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Resumo 
Silicatos <Xlllterdo ferro, magnésio, alUDÍnio e cálcio 
são <Xlll~ cxmms em oon:::entraci)s de sulfetos 

k de cd::lre cbticbs par fl.ota.çâo, dev:l.ã:> à pcss!vel 
' existência de mecaniSIICS de interação cxm a1 colétores 
• âniêmoos tio-oc::llp)Stos usad:ls nestes sistemas. 

• 
Apesar disto, são escassos, na literatllra cxrrente, 
os estudos dos mecaniSIIDS de adsozção dos coletores 

• âniêmoos tio-carpostos nos silicatos. 

• Faz-se l.llB revisão bibliográfica sobre a1 mecaniSIICS 
de adsorção dos col.etores âniânioos nos silicatos e 

• 
• 
• 
• 1.lntrodução 
• Silicatos CXllltendo cátians netálloos são 
• c::att:aini.naQ CXIliUilS em oonoent:rad::ls de sulfetos 
~ de oà:lre cbtidoo por flotação, devià::> à possível 
' existência de necaniSJrCS de interacão can os . 
• coletoms âniânioos ticr<XIt.xlStos Usáà::>s nestes 

sistemas. -

• Apesar. disto, são escassos, na literatura corrente, 
• os est00o8 à::>s necanism::JS de adsozção à::>s coléto~ 

aniônioos tio-oatpOStos neste grupo de minerais • 

• 
• 
• 
• 
~ 

• 
• 

R> pn!Sente trabalho faz-se \liiB revisão bibliográfica 
scbre a1 necanisrtos de adsorção dos coléto~ 
âniânioos nos silicatos e da influência à::>s cátioos 
netálloos nestes sistemas, ressaltanà:> a irr1:x>rtância 
da formação de hidroxo-a:ll'pleJ!Os e da fo:cnaçâo de 
entidades de superfície netal-ool.etor para que 
oex>rra a coléta. 

Hiperstênio fEMI(Si.Cb) 2 é identifica:io cem:> 
o mineral cont:am1nadãr do concentrado· de cobre can 
Si~ e f.i;IO~ 

• são feitas det:erminaçÕes de potencial zeta para 
• este mineral puro e ativado cxm cobre, magnésio e 

cálcio, cátions precbninantes neste sistema, junto t · cxm o Fe++. 

• 
• 
• 
• t 

• 

Apresenta-se uma cmva de microflotaco..ão em tubo de 
Hallim:nd ~a o hiperstênio puro na· oresença do 
col.etor aniãnico tio-a:mp:lSto isopropil xantato 
de SÓdio. 

Os ~ultados el.et:rocinéti.oos são correlaciooados 
can diagramas de estabilidade de eBTJécies, visanà::> 
eJCplioar a flutUabilidade à:> mineral. 

da influência d:ls cátians metãlloos nestes. sistaaas, 
sobretudo à:> ferro, ressaltanà::> a inpxct:ânc1a da 
fo.m1ação de h1draxooalplexo e da fQ!'118Ção de 
entidades de superf!cie metal-ooletor para que ocorra 
a coleta. 

Hiperstênio U'eMJ(Si03) 2 é identifioaà:> CXIID o 
principü CXllltaninant:e CIOS ooooentraibs de cc::bre. são 
feitas deteJ:mi.nacii5es de poterclal zeta e testes .de 
microfl.ot.ação em tubo de Hall 1 ntnd, para o 
hiperstãnio puro e ativaà::> par cátions metálicos. 
Estes resultados são oorrel.acionado cxm diagramas 
de estabilidade de espécies, visanà:> explicar ·a 
flutuabilidade à:> mineral • 

A partir deste desenvOlv.Lnento são sel.ec:l.ala&:8 
agentes depresso:r:es e são JI'CStraibs resultados de 
flotação, em escala de bancada, que oonduziram à 
depressão à::> mineral ocntam:inaã:>r. 

2. Revisão bibliográfica 
A cxxupreensão scbre os necaniSJroS de ~ d:ls 
col.eto~ aniânioos nos silicatos não é aiiída bem 
efetiva (1) revelanà::> sen!lll eis mesncs bastante 

. OOI!Plexos, o que acaba l.evanà::> a oontrad1çÕes nos 
textos a este respeito (2). 
No entanto, o que se d:lserva CXl1lD senCb <XIII.1II\ na 
literatura é que a flotação de silicatos cxm 
col.etores aniârl.oos só se proaessa quando oex>rre 
llllla ligeira dissolução à:> mineral levando a 
(1) (2) (3): 

a) Os cátions dissolvià::>s se hidrolizam em seus 
hidroxo-oc:rrplexos os quais se adsorvem estEcificanente 
na superfície à:> mineral por ligações de hidrogêni.o 
ou por formação de água, can posterior adsorção cbs 
col.eto~ nestes lug~ netál.ioos 7 

b) As q\Ebras de ligações cátioos netáli.oos -
oxigênio e cátions rietálioos - silício, de oaráter 
quase total.nente iôni.co (4), levam à eJCpCSiçâo de 
cátians que 20 serem dissolvicbs fonnam precipitados 
de superficie netal-col.etor, indispensáveis para que 
oex>rra a flotação • 

A flutuabilidade de diversos silicatos e óxid:ls cxm 
col.eto:r:es aniônioos tem sià::> explicada pela 
:bsE!rvação destas condi~ antérlores. Os est\XIos 
mais relevantes sci>re. a interação à::>s col.eto~ 
aniônicós com os silicatos oodem ser enCXllltraOOs 
nas reDerências (1) (2) (5)- (6) (7) (8) (9) (10) 
(11} (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19). 
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Na análise destes estudos à:>serva-se ~ grande 
parte dos IleSJICS são efetuaà:>s cxm quartzo pois 
o l!eSilO possui duas particularidades que o fazem 
ideal para estudos destes necaniSJroS: a sua 
solt:bilidade bastante limitada e o fato de, em 
ancstras puras, o único cátion presente ser o 
siltcio. Inclusive, por estas propriedades, não é 
flutuado puro cxm coletores aniônioos em nenhum 
pH e sua flotação com tais reagente3 só é efeti va 
apÓs ativação oom tons rretálioos (1) (2) (6) (11) 
(13) (16) (19) (20) (21) (22) e dJedeoendo aos 
preceitos: senpre na faixa de pH de predaninânc!a 
da estabilidade de hídrox.o-a:xrplexos dos netais 
ativadores e quase senpre apÓs a precipitação da 
entidade netal ativador - coletor • 

No estágio atual de oonhecilTento fica bem 
caracterizada a ilrportância da ativaÇão cxm 
cátioos rretálioos, inadvertida ou não, que 
está relacionada com a solubilidade dos. minerais 
que, por sua vez, está relacionada cxm ~ formação 
de hídro:xo-oonplexos e oom estabilizaçao de 
cxxrpostos de superf!cie. (23) 

Cbm base nestes racioclnios costuma-se 
correlacionar os diagramas de estabilidade de 
espécies para soluções dos cátions rretálioos 
em função do pH cxxn dados eletroforétioos e/ou 
resultados de microflotação. 

Neste oorrelacionarrento observa-se que a flutuação 
dos silicatos oom ooletores aniônioos só ooorre 
quando os dados eletroforétioos indicam uma 
I!Uldança substancial da carga de superftcie do 
mineral e que esta mudança na carga só ooorre na 
faixa de pH de oredcminância em equilíbrio cb 
prirreiro hídroxo-oonplexo do cátion ati yador., 
caracterizando a sua adsorção na interface 
sólicb-ltquicb e tornando-a apta 1Jara posterior 
adsorção d:> 1m ooletor. 

Duas deduções muito :inportantes podem ser feitas (1) 

a) a neressidade destas entidades rretal -ooletor 
aniônico precipitadas na superftcie nara a 
ooon:ência de boa flotacão tem sicb atribu!da à 
capacidade delas de tornar a suoerftcie mineral 
suficienterrente hídrofóbica para adsorcão de ar~ 

,. 
b) Palrrer, <lltierrez e Fuerstenau afinnam que o 
fato de se ooder utilizar dados de ElC!Uilíbrio de 
soluções ( OOIIO os diagramas de equiltbrio de 
espécies ) Pax-a se orever o COI11X)rtarrento de um 
dado mineral na flotação, ou seja, o que está 
aoonterendo em tenros de interfaces, é indicativo 
de que realrrente a dissolução do mineral e a 
hidrÓlise de seu Ion rretálioo estão intimarrente 
ligados ao processo de adsorção cb coletor. 

Pela revisão da literatura !X'de se concluir que 
são muito escassos os estucbs dos rrecanis!IOS de 
interação dos coletores aniônioos cxm os silicatos, 
scbretudo dos coletores tio-carp::>stos. 

Parecem ser tarrbém praticarrente inexistentes os 
estucbs fundarrentais sobre o hiperstênio: J:eju 
e Bhappu (24) apresentam o valor do PZC de uma 
enstatita (hioerstênio contendo teor de FeO 
abaixo de 5%) rorro sendo em oH 3, 75 e I.eja (19) 
apresenta o valor de PZC de uma bronzita 
(hiperstênio cxm teor de FeO entre 5 e 13) caro 
sendo em pH 3,3. 

Não foram encontrados estudos sobre o carp:Jrtarrento 
do hiperstênio na flotação. 

Sabre os rrecanis!IOS de interação dos coletores 
aniônioos tio-cx::moostos - sil.i.catns~ Aplan e 
Fuerstenau (13) e-Fuerstenau e Raghavan (12), 
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citando dados de Eyring e wadsworth, fizeram 
:refereficia scbre a quimissot:Cão de rrercaptan 
na Willemita ( Zn2 Si04 ) fo:r:mat'là) uma forte 
ligação Zn-Mercaptan. 

No entanto, a mais :inportante referência 
literária encontrada scbre a interação entre 
coletores aniônioos tio-CXJTpOStos e os silicatos 
é devida a Fuerstenau, Miller 1 PJ::ay e Perinne (6) 
que em 1965 estudaram o sistema arrd.l xantato 
de potássio - quartzo ati vado CX!ll Ib++, Zn++, 
01++ e MJ++, 

ESte trabalho é de grande valia no estud:> da 
seleti vidade da flotacão dos sulfetos rretálioos 
a t{ tulo de ClCilpreenSao dos necaniSJroS de 
interação ooletor - ganga OO:rql.le, ao !IOStrar 
clararrente as oondicX5es sc.b as quais o quartzo 
txX3e ser flutuado cxm este coletor quando ativado 
por estes cátions, lan9JU luz a duas confinnaçõee 
muito inportantes, a saber: 

a) que os necaniS!IOS à:>seivados para os sistemas 
ooletores aniânioos não tio tanbém devem ser os 
que regem o c:mportarrento dos silicatos frente 
aos coletores tio - OCII'f?OStos. 

b) que a ati vação com cátions rretálioos é de 
grande :inportância tanDém nestes sistemas. 

Neste trabalho foi ~ uma _Jj!oa flotação 
do ql.lattzo ati vado oom Pb e Zn e não~ 
~rvou boa flotação na ativação cxm lotJ e 
Ol. 

Os autores verificaram novanente qUe os !ons 
rretálioos só funcionaram OOilD ati vadores nas 
faixas de pH nas quais havia ooorrido a hidrÓlise 
do cátion em seu prirreiro hídroxo-cxm:>l.exo (. e 
este era preOOm:l.nante na solução ) e,- scbretud:>, 
apÓs a precipitação das entidades de superfície 
rretal ooletor, a saber: PbAX2, Pb(CH) (AX), ZnAX2 
e Zn (CH) (AX) • 

Não foi observada flotação quando da ati vação oorr 
M;J* e 01++ por não terem sido verificadas estas 
condições anteriores. 

Neste estucb ficou tanbém caracterizada a 
i.nportância de uma dada relação entre ânion xantato 
e cátion rretãlico. N"'ao se observou boa flotação 
quando havia predaninância muito grande das 
espécies rretálicas sobre os tons xantato li 'IreS' em 
solução e nem quando se IJOSSuia a situação inversa, 
levando mais uma vez à confirmacão de que deve ser 
l!eSilO de grande :inportância as Presenças 
oonoomitantes de hidroxo-c:xxrolexos e de entidades 
rreta1 ooletor oara que se prooesse a flotação. 

r:e posse de todas estas info:r:mações scbre a 
influência dos cátions rretálioos na adsorção dos 
COletores aniônioos nas superf{cies dos silicatos 
se é levado a crer que a falta de seleti vidade 
à:>servada na separação dos sulfetos rretálioos 
de sua ganga silicatada, quando se trabalha cxm 
os coletores aniônioos tio-a::mp:>stos, se deve à 
presença destes cátions e à consequente 
solubilidade relativa dos cátions divalentes 
quando presentes nos silicatos (23) • 

3. Estudos fundamentais 
3.1 . Identificação do mineral 

contaminador 

A partir de anostra representativa de conrentrado 
de CX>bre da Caratba (Bahia) e através da aplicaçOO 



de técnicas tradicialais de caracterizacão 
mineralÓgica , tais quais: separação em lÍquickls 
densos, desmagnetização manual, separação em 
frações de diferentes susceptibilidades nagnêticas 
can · utilização eh separador isodinâlilioo Frantz, 
difratonetria de Raios X, espectroscq>ia no 
infra - ventelho, microscopia ótica e análises 
químicas, se identifioou o mineral 
o::ntaminaà:>r eh ooncentrado catO sendo o 
hiperstêru.o - ~ ( Si03) 2, um netassilicato 
em ~as únicas oontínuas de tetraedos 
Si04 - a:mparti.lhando 2 ãtcnos de oxigénio, 
eh grupo cklS piroxêni.os. 

3.2. Determinação de potencial zeta e 
correlacionamento com estabilidade 
de espécies 

A partir deste conhecinento, preparou-se 
anostra deste mineral puro, através da 
utiliz~ das nesmas técnicas anteriores 
(exoeção feita à utilização de lÍquichs densos 
para nãd alterar as OOildições naturais de. 
interface eh minêrio) e efetuou-se a 
det.ertninação eh potencial de superfície da 
annstra pura (na pmsença de Nt':C. CDJlP eletrÓlito 
indiferente) e ativada can os cátions eu++, 
M:J++ e ea++. 

As nedidas foram efetuadas em. célula 
microeletroforética de fabricação Ranck 
Brothers, can m:mtagem de oélula plana e 
eletrochs de platina enegrecidos. A m:i>ilidade 
eletroforética dete:oninada foi oorrelacionada 
can o J;Otencial zeta através do enp:rego da 
eqúaÇão de Sm::>luc:hc:11lski (25) (26) (27) (28). 

As curvas de potencial zeta x pH são 
apresentadas nas figuras 1,2,3 e 4. 

Pela análise da Fig .1 00serva -se que o PZC 
ci>servaà::> para o hiperstênio puro foi em pH 2,9 , 
possuindo o ne5rra carga de superfície negativa 
para qualquer valor é& T;lH superior a este, 

Figura 1 - Potencial Zeta de Hiperstênio 
puro em função do pH. 

10 
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-so 

Aplane Fuerstenau (13) afil:mam que, na 
flotação cklS silicatos, os ooletores aniêmoos 
pamoem funciooar <XIlO contra - íons na dupla 
camada el.étrica na .interfàoe $Ólido - lÍquido, 
significando isto que a sua adsorção ooorre 
por interação eletrostãtica can a superfície 
eh silicato. Fica, portanto, difícil de 
explicar, satente em t:exnos de adsorçãO não 
específica, a adsox:ç.ão do ânicn ooletor na 
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superfície do hiperstênio em valoms de pH ac;tma 
do PZC, a nenos que algum fator ·venha· a causar 
oonsiderável nu.'Jarça de propriedades de st.Çerf!oie 

I
do mineral, o que caracteriza tailbém um fen&néro 
de ~:rção específica (3) (29) • 

Tal fator pode ser observado pela anáiise chs daOOs 
das Figuras 2; 3 e 4. Observa-se que o hiperstênio, 

·quando ativado can 1 x 10-~ de CU:l2, apresenta 
reversões de carga de superfície em pH 5,95 e em 
pH 8,2 ficando CXliii carsa positiva neste intervalo. 
A ati"ªção can 1 x 10-3M de ~2 proporcionou 
reversoes de carga de superf!cl.e em pH 9,85 e em 
pH 11,1. A ativação can 1 x lo-3M de CaCl2 
proporcionou uma reversão de carga em pH 12,85 e 
um máxino positivo em pH 10,5. 

Figura 2 - Potencial Zeta de Hiperstênio em 
função_io pH na presença de 
1 x 10 M de CuC12. 

... 
ao 

10flfZIIM 

Figura 3 - Potencial Zeta de Hiperstênio em 
função do pH na presença de 
lQ-3 M de MgCl2. 
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Figura 4 - Potencial Zeta de Hiperstênio em 
função do pH na presença de 
1 x lQ-3 M de CaC12· 
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As figuras 5, 6 e 7 representam os diagramas 
de equil.íbrio de espécies x pH para os cátions 
cut+, MJ++ e ea++, onde ppde se observar ae faixas 
de pH de pred:Jminâncias cbs prineiros hidroxo
cx:rrplems destes cátions metálioos. 

Figura 5 - Diagrama de Concentração 
Lagarítmica para 1 x lo-4 M de 
cu++. 
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z 
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pH 
(2} 

Fonte: FUERSTENAU,M.C. & F~R,B.R. · 

Figura 6 - Diagrama de Concentração 
Logarítmica para 1 x lo-4 M de 
Mg++. 

1o·• 
2 

o 
""' .,. 
"' "" .... 
z ... 
() 

z •o·• o 
() 

pH (2) 
Fonte: FUERSTENAU,M.C. & PALMER,B.R. 

Un oorrelacionanento entre as duas figuras para 
o neSI!O cátion nostra que provavelmente a 
adsorção do primeiro hidroxo-conplem cb cátion 
netálioo seja responsável pelas reversões de 
carga observadas, una vez que as mesmas só 
ooorrern nas faixas de pH de p:red:pninância 
destas entidades em equl.íbrio. 

Dai se acredita que, a partir desta adsorção 
especifica, a superfície do hiperstênio p:xieria 
estar apta para adsozção não especifica do 
ânion ooletor. · 
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Figura 7 - Diagrama de Concentração 
Logarítmica oara 1 x lo-3 M de 
caf-+. 

•o·• 
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Fonte: FUERSTENAU,M.C. & PALMER,B.R.( 2) 

Ci:>sei:Va-se que não se efetlDu a determinação 
cb potencial zeta cb hiperstênio ativa.do can 
Fe++, outro cátion constituinte deste mineral; 
porque ainda não se oonseguiu estabilizar esta 
espécie nas ex>ndiçÕes ambientais na presença de 
água destilada na faixa alcalina de pH. No 
entanto, tal fato não significa dizer que num 
sistana infustrial, com outras oondições de 
oxi-red~:'ião, tal espécie não esteja presente 
em equilibrio e tudo indica ser este tarrbérn 
um cátion de grande inportância neste sistema. 

A Figura 8 representa o diagrama de equílibrio 
de espécies deste cátion e pode ser observado 
que a predan:inância cb ~rineiro hidroxo-oonplexo 
ooorre na fai~ de pH 8,3 a 9,:1. 

Figura 8 - Diagrama de Concentração
4 Logarítmica para 1 x 10- M de 

Fe.f+. 
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Fonte: r'UERSTENAU;M.C. & PALMER,B.R. ( 2 ) 
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: 3.3. Testes de microflotação 
~ Cbm os intuitos de se inferir a interacão do 

hiperstênío oom os ooletores aniônioos · 
• tio-COITp)Stos, a partir da solubilização 

parcial de seus cátions e ce oonhecer o seu 
oonsequente grau de hidrofcbicidade, foram 
executados testes de microflotação oom a nesna 
anostra de mineral puro. 

Tais testes são atualrrente aceitos oorro os 
~ principais indicadores do grau de hidrofcbicidade 
' e, por conseguinte, do rúvel de flutuabilidade, 
• dos minerais quancb em oontato oom reagentes 

espeCÍficos (30) por representarem mais 
~ aproximadarrente o dinamisiTO envolvicb nos 

sistemas de flotação. 

~ 

• 

Foi utilizado o tubo de Hallirrond I!Odificado (31), 
oom anostras de lg de rru.neral,. tencb o pH sido 
I!Odulado oom HCl e Ca (OH) 2. Errpregou-se 00!!0 
ooletor o isopropil xantato de SÓdio, purificado 
oom solubilização em acetona e reprecipitação 
em éter dietílioo (32) (33) numa dosagem de 4 rrg/R.. 
Foi enpregado um tenpo de oonclicionarrento de 
2 minutos e um tenpo de flotação idem, numa 
vazão rrédi.a de ar de 35 mR./min. Trabalhou-se oom 
água destilada. 

A figura 9 representa a curva de % tlutuada x 
• pH para estes testes. Na sua análise pode ser 

cbservado que realrrente ooorre urna flotação 
• parcial do hiperstênío na faixa alcalina de 

t pH. 

• 
~ 

• 
• 
• 

Figura 9 - Curva de flutuabilidade do 
hiperstênio puro em função'do 
pH. 

10 

: 4. Estudos de bancada 

• 
• • • • • • 
~ 

Cs resultados experinentais roo; estudos 
fundarrentais levaram à conclusão que as 
presenJ.as cb cátion M:3"* e, possi velrrente, 
cb Fe seriam responsáveis pela flotação 
inadvertida do hiperstênio no sistema 
industrial de flotação de oobre, levancb 
à perda de seleti vidade, urna vez que esta 
flotação industrial se processa nonnalrrente 
entre pH 9 e pH 11,5, faixa onde se cbtérn 
boa recuperação dos sul fetos • 
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A partir cb fato de que o depressor 
tradicional para silicatos, o silicato 
de SÓdio, havia se I!OStrado inefeti vo na 
depressão do hioorstênio, seleciooou-se 
para esta etapa, agentes depressores que 
teriam seus rrecanisi!OS de acão scbre os 
cátions Fe++ e M:J++, a sabe:U derivacbs 
de amido de milho para o Fe e agentes 
cmplexantes (quelatantes) para o M:J++, 
O objeti vo básioo destes testes de bancada 
era verificar a ação destes agentes depressores 
para anular a ati vação acidental do hirerstênio 
quanto à flotação oom tio-oorcpostos • 

Cs testes de flotação em escala de bancada 
são tidos oorro sendo a rrenor escala que 
te:Fresenta o que realrrente ooorre em urna 
flotação oom minérios, respeitada a limitação 
da ausência das recirculações de cargas, 
presentes nos circuitos cont.ínws. Tal fato 
se deve já à diversidade de ITOléculas e íons 
presentes, por já se trabalhar oom minérios 
e não oom minerais; devido à vigorosa 
agité:Ção, mais representativa da hidrodinâmica 
dos circuitos oont.ínws; devido à presença de 
outros agentes, eDITO espumantes e rroeificadores, . 
que alteram sobremaneira a físico-química do 
sistema, além de outros fatores. 

Utilizancb mineÍ'io de cobre de Caraíba, -Foi 
executada uma série mui to grande destes testes, 
com grande faixa de variação de oondicões de 
flotacão, testando-se di versos agentes denressores, 
a di vérsas dosagens, tencb sido selecionados os 
dois mais efeti vos ha anulaqão dii ati vacão do 
hiperstênío, a saber: FUJIDEX - ( C6HJ..OÜS )n, 
peso rrolea.llar rrédio de 6200, solúvel em água -
e um sal de EDTA ( sal dissódico 
etilenodiaminotetracétioo) 

Nesta série de testes foram fixadas tanbém as 
Condições ooeracionais em que seriam realizados 
os testes específicos com estes depressores 
e estas condições são listadas abaixo: 



TABELA I - ~esultados Médios dos Testes de Flotação de Bancada com Minério Sulfetado de 
Cobre sem e com Adições de Agentes Depressores 

CXNDIÇÍÍ.O FLUIDEX ! EDTA %Cu %0..1 
(g/t) (g/t) Alim. Rcugher 

1 - - 0.88 12.90 

2 10 - o. 85 14.49 

3 20 - 0.85 13.65 

4 30 - 0.85 13.46 

5 40 - 0.87 15.16 

6 50 - o. 86 15.45 

7 2.5 0.85 13.53 

8 5.0 o. 86 13.76 

9 7.5 0.87 13.99 

lO 10.0 0.87 13.38 

11 12.5 0.84 13.09 

Figura 10 - Resultados Hédios de % ~io2 , % 
de MgO e % de Recuperaçao 
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Pec. %Cu Pec. % MgO %.Si02 
Rougher Cleaner Cleaner Cleaner Cleaner 

90.4 28.20 81.3 6,69 18.86 

90.0 36.55 75.7 3.51 10.16 

91.1 34.91 76.8 4.07 11.48 

90.0 36.81 75.6 3.55 10.00 

89.2 39.84 65.9 2.42 7.54 

91.2 41.36 63.7 1.94 6.12 

91.1 34.78 72.5 4.64 12.08 

91.2 34.78 73.1 4.56 11.98 

89.1 35.54 68.7 4.11 10.60 

91.3 34.78 73.1 4.39 12.34 

91.1 37.71 68.0 3.59 9.84 

Figura 11 - Resultados· Médios de % êi02 , % 
de MgO e % de Recuperaçao fia 
Flotação Cleaner para os Testes 
de Bancada com Minério 
Sulfetado de Cobre em Função da 
Dosagem de Sal Dissódico de 
EDTA. 18P 
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: 5. Q>nclusões 
t <B estuà::ls fundanentai.s can. arrostra de 

nd.neral puro foram de grande valia na 
; c::D!prElenSão da falta de seletividade 

d:lservada na flotação industrial de 
t minério de ocbre. 

• A partir das suas cbservaçÕes e da 
CDlSeCUÇão das pesquisas em escala de 

• bancada e escala piloto, partiu-se para 
t a realizaxãD de testes industriais e para 
• ~ à:> sistema industrial de 

• Foi se1eci.onaà:l o FilJlDEX oc:mo agente 
m:xii.ficaà:lr, na função de depressor, numa 

~ dosagem de 30 g/t, que se ocnfi.noJu 
industrialmente OCilO · uma .à:>sagem capaz de, 

• sem perdas substanciais de :recoperaÇão de 
ocbre, reduzir o teor de M1() para a casa 

• dos 3,5% e o Si02 para a casa dos 10,0%, 
• aceitáveis para o processo pi:ratetalúrgioo 

Slilsequente, enquadrando o conoentraã> de 
t cxi>:te dentm das especificações exigidas. 

' 
Ehocntra-se atualnente em estudos a 
utilização ocnjunta de FilJlDEX + sal de EDTA 

• em busca de nelhorias adici.ooais oara a 
seletividade deste sistema. ·· 

• Ficou caracterlzad:> que a revisão da 
• literatura sd:>re os necan:Lsnos de ação 
~ à:ls ooletores an:i.ênioos nos silicatos 
' d:il:ecicnou a real.izar~ dos estuà::ls 
l fundamentais e que os result.aà:>s destes 
' CXXld.1,Jzi.riu à identificação dos ~ans 
~ ocnstituintes à:> h:tperstêÍú.o, Fe e .f.tJ ++, 

OCilO os possíveis mspalSáveis pela sua 
• ati~ inadvertida e CXlllSEq1.Ellte 

fl.ot:ação. EBta o:xrpreensão di.recialou a 
~ escolha dos agentes depressores para o 

mineral em qt,SStão e os testes posteriores 
; de selecão entre eles CXIlduiiréllll à efetiva 
., ~ no sist.emii industrial de flotação 
' de m1.nérlo de ocbze, J:edundando em grande 
• nelhoria na seletividade desta. 

• 
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