendo que os maiores valores de recuperação foram obtidos nos testes 

realizados no recipiente com quatro defletores.  

 

Song et al. (2001) estudaram a agregação hidrofóbica em sistemas formados por partículas de 

esfalerita, utilizando um recipiente com diâmetro interno igual a 10 cm dotado de 4 defletores 

com 1 cm de largura e um impelidor com 6 cm de largura e 2 cm de altura. Já os experimentos 

de Warren (1975) foram realizados utilizando um recipiente com 80 mm de altura, 63 mm de 

diâmetro com seis deflectores.  

 

3.9 Medidas de agregação  

 

Segundo Mirnezami (2002), existem diversas técnicas para determinar o estado de agregação 

de uma suspensão. Entretanto, não há um consenso sobre qual o melhor método para quantificar 

a agregação. Em geral, são utilizados medidas de turbidez da suspensão sobrenadante, medidas 

de velocidade de sedimentação, viscosidade, distribuição de tamanho dos agregados formados 

além de micrografias óticas.  

 

Além desses métodos, o grau de agregação também pode ser mensurado indiretamente através 

da flotação dos minerais de interesse em sistemas floculados. A recuperação e o teor podem ser 

comparados antes e após o processo de agregação sendo que qualquer aumento na flotabilidade 
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é atribuído ao processo de agregação por cisalhamento, uma vez que os agregados flotam mais 

rápido que as partículas individuais (WARREN, 1992).  

 

Nesta dissertação, a agregação do sistema será mensurada através da flotabilidade, além de 

medidas de turbidez e absorbância da suspensão sobrenadante. De acordo com Sresty (1980), 

apud Subrahmanyam (1990), em soluções coloridas com presença de partículas minerais 

suspensas, ao invés de medidas convencionais de turbidez, deve-se utilizar uma taxa de turbidez 

para compensar a cor. O autor também salientou que as medidas de turbidez de suspensões 

contendo partículas de minerais de densidade elevadas como galena, scheelita e wolframita, 

devem ser feitas de maneira cuidadosa, pois a sedimentação de partículas individuais pode ser 

confundida com agregados.  
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4 METODOLOGIA 

 

Nesse capítulo estão apresentados os procedimentos sobre os experimentos realizados nesta 

dissertação. A parte experimental desta dissertação foi desenvolvida nos Laboratórios de 

Tratamento de Minérios do Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de 

Ouro Preto e as análises químicas foram feitas na empresa Votorantim Metais unidade de 

Vazante.  

 

4.1 Preparação das amostras 

 

Os estudos fundamentais de agregação hidrofóbica, microflotação e potencial zeta foram 

realizados utilizando-se os minerais galena e esfalerita. A Votorantim Metais - mina de Morro 

Agudo disponibilizou a amostra de esfalerita. A amostra de galena foi fornecida pelo laboratório 

de Mineralogia da UFOP. As etapas necessárias para a preparação dos minerais estão listadas 

abaixo e apresentadas no fluxograma da Figura 16, sendo que para a amostra de galena foi 

necessária apenas a etapa descrita no item IV: 

i. Fragmentação, com auxílio de um martelo, das amostras de rochas contendo esfalerita 

com objetivo de liberar as partículas dos minerais de interesse de outras partículas de 

ganga; 

ii. Observação na lupa e catação manual separando a amostra global em três porções: 

partículas de ganga, partículas mistas e partículas liberadas; 

iii. As partículas mistas foram novamente fragmentadas e separadas; 

iv. A amostra de galena e a porção contendo as partículas liberadas de esfalerita foram 

cominuídas, separadamente, em um gral de ágata ajustando a granulometria do material 

para 90% das partículas passante em 16µm. Para evitar os efeitos da oxidação desses 

minerais, imediatamente antes de iniciar os testes as amostras foram cominuídas no 

gral por mais 2 minutos, tempo que não modificava a distribuição granulométrica das 

mesmas; 
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Figura 16 - Fluxograma de preparação das amostras e dos testes realizados com esfalerita e galena 

 

 

Os experimentos de flotação em escala de bancada foram realizados utilizando-se o minério 

sulfetado de zinco e chumbo proveniente da mina de Vazante pertencente à empresa Votorantim 

Metais. A empresa foi a responsável pela coleta do material, obtido de forma incremental 

através da retirada de amostras do fluxo de saída da remoagem, etapa que alimenta o circuito 

de flotação seletiva de chumbo e prata. A massa total do material enviada para a universidade 

foi igual a 400 kg. O minério foi enviado sob a forma de polpa acondicionado em cinco 

bombonas. 

 

A primeira etapa do processo de preparação do minério consistiu na homogeneização da polpa 

utilizando-se um impelidor mecânico. Em seguida, a amostra inicial foi dividida em um 

quarteador de polpa contendo doze recipientes. Foram formadas 6 amostras, com massa média 

de 66 kg e 54,6 % de sólidos agrupando-se o material contido nos recipientes diametralmente 

opostos do equipamento. Uma dessas amostras foi utilizada para a realização dos testes de 
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flotação, e outra foi novamente quarteada no mesmo equipamento, formando-se dessa vez 

apenas duas amostras com massa média de 27,3 kg. O processo foi repetido por algumas vezes 

obtendo-se amostras com massa suficiente para as etapas de caracterização tecnológica. O 

fluxograma apresentado na Figura 17 ilustra as etapas referentes à preparação das amostras.  

 

Figura 17 - Fluxograma de amostragem da amostra de minério sulfetado de zinco e chumbo 
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4.2 Caracterização tecnológica das amostras 

 

A caracterização do minério sulfetado de zinco e chumbo e das amostras dos minerais galena e 

esfalerita foi realizada através de medidas de densidade, área superficial específica, análise 

granulométrica, análise química e caracterização mineralógica. 

 

4.2.1 Análise granulométrica 

 

A distribuição de tamanho das partículas do minério sulfetado de zinco e chumbo e dos minerais 

galena e esfalerita depois de cominuídos em um gral de ágata foi determinada utilizando o 

granulômetro a laser, CILAS, modelo 1064, pertencente ao Laboratório de Propriedades 

Interfaciais da UFOP. Essa técnica utiliza um feixe de luz colimado que incide sobre as 

partículas dispersas em meio líquido. Por meio de teorias de difração e métodos matemáticos, 

o tamanho das partículas é estimado computacionalmente. 

 

4.2.2 Densidade real 

 

Todas as medidas de densidade real foram realizadas utilizando-se o picnômetro a gás do tipo 

ULTRAPYC 1200e do fabricante Quantachrome, pertencente ao Laboratório de Propriedades 

Interfaciais da UFOP. Essa técnica determina o volume verdadeiro de um sólido, mesmo que 

poroso, por variação de pressão de gás numa câmara de volume conhecido. O equipamento é 

constituído de duas câmaras de volumes conhecidos, a câmara onde se coloca a amostra e a 

câmara de expansão, ligadas por uma válvula de expansão. A câmara que contém a amostra é 

pressurizada até uma pressão 𝑃1. Em seguida, a válvula de expansão é aberta resultando em um 

abaixamento de pressão para 𝑃2. Admitindo-se o comportamento ideal do gás hélio o volume 

do sólido é calculado a partir das equações 4 e 5. 

 

𝑃1(𝑉𝑎 − 𝑉𝑠) = 𝑃2(𝑉𝑎 − 𝑉𝑠 + 𝑉𝑒)                                                                                                           (4) 

 

𝑉𝑠 = 𝑉𝑎 −
𝑉𝑒

𝑃1

𝑃2
− 1

                                                                                                                                     (5) 

 

Onde: 
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𝑉𝑎: Volume da câmara da amostra; 

𝑉𝑠: Volume do sólido; 

𝑉𝑒: Volume da câmara de expansão; 

A densidade é calculada pelo aparelho, através da relação entre a massa do sólido (introduzida 

como dado de entrada) e o volume calculado. 

 

4.2.3 Área superficial específica 

 

As medidas de área superficial específica das amostras do concentrado de zinco e chumbo e 

dos minerais galena e esfalerita foram realizadas utilizando-se o analisador de área superficial 

da marca Quantachrome NovaWin 2 modelo NOVA instrumentos 1200e, pertencente ao 

Laboratório de Propriedades Interfaciais da UFOP. Foi utilizado o método BET (Brunauer-

Emmet-Teller) multiponto que é baseado na determinação das isotermas de adsorção e 

dessorção física de moléculas de gás nitrogênio sobre a superfície sólida das partículas do 

minério.  

 

4.2.4 Caracterização química 

 

A quantificação dos teores dos elementos químicos Pb, Zn, Ag das amostras do minério 

sulfetado de zinco e chumbo foi realizada através de absorção atômica. Essas análises foram 

feitas no laboratório químico da empresa Votorantim. 

  

4.2.5 Caracterização mineralógica 

 

A determinação qualitativa dos minerais constituintes das amostras utilizadas foi realizada 

utilizando difratometria de raios X através do método do pó total. Foi utilizado o difratômetro 

modelo Empyrean da PANalytical, equipado com tubo de cobre (radiação Cu-K com 

=1,5406Å), pertencente ao Laboratório de Difração de raios X do Departamento de 

Engenharia Geológica da Universidade Federal de Ouro Preto. 
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4.3 Reagentes utilizados 

 

Na Tabela 2 são listados os reagentes utilizados nos ensaios. Todos os reagentes foram 

fornecidos pela Votorantim Metais Zinco, com exceção do óleo diesel que foi comprado em 

um posto de combustível de Ouro Preto-MG e dos moduladores de pH que estavam disponíveis 

no Laboratório de Flotação do Departamento de Engenharia de Minas/UFOP.  

 

Tabela 2 – Descrição dos reagentes utilizados 

Função Reagente Característica 

Modificador de 

pH 

Ácido clorídrico P.A. 

Hidróxido de sódio P.A. 

Coletor de 

galena 

Amil xantato Comercial 

Propil xantato Comercial 

Depressor de 

esfalerita 

Sulfato de zinco Comercial 

Deprapol Comercial 

Dextrina Comercial 

Espumante Mibcol P.A. 

 

 

4.4 Estudos fundamentais 

 

Nesta seção estão descritos os procedimentos experimentais necessários para realização dos 

testes de agregação hidrofóbica e de microflotação com os minerais puros. 

 

4.4.2 Testes de agregação hidrofóbica por cisalhamento com os minerais puros 

 

Os testes de agregação hidrofóbica por cisalhamento foram realizados utilizando um agitador 

mecânico, modelo 710 da Fisatom Equipamentos Científicos Ltda., dotado de uma haste com 

um impelidor do tipo pá, fabricado em aço inox 304, conforme ilustrado na Figura 18.  
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Figura 18 – Montagem dos testes de agregação por cisalhamento 

 
 

Como o propósito desta pesquisa era separar os minerais de chumbo dos minerais de zinco, 

formando agregados de chumbo e deprimindo o zinco, optou-se por dividir os testes de 

agregação hidrofóbica em dois grupos: 

 Testes com galena - utilizando apenas os coletores com objetivo de verificar a influência 

da concentração dos reagentes, do pH e da velocidade de agitação na agregação do 

sistema; 

 Testes com esfalerita – verificação dos melhores depressores para esfalerita, evitando 

dessa maneira a formação de agregados de zinco nos testes de agregação hidrofóbica 

utilizando os reagentes coletores. 

 

Os testes de agregação hidrofóbica por cisalhamento foram realizados acordo com as seguintes 

etapas: 

 Colocou-se 100 mL de água e 1g do mineral dentro de um béquer com capacidade de 

400 ml e diâmetro de 8,3 cm; 

 Adicionou-se 10 mL do reagente coletor; 

 Condicionou-se a suspensão, durante 10 minutos; 

 Retirou-se, com auxílio de uma pipeta, uma amostra de 10 mL da suspensão 

sobrenadante para medidas de turbidez e a absorbância. Em todos os testes, a pipeta foi 

colocada a uma altura fixa do béquer. 

 Para os testes realizados com o mineral esfalerita, antes da adição do reagente coletor 

adicionou-se 10 mL do reagente depressor na concentração pré-determinada e 

condicionou-se a suspensão durante 6 minutos.  



49 

 

 

4.4.3 Influência da velocidade de agitação sobre a agregação do sistema 

 

Foram realizados testes com diferentes velocidades de agitação do sistema, conforme ilustrado 

na Tabela 3. O reagente, o pH, o tempo de agitação, a porcentagem de sólidos e o volume de 

polpa e a concentração dos reagentes foram mantidos constantes para todos esses testes. A 

agregação do sistema foi mensurada através de medidas de turbidez e absorbância da suspensão 

sobrenadante, sendo que quanto menores esses valores, mais agregado o sistema estava.  

 

Tabela 3 – Influência da velocidade de agitação na agregação do sistema 

Condições 
Velocidade de 

agitação  

Amil Xantato 

 10-4 mol/L 

pH 9 

10 min. de 

agitação 

300 rpm 

500 rpm 

700 rpm 

900 rpm 

1100 rpm 

 

4.4.4 Testes de microflotação 

 

Os testes de microflotação foram realizados com o objetivo de analisar a flotabilidade dos 

agregados formados na etapa agregação hidrofóbica sob diferentes condições. Os testes foram 

realizados em um tubo de Hallimond modificado adaptado com um prolongador para evitar o 

arraste hidrodinâmico dos agregados. A adaptação foi feita por meio de um tubo de vidro que 

foi colocado entre a base e a parte superior do tubo, fazendo com que o equipamento ficasse 

com volume igual a 0,415 L. Para ajuste de pH foram utilizadas soluções diluídas de ácido 

clorídrico (HCl) e de hidróxido de sódio (NaOH). Foram realizados testes preliminares para 

determinação de alguns parâmetros como: vazão de gás, velocidade de agitação, e tempos de 

condicionamento e de flotação. Através desses testes definiu-se que o nível 2 do agitador 

mecânico era suficiente para garantir que todos os agregados ficassem em suspensão durante 

os testes de microflotação. Foram testadas as vazões de gás iguais a 50 mL/min, 60 mL/min e 

70 mL/min, sendo que esse último valor apresentou a maior uniformidade de distribuição das 

bolhas na placa porosa do tubo de Hallimond e, portanto, foi escolhido para realização dos 

testes.  

 

Os testes foram realizados de acordo com as seguintes etapas: 
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 Para cada teste foi adicionada ao tubo de Hallimond a suspensão de 0,110 mL contendo 

os agregados do mineral formados na etapa anterior; 

 Foram adicionados 10 mL da solução do espumante MIBCOL, com concentração igual 

a 415 mg/L de modo que a concentração final no tubo de Hallimond ficou igual a 10 

mg/L. O sistema foi condicionado por 90 segundos.  

 O gás nitrogênio foi utilizado para geração de bolhas, com vazão igual a 70 mL/min, e 

a flotação foi realizada por 120 segundos; 

 As frações flotada e afundada foram secadas e pesadas, calculando-se a flotabilidade de 

cada teste através da fórmula:  

 

𝑅(%) =
𝑚𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜

(𝑚𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜 + 𝑚𝑎𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜)
𝑥 100                                                                                        (6) 

 

4.4.5 Influência do pH na flotabilidade dos agregados  

 

Nessa etapa, foi analisada a influência do pH sob a agregação do sistema conforme ilustrado na 

Tabela 4. Esses testes foram realizados com velocidade de agitação igual a 500 rpm, pois esse 

valor, determinado na etapa anterior, representou a melhor velocidade de agitação para o 

sistema. A concentração dos reagentes foi igual a 10-4 mol/L e o tempo de agitação igual a 10 

minutos.  

 

Tabela 4 – Flotabilidade versus pH 

Reagentes pH  

Amil Xantato 

 

Propil Xantato 

 

3,0 

5,0 

7,0 

9,0 

 

4.4.6 Potencial zeta 

 

A determinação da carga elétrica superficial das partículas dos minerais puros galena e 

esfalerita foi realizada com auxílio de um medidor de potencial zeta da marca Zeta Meter 4.0, 

com imagem direta por vídeo, através da técnica de eletroforese. As curvas foram levantadas 

para os mineral galena em solução aquosa e na presença dos reagentes amil xantato e propil 

xantato para os valores de pH compreendidos entre 3 e 11. 
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O tempo de sedimentação foi calculado utilizando a lei de Stokes. Foram utilizadas provetas de 

100 ml com altura igual a 0,172 m. A velocidade de sedimentação calculada para partículas de 

galena com diâmetro de 10 µm em água foi igual a 3,9 x10-4 m/s, logo o tempo de sedimentação 

esperado foi de 7 min 38 s. Estes cálculos garantiram que no momento da medida foram 

observadas apenas as partículas dos minerais inferiores a esse diâmetro. 

 

4.5 Testes com o minério sulfetado de zinco e chumbo 

 

A sequência necessária para a realização dos testes de flotação, em escala de bancada, do 

minério sulfetado de chumbo estão descritas a seguir. A massa inicial de polpa utilizada para 

realização dos ensaios foi igual a 66 kg. 

 

4.5.2 Etapa de dessorção 

 

Como o minério utilizado nos testes é produto da etapa de flotação coletiva de sulfetos, antes 

da realização dos testes foi necessário realizar uma etapa de “limpeza superficial” para retirada 

dos reagentes utilizados da superfície dos minerais. Esse procedimento foi realizado de maneira 

semelhante ao realizado atualmente na empresa Votorantim. Primeiramente, adicionou-se o 

reagente sulfeto de sódio a uma dosagem de 1000 g/t e agitou-se a polpa a uma rotação de 1500 

rpm por 30 minutos. Em seguida, a polpa ficou em repouso por cerca de 20 horas e retirou-se, 

em seguida, a água sobrenadante. 

 

4.5.3 Etapa de remoagem  

 

Como a amostra recebida não atendia as especificações granulométricas necessárias para 

ocorrer liberação entre os minerais sulfetados de zinco e chumbo, foi necessária a realização de 

uma nova moagem para adequação de 80 % das partículas menores que 16µm. Para tanto, foi 

utilizado um moinho de bolas com diâmetro igual a 0,204 m e altura igual a 0,20 m com 

velocidade de rotação igual a 37 rpm. A massa de carga de bolas total do moinho foi igual a 

3268,4 g, com distribuição de tamanhos ilustrada na Tabela 5.  
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Tabela 5 - Distribuição da carga de bolas da remoagem 

 

 

Como se tratava de um minério sulfetado, para evitar problemas de oxidação a remoagem foi 

realizada imediatamente antes dos testes de flotação. Para cada teste foram utilizados 715 g de 

polpa com concentração de sólidos igual a 54,6 %. Logo, a massa de minério utilizada em cada 

teste foi em torno de 390,4 g. Foram realizados testes de moagem com 10, 20 e 25 minutos, 

mas apenas o último tempo testado atendeu as especificações granulométricas do produto 

sendo, portanto, adotado para os ensaios de moagem.  

 

4.5.4  Ensaios de flotação padrão  

 

Os ensaios de flotação padrão foram realizados com objetivo de avaliar a eficiência da flotação 

com etapa de agregação hidrofóbica, comparando os resultados de ambos os processos.  

 

Utilizou-se uma máquina de flotação CDC, modelo GFB – 1000 EEPNBA e uma cuba de 

acrílico com capacidade de 3,6 litros, dotada de um sistema de raspagem automática de espuma e 

de um impelidor de disco central e pás verticais que geraram um fluxo predominantemente 

radial. A polpa foi condicionada com 10% de sólidos em peso, velocidade de rotação igual a 

1200rpm, sendo que alguns testes foram realizados apenas com o coletor amil xantato e outros com amil 

xantato + diesel.   

 

Os testes foram em realizadas em duplicatas, admitindo-se um desvio máximo de 5% entre os 

resultados. O procedimento detalhado dos ensaios padrão foi: 

  

 Ao final de cada teste de moagem, a polpa foi retirada do moinho utilizando-se 1 L de 

água; 

 A polpa foi transferida para a cuba de flotação com volume igual a 3,6 L e o pH ajustado 

para 9 utilizando soluções de ácido clorídrico e hidróxido de sódio; 

 Os depressores zinco, deprapol e sulfato de zinco, com dosagem igual a 500 g/t, foram 

condicionados durante 6 minutos; 

Massa (g) Diâmetro das bolas (cm) 

1768,8 2,57 

872,6 2,14 

421,9 1,51 

205,1 1,21 
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 Em seguida, adicionou-se a solução do reagente coletor amil xantato (150g/t) ou amil 

xantato (150 g/t) + óleo diesel não emulsificado (75 g/t) e condicionou-se a polpa 

durante 10 minutos; 

 Adicionou-se a solução do espumante MIBCOL e o sistema foi condicionado por 120 

segundos; 

 A válvula de ar foi aberta e a espuma coletada durante 3 minutos. 

 

4.5.5 Flotação não convencional  

 

Os testes de flotação com a etapa de agregação hidrofóbica foram realizados de maneira 

semelhante a um teste de flotação padrão, sendo que a etapa de condicionamento dos reagentes 

foi substituída por uma etapa de condicionamento em alta turbulência.  

 

O planejamento dos experimentos de flotação não convencional foi realizado através do método 

fatorial 2k em dois níveis, analisando-se três variáveis.  

 

O tempo de condicionamento, a velocidade de rotação e o tipo de coletor foram os parâmetros 

escolhidos para avaliação do processo de concentração. Cada uma das variáveis foi testada com 

o valor do nível superior e inferior, conforme ilustrado na Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Variáveis estudadas e seus respectivos níveis de trabalho 

 

 

Variáveis 

Nível superior (+) Nível inferior (-) 

Tempo de condicionamento (A) 20 minutos 10 minutos 

Velocidade de rotação (B) 1800 rpm 2200 rpm 

Tipo de coletor (C) Amil xantato Amil xantato+ Diesel 

 

A Tabela 7 representa a sequência de execução dos ensaios, bem como o nível de cada variável 

e a notação adotada para cada teste.  
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Tabela 7 - Nível das variáveis e nomenclatura adotada nos experimentos 

Testes 
Tempo de 

condicionamento(A) 

Velocidade de 

rotação (B) 

Tipo de 

coletor (C) 

1 - - - 

a + - - 

b - + - 

ab + + - 

c - - + 

ac + - + 

bc - + + 

abc + + + 

 

Estes testes foram realizados de acordo com as seguintes etapas:  

 

 Ao final de cada teste de moagem, a polpa foi retirada do moinho utilizando-se 1 L de 

água; 

 A polpa foi transferida para a cuba de flotação com volume igual a 3,6 L e o pH ajustado 

para 9;  

 Os depressores zinco, deprapol e sulfato de zinco, com dosagem igual a 500 g/t foram 

condicionados durante 6 minutos com velocidade de rotação igual 1200 rpm. O pH foi 

corrigido quando necessário. Essa etapa garantiu que as outras espécies minerais 

(ganga), componentes do minério continuariam hidrofílicas;  

 Em seguida, aumentou-se a velocidade de agitação, adicionou-se a solução do reagente 

coletor amil xantato (150g/t) ou amil xantato (150 g/t) + óleo diesel (75 g/t) e 

condicionou-se a polpa durante o tempo determinado do teste; 

 Adicionou-se a solução do espumante MIBCOL e o sistema foi condicionado por 120 

segundos; 

 Por último, diminuiu-se a velocidade de rotação para 1200 rpm; 

 A válvula de ar foi aberta e a espuma coletada durante 3 minutos. 

Após a realização dos experimentos, foram obtidos o concentrado e o rejeito referente a cada 

teste. Esse material foi levado à estufa a temperatura de 100°C, e após seco foi pesado e, em 

seguida, quarteado manualmente com o objetivo de se obter amostras menores que foram 

pulverizadas e levadas para análise laboratorial. Na análise química foram determinados os 

teores de chumbo, zinco, prata, magnésio, cálcio, alumínio e ferro das amostras. Os valores das 

massas e dos teores dos foram utilizados para calcular a recuperação metalúrgica e o índice de 

seletividade dos experimentos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesse capítulo está apresentada a análise e discussão dos resultados obtidos nesta dissertação. 

 

5.1 Caracterização tecnológica das amostras 

 

5.1.1 Análise granulométrica  

 

Os ensaios de análise granulométrica foram realizados utilizando-se silicato de sódio (1 % p/v) 

como agente dispersante e 60 s de ultrassom. As condições de obscuração variaram para cada 

amostra, sendo que para a galena foi igual 14%, para a esfalerita foi igual a 18 % e para o 

minério foi igual a 26% (antes da remoagem) e igual a 24% (depois da remoagem).  

 

O gráfico da Figura 19 apresentou a distribuição granulométrica das amostras dos minerais 

galena e esfalerita depois de cominuídas no gral de ágata. A galena apresentou P90 igual a 16,6 

μm. A esfalerita, por sua vez, apresentou P90 igual a 16,1 μm. Diferenças na distribuição 

granulométrica dos minerais foram inerentes ao processo de cominuição manual, sendo 

impossível evitá-las. 

 

Figura 19 - Distribuição granulométrica da amostra de esfalerita e da amostra de galena 

 
 

O gráfico da Figura 20 apresentou a distribuição granulométrica das amostras do minério antes 

e depois da etapa de remoagem. A amostra, antes da remoagem, apresentava o P80 igual a 25,52 

μm e apenas 68,76% da amostra era inferior a 16 μm (granulometria de liberação). Após a 

remoagem a amostra apresentou um P80 igual a 16,3 μm. Este resultado garantiu a liberação entre 
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a galena e esfalerita permitindo a separação entre esses minerais durante a etapa de flotação 

seletiva.  

 

Figura 20 – Distribuição granulométrica da amostra do minério sulfetado de zinco e chumbo antes e 

após a etapa de remoagem 

 
 

5.1.2 Densidade real  

 

Os ensaios de determinação da densidade real das amostras foram realizados na temperatura 

ambiente (25,4 °C), utilizando um porta-amostra com volume igual a 58,43 cm3, tempo de 

equilíbrio automático, pressão alvo igual a 17 psi e tempo de purga igual a 4 minutos. 

Determinou-se a densidade como sendo a média de três medições. Para a amostra de esfalerita, 

obteve-se uma densidade média igual a 4,45 g/cm3. Para a amostra de galena foi encontrada 

uma densidade média igual a 7,95 g/cm3 e para o minério 4,02 g/cm3. 

 

5.1.3 Área superficial  

 

Os testes de determinação da área superficial específica foram feitos com temperatura de 

desgaseificação igual a 195°C e tempo de desgaseificação igual a 17 horas para a amostra de 

esfalerita, 18 horas para a amostra de galena e de 5 horas para a amostra de minério sulfetado 

de zinco e chumbo. O tempo de equilíbrio variou entre 60s e 120s. O valor de área superficial 

medido para a amostra de galena foi igual a 0,755 m2/g. Para a amostra de esfalerita foi igual a 

2,092 m2/g e para a amostra do minério sulfetado de zinco e chumbo foi igual a 2,819 m2/g. 
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A análise granulométrica identificou a presença de uma grande quantidade de partículas finas, 

com quantidade superior a 50% das amostras com granulometria inferior a 10µm, fato que 

justificou os altos valores de superfície específica. Essa característica do material contribui para 

adsorção de grande quantidade de reagentes durante a flotação. 

 

5.1.4 Caracterização química 

 

A Tabela 8, ilustra os teores dos elementos Zn, Pb e Ag e de MgO da amostra global que 

alimentou os ensaios de flotação. 

 

Tabela 8 – Resultado da análise química da amostra global 

  MgO (%) Ag (ppm) Pb(%) Zn(%) 

Alimentação 6,40 54,70 10,34 21,41 

 

5.1.5 Caracterização mineralógica  

 

Os resultados da difração de raios X das amostras utilizadas nesta pesquisa foram analisados 

comparando-se os valores das distâncias interplanares e das intensidades dos picos com 

amostras de referência, utilizando-se os padrões do banco de dados do PDF2-ICDD 

(International Centre for Diffraction Data). Os difratogramas apresentados na Figura 21 

confirmaram a pureza das amostras de galena e esfalerita utilizadas na etapa dos estudos 

fundamentais. 

 

Figura 21 - Difratograma de raios X da amostra de galena e de esfalerita 

 
 

A Figura 22 apresenta o difratograma de raios X da amostra do concentrado da etapa bulk, que 

alimentou os testes de flotação seletiva, em escala de bancada, realizados nesta dissertação. Os 
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minerais presentes na amostra foram: dolomita, willemita, talco, quartzo, hematita, esfalerita e 

galena.  

 

Esta análise está de acordo com os resultados apresentados por Siqueira (2013), que mostrou a 

impossibilidade de eliminar a contaminação do concentrado bulk por minerais como willemita. 

A autora salientou que durante a flotação seletiva, esses minerais de ganga devem compor o 

rejeito de zinco que é direcionado a uma próxima etapa de flotação de zinco sulfetado. Nesta 

última etapa de separação, o zinco sulfetado é flotado e o rejeito composto por willemita pode 

ser realimentado na planta de flotação de willemita, já existente na planta de beneficiamento 

atual da unidade de Vazante.  

  

Figura 22 - Difratograma de raios X da amostra de minério sulfetado de zinco e chumbo 

 
 

5.2 Estudos fundamentais – Espectro de absorção da galena 

 

Para construção do espectro de absorção da galena foram realizadas medidas de absorbância 

em diferentes comprimentos de onda (Figura 23). Os agregados de galena utilizados no teste 

foram formados utilizando-se o amil xantato em pH 9 e velocidade de rotação igual a 500 rpm. 

Pôde-se observar que o comprimento de onda igual a 400 nm correspondeu ao maior valor de 

absorbância, portanto esse valor de comprimento de onda foi selecionado para serem realizadas 

todas as medidas de absorbância deste trabalho.  
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Figura 23 – Espectro de absorção da galena 

 
 

 

5.2.2 Análise da velocidade de agitação versus agregação  

 

A partir da análise da Figura 24, pôde-se observar que a agregação do sistema aumentou com a 

velocidade de agitação até 500 rpm (teste que apresentou menores valores de turbidez e 

absorbância da suspensão sobrenadante). O declínio da agregação, para velocidades de agitação 

acima desta velocidade crítica indicou que os agregados hidrofóbicos se romperam em 

pequenos pedaços. Segundo Forbes (2011), isso se deve ao fato de que as partículas 

hidrofóbicas são eletricamente carregadas e repelem-se mutuamente, sendo que a agitação do 

sistema fornece a energia necessária para que as partículas possam superar a barreira repulsiva 

e aproximar-se intimamente, permitindo a formação dos agregados. Entretanto, o aumento da 

velocidade de agitação acima de um limite causa a ruptura dos agregados, devido ao forte 

cisalhamento resultado do aumento da agitação do sistema.  

 

Figura 24 – Influência da velocidade de agitação na agregação do sistema medida como turbidez e 

absorbância em pH 9  
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Não existe um consenso sobre qual a velocidade de agitação deve ser aplicada a um sistema 

para obtenção de um grau máximo de agregação hidrofóbica. A definição deste valor ótimo 

depende de variáveis como geometria do recipiente, hidrofobicidade e carga superficial das 

partículas e varia para os diferentes sistemas encontrados na literatura. 

 

Warren (1976), estudando a agregação hidrofóbica de diversos minerais, concluiu que, em 

escala laboratorial, é necessária uma velocidade de agitação acima de 500 rpm para ocorrer 

agregação. Em estudo similar, Subrahmanyam (1990) observou que a velocidade de agitação 

necessária para realizar a agregação hidrofóbica variou de 800 a 3000 rpm.  

 

Song et al. (2000) estudaram a influência da velocidade de agitação na agregação hidrofóbica 

de duas amostras de galena com granulometrias distintas, utilizando amil xantato de potássio 

(PAX) com concentração igual a 5 x 10-4 mol/L em pH 6. A velocidade que representou o maior 

diâmetro dos agregados foi igual a 550 rpm para a amostra com granulometria inferior a 2 µm, 

e igual a 700 rpm para a galena com granulometria entre 2 a 5 µm.  

 

Song et al. (2001b) relacionaram a velocidade de agitação da etapa agregação hidrofóbica com 

a flotabilidade dos agregados de galena e esfalerita. Os autores observaram um aumento na 

flotabilidade até a velocidade de 900 rpm para a galena e 750 rpm para a esfalerita, conforme 

ilustrado pela Figura 25.  

 

Figura 25 - Flotabilidade da galena em função da velocidade de agitação 

 
Fonte: Adaptado de SONG et al., 2001b 
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5.2.3 Testes de flotação da esfalerita  

 

Esses testes fundamentais foram realizados com a amostra de esfalerita e tiveram como objetivo 

verificar qual seria o melhor reagente para deprimir essa ganga. Através da análise da Figura 

26 pôde-se observar que o teste que obteve menor flotabilidade (21,2%) foi realizado com os 

reagentes sulfato de zinco e o deprapol. Portanto, a combinação desses reagentes foi escolhida 

para realização dos testes com o minério.  

 

Figura 26 – Diferentes reagentes depressores de esfalerita na concentração 10-2 mol/l 

 
 

 

5.2.4 Análise do pH versus flotabilidade dos agregados 

 

A partir da análise da Figura 27, pôde-se observar que tanto para o amil xantato quanto para o 

propil xantato, os maiores valores de flotabilidade dos agregados de galena foram obtidos para 

o pH 7 seguido do pH 9 e os valores menores de flotabilidade foram encontrados nos valores 

de pH 3 e pH 5. Esse fato pode ser explicado pela instabilidade do xantato em soluções aquosas, 

visto que em meio ácido este reagente é hidrolizado retornando à forma de ácido xântico 

(ROCS2H), que por sua vez decompõe-se em álcool e dissulfeto de carbono (CS2), conforme 

apresentado na Equação 5. 

  

𝑅𝑂𝐶𝑆𝑆− + 𝐻2𝑂  ↔  𝐶𝑆2 + 𝑅𝑂𝐻 + 𝑂𝐻−                                                                                         (5 
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Figura 27 - Flotabilidade dos agregados de galena em função do pH 

 
 

Entretanto, os resultados obtidos nesta dissertação diferem dos encontrados por Song et al. 

(2001b). Este autor comparou a flotabilidade de agregados de galena com a flotabilidade do 

mineral não agregado (granulometria inferior a 20µm) e concluiu que a flotação dos agregados 

variou com o pH de forma semelhante aos sistemas não agregados, sendo que a flotabilidade 

da galena diminuiu com o aumento pH, conforme ilustrado na Figura 28. 

 

Figura 28 - Flotabilidade dos agregados hidrofóbicos de galena em função do pH 

 
Fonte: Adaptado de SONG et al., 2001b 

 

5.2.5 Medidas de potencial zeta 

 

A Figura 29 apresentou o resultado do potencial zeta do mineral galena em função do pH em 

solução aquosa (NaCl - 10-3 mol/l ) e na presença dos coletores amil xantato e propil xantato 

(10-4 mol/l). Segundo Song et al. (2000), a densidade de adsorção é proporcional a diferença do 

potencial zeta na presença e na ausência dos reagentes, sendo que quanto maior essa diferença, 

maior a densidade de adsorção. Analisando as curvas do potencial zeta percebeu-se que a 
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densidade de adsorção foi maior para o amil xantato do que para o propil xantato. Portanto, os 

testes realizados com o amil xantato apresentaram maior hidrofobicidade das superfícies, 

aumentando a atração hidrofóbica, formando agregados mais resistentes com maior 

flotabilidade. 

 

A análise da Figura 29 também mostrou que para ambos reagentes, o potencial se tornou mais 

negativo com o aumento do pH. Subrahmanyam et al. (1990) explicaram que as reações do 

xantato na superfície da galena dependem do pH do sistema (Equações 6 e 7). Em meio ácido 

o xantato de chumbo é precipitado, já em meios alcalinos o xantato se adsorve quimicamete 

nos sítios superficiais da galena, ocasionando um potencial mais negativo. 

 

≡ 𝑆𝐻2 + 𝑃𝑏+2 + 2𝑋− ↔ ≡ 𝑆𝐻2 + 𝑃𝑏𝑋2(𝑠)       𝑝𝐻 < 7                                                                (6) 

 

≡ 𝑆𝑃𝑏 + 𝑋− ↔ ≡ 𝑆𝑃𝑏𝑋−    𝑝𝐻 > 7                                                                                                  (7) 

 

Figura 29 – Potencial zeta da galena em função do pH, na ausência e na presença dos coletores amil e 

propil xantato concentração = 10-4 mol/l 

 
 

De acordo com a teoria clássica da estabilidade de coloides, a repulsão da dupla camada elétrica 

evita que as partículas se agreguem, sendo um potencial mais negativo significa uma maior barreira 

energética e maior dispersão entre as partículas. Entretanto, os resultados apresentados nesta 

dissertação mostraram que agregação hidrofóbica aumentou com o aumento das cargas superficiais. 

Este fenômeno contraria a teoria DLVO e pode ser explicado pelo fato de que a magnitude da 

atração hidrofóbica é superior às forças de repulsão da dupla camada elétrica. 
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Resultados semelhantes a estes foram confirmados por Lu e Song (1991) que estudaram 

sistemas formados por partículas de quartzo (< 30 µm). Os testes foram realizados 

condicionando as partículas na ausência e na presença de dodecilamina e oleato de sódio e a 

agregação hidrofóbica foi medida através da porcentagem da luz transmitida nas suspensões 

sobrenadantes. Os autores observaram que nos sistemas sem adição de surfatante existiu uma 

correlação entre o estado de agregação e o potencial zeta sendo que o maior valor de agregação 

foi observado em potencial zeta próximo de zero. Já, na presença dos surfatantes, não foi 

possível relacionar agregação do sistema com o potencial zeta, uma vez que os maiores valores 

de agregação ocorreram em valores altos do potencial zeta. Entretanto, foi observada uma 

relação entre hidrofobicidade das partículas, medida através da flotabilidade, e o estado de 

agregação do sistema, conforme pode ser observado na Figura 30. 

 

Figura 30 - Relação entre o pH e o estado de agregação, potencial zeta e hidrofobicidade de finos de 

quartzo. (a) sem surfactante (b) com dodecilamina (3,86 x10- 4 mol/L) 

 
Fonte: Adaptado de LU; SONG, 1991 

 

Os mesmos autores, estudando sistemas formados por partículas de rodocrosita condicionadas 

com oleato de sódio, também não conseguiram relacionar o estado de agregação de partículas 

com o potencial zeta, sendo que os maiores valores dos índices de agregação e hidrofobicidade 

foram observados nos testes realizados com pH entre 7 e 8 os quais não apresentaram os 

menores valores de potencial zeta (LU; SONG,1991) 

 

Ainda sobre a análise das curvas do potencial zeta, percebeu-se que, para todas as medidas, o 

ponto isoelétrico (PIE) encontrado para a galena esteve na faixa de pH entre 3 e 4. Este resultado 

está de acordo com os estudos realizados por Healy et al. (1976) que encontraram valores de PIE 

da galena no pH entre 2,4 e 4.  

 



65 

 

Entretanto, resultados relatados da literatura mostraram uma grande variação no comportamento 

eletrocinético de galena. Isso se deve a heterogeneidade superficial deste mineral como, por 

exemplo, o efeito da oxidação, capacidade de adsorção de íons metálicos e diferenças na preparação 

e pré-tratamento da amostra. 

 

No estudo realizado por São José (2015), o ponto isoelétrico da galena em solução aquosa (NaCl - 

10-3 mol/l) situou entre o pH 4 e 5. Já, os resultados de Song et al. (2000) mostraram que o (PIE) 

da galena em solução aquosa ocorreu em pH igual 6,3 e na presença do amil xantato de potássio 

(5 x 10-4 M) houve o deslocamento do ponto isoelétrico para o pH igual 2,3.  

 

5.3 Ensaios de flotação do minério em escala de bancada – Ensaio padrão 

 

Estes ensaios foram realizados com o objetivo de simular o comportamento da etapa rougher 

de flotação padrão. Os resultados foram utilizados como padrão para comparação com os testes 

de flotação não convencional. A análise dos gráficos da Figura 31 mostrou que a recuperação 

metalúrgica do chumbo no concentrado foi maior para os testes realizados com amil (30,1%) 

em relação ao testes feitos com amil+diesel (26,6%).  

 

Figura 31 – Recuperação metalúrgica do chumbo no concentrado e do zinco no rejeito – Ensaio padrão 

 
 

5.3.2 Flotação do minério com a etapa de agregação hidrofóbica 

 

Os resultados de flotação foram avaliados em termos da recuperação metalúrgica do chumbo 

no concentrado e do zinco no rejeito, além do índice de seletividade dos testes. A influência das 

variáveis: tempo de condicionamento do coletor (A), velocidade de rotação (B) e tipo de coletor 

(C) foi analisada com auxílio do software MINITAB® 16. 
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Os gráficos da Figura 32 mostraram a importância individual das variáveis bem como a 

interação entre essas, sendo que os termos à direita da linha vermelha foram estatisticamente 

significantes assumindo um intervalo de confiança de 95%.  

 

Pôde-se observar que a interação entre as variáveis A e C não foram significativas para a 

recuperação metalúrgica do chumbo e do zinco. Para o caso do zinco, além dessa interação AC, 

a variável A também não se mostrou significativa. Entretanto essa variável não pode ser 

descartada, uma vez que possui significância em outras interações como, por exemplo, a 

interação AB.  

 

Figura 32 - Gráfico de pareto dos efeitos das variáveis sobre a recuperação metalúrgica do (i) chumbo 

e do (ii) zinco 

 
 

Os gráficos da Figura 33 mostraram os efeitos principais das variáveis A, B e C na recuperação 

metalúrgica dos elementos analisados. Observou-se que o fator B teve maior efeito na 

recuperação tanto do chumbo quanto do zinco, pois a linha que conecta a resposta média da 

velocidade de rotação (B) possui maior inclinação. Para ambos elementos, o tempo de 

condicionamento do coletor foi o fator que menos influenciou a variável resposta. 

 

A análise do gráfico também mostrou que para o chumbo:  

 O valor médio de recuperação dos testes realizados com velocidade de rotação igual a 

2200 rpm foi superior aos dos testes feitos com 1800 rpm; 

 O valor médio de recuperação dos testes realizados com tempo de condicionamento do 

coletor igual a 20 minutos foi maior do que aquele dos testes feitos com 10 minutos; 

 O valor médio de recuperação dos testes realizados com o coletor amil xantato foi 

superior ao dos testes feitos com amil xantato + diesel. 
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Já para o zinco no rejeito pôde-se observar que:  

 O valor médio de recuperação dos testes realizados com velocidade de rotação igual a 

1800 rpm foi superior ao dos testes feitos com 2200 rpm; 

 O valor médio de recuperação dos testes realizados com tempo de condicionamento do 

coletor igual a 10 minutos foi maior do que o dos testes feitos com 20 minutos; 

 O valor médio de recuperação dos testes realizados com o coletor xantato + diesel foi 

superior ao dos testes feitos com amil xantato. 

  

Figura 33 – Efeito principal das variáveis na recuperação metalúrgica do (i) chumbo e do (ii) zinco 

 
 

A análise dos gráficos da Figura 34 mostrou o grau de interação entre as variáveis. Para o 

chumbo, a interação mais relevante foi observada entre as variáveis BC, sendo que os testes 

realizados com velocidade de agitação igual a 2200 rpm e o coletor amil xantato apresentaram, 

em média, os maiores valores de recuperação. 

 

Quanto ao zinco, a interação mais pronunciada foi observada entre as variáveis AB, sendo que 

os testes realizados com 10 minutos e velocidade de rotação igual a 1800 rpm apresentaram em 

média, os maiores valores de recuperação. A interação entre as variáveis BC também foi 

significativa sendo que os testes com velocidade de agitação igual a1800 rpm e com amil + 

diesel apresentaram, em média, os maiores valores de recuperação. 
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Figura 34 – Efeito da interação das variáveis na recuperação metalúrgica do (i) chumbo e do (ii) zinco 

 

 

Os gráficos da Figura 35 resumem os resultados de flotação não convencional. Comparando 

esses resultados com os de flotação padrão, observou-se um aumento significativo na 

recuperação metalúrgica do chumbo, sendo que essa diferença chegou a 73,6% para o teste 

realizado com amil xantato, 2200 rpm e 10 minutos.  

 

Além disso, estes resultados de bancada indicaram que esse processo possui potencial de 

aplicação industrial, visto que a amostragem da planta industrial de flotação realizada em maio 

de 2013 mostrou uma recuperação metalúrgica de chumbo na célula rougher (etapa seletiva) 

igual a 19,34%. 

 

Figura 35 – Recuperação metalúrgica do zinco e do chumbo 

 
 

Os piores resultados foram observados para os testes feitos com a combinação amil+diesel 

mostrando que a adição de óleo diesel prejudicou a recuperação do chumbo. Segundo Capponi 

(2005) a explicação desse fenômeno esta relacionada à desestabilização da zona de espuma 

devido à presença de gotículas de óleo insolúveis, que não interagiram com a superfície dos 

minerais, sendo “flotadas” e levadas até a superfície dando origem a uma espuma mais densa e 

menor que retarda o transborno do concentrado, diminuindo dessa forma a cinética da flotação.  
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Este autor estudou a recuperação de finos de minerios sulfetados de cobre e molibdênio. Ao 

comparar os resultados de testes de flotação padrão, flotação extensora com óleo diesel não 

emulsificado e flotação extensora com o mesmo óleo emulsificado, chegou-se a conclusão de 

que adição de óleo diesel não emulsificado não apresentou vantagens significativas sobre o teste 

padrão com aumento menor que 1 % na recuperação metalúrgica do cobre, e com uma perda 

expressiva na cinética de flotação. As reduções desses valores foram maiores quando 

comparados com os estudos realizados com o mesmo óleo emulsificado. 

 

A Figura 36 ilustra o efeito negativo do óleo não emulsificado na estrutura da espuma. As gotas 

que chegam até a espuma entram nas “lamelas” das bolhas, movimentam-se nos espaços vazios 

causando a ruptura do filme líquido e colapso da camada de espuma  

 

Figura 36 - Efeito do óleo não emulsificado na estrutura da espuma 

 
Fonte: Adaptado de Capponi, 2005 

 

A Tabela 9 apresentou os índices de seletividade do chumbo em relação ao zinco para os testes 

realizados com o minério. Os valores baixos desse parâmetro indicou que devem ser testados 

novos depressores, bem como outras dosagens dos atuais. 

 

Tabela 9 – Índice de seletividade do chumbo em relação ao zinco 

Teste 

 

Índice 

Seletividade  

i 2,1 

a 2 

b 2,3 

ab 2,5 

c 2,0 

ac 2,0 

bc 1,9 

abc 2,3 
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6 CONCLUSÕES 

 

Para os testes de agregação hidrofóbica, observou-se que a agregação do sistema aumentou com 

a velocidade de agitação até 500 rpm e, a partir desta velocidade crítica, os agregados 

hidrofóbicos romperam-se devido ao forte cisalhamento resultado da aumento da agitação do 

sistema.  

 

Os testes de microflotação com a amostra de esfalerita indicaram que o sulfato de zinco + 

deprapol foram os reagentes mais efetivos para deprimir esse mineral.  

 

A densidade de adsorção foi maior para o amil xantato do que para o propil xantato. Portanto, 

os testes realizados com o amil xantato apresentaram maior hidrofobicidade das superfícies, 

aumentando a atração hidrofóbica, formando agregados mais resistentes com maior 

flotabilidade 

 

Tanto para o amil xantato quanto para o propil xantato, o potencial se tornou mais negativo com 

o aumento do pH. Entretanto, a agregação hidrofóbica não diminuiu com o aumento das cargas 

superficiais, visto que os maiores valores de flotabilidade dos agregados de galena foram obtidos 

em meio básico.  

 

Na flotação não convencional a velocidade de rotação foi a variável que teve maior efeito na 

recuperação tanto do chumbo quanto do zinco. A adição de óleo diesel prejudicou a recuperação 

do chumbo e o tempo de condicionamento do coletor foi o fator que menos influenciou a 

resposta.  

 

Observou-se um aumento significativo na recuperação metalúrgica do chumbo, nos testes de 

flotação não convencional, sendo que a diferença para a flotação convencional chegou a 73,6% 

no  teste realizado com amil xantato, 2200 rpm e 10 minutos.  
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A partir dos resultados deste trabalho é possível sugerir diversas linhas de pesquisa a serem 

exploradas: 

 Estudar a ação de outros tipos de xantatos; 

 Estudar reagentes depressores, que sejam mais efetivos na depressão dos minerais de 

zinco; 

 Realizar testes de flotação com etapa de condicionamento em alta intensidade em escala 

piloto; 
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