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RESUMO, 

O maior problema associado com a flotação de minério silicatado 
de zinco brasileiro é o fen6meno de "slime-coating" provocado pe 
la grande quantidade de lamas dolomÍticas na polpa. Foram ｲ･｡ｬｩｾ＠
zados testes de dispersão, flutuabilidade e flotação em bancada 
com o minério de zinco e amostras minerais puras de willemita e 
dolomita, na presença de sulfeto de sódio, hexametafosfato de só 
dio e um polímero acrilato de baixo peso molecular, Seletividade 
aceitável foi conseguida com uma combinação do sulfeto de sódio 
e hexametafosfato de sadio ou polÍmero acrilato, A maior flutua
bilidade da willemita ocorre na faixa de pH de máxima dispersão, 

ABSTRACT, 

The major problem associated with the flotation of Brazilian 
Silicate Zinc ores in the slirne-coating fenomenon due to a 
large amount of dolomitc slimes in the pulp,Dispersion ｾｮ､＠ flo
tation laboratory test works with the ore and natural pure 
samples of willemite and cblomite, in the presenc.:e of sodium 
hydrosulfide, sodium hexametaphosphate and a low molecular 
weight acrilate polymer, Acceptable seletivity was achieved with 
a combination of sodium hydrosulfide and sodium hexametaphosphate 
or acrilate polymer. The best floatability of willemite occours 
at the pH range for the ｢ｾｳｴ＠ dispersion, 



1- lNTRODUC.ÃO. 

A flotaçio ｣｡ｴｩｾｮｩ ｣ ｡＠ com aminas em sistemas ｳｵｬｦ･ｴｩｺ｡ｾ＠ s tem-se 
mo strado uma têcnica eficiente para concentração de minérios oxida 
d o s de zinco, como o do tipo willemítico de baixo teor que ate ｡ｬｾ＠
guns an o s atrâs não era aproveitado (1, 2, 3,4). Com o emprego dessa 
t éc nica, co n ce ntrados finais coM teores superiores a 407. em zinco 
ｾ＠ baix os teores de contaminantes (5) podem ser obtidos trazendo co 
mo cons e quência imediata o melhor aproveitamento das reservas na-
c i o nai s . 

Entretanto, a fríabilidade natural ､ｾｳ＠ minérios oxidados de zinco 
gera, durante as etapas de .ominuição, uma p,rande quantidade de fi 
nos, Esses finos, ｳ｡｢ｩ､｡ｭ･ｮｲｾＬ＠ afetam a seletividade da flotaçio,
quase sempre c ausando danos i recuperac;o através do fen;meno de 
"slime- c oatin p." (6,7), O "slime coating", ou seja, o recobrimento 
das partÍcula s maior e s pelos finos ou lamas, altera as caracterís 
ticas de superfÍcie dessas partÍculas e portanto a sua flutuabilT 
dadc com determinado reagente. Alem disso, a sua grande superfÍ-
cie esp ec ífica aumenta a reatividade causando uma elevaçio consi
de râve I no cn ns umo de reagentes. 

Po r outro lado, embora uma rigorosa deslamagem favoreça a flotação, 
essa mesma deslamaP-em'pode vir a provocar Rrandes perdas do ･ｬ･ｭｾｮ＠
t o Útil no processo Rlobal, No caso especÍfico dos minérios oxida= 
dos de zinco, onde a distribuição de zinco nas lamas é muito eleva 
da(5), uma deslamaRem ｩｮ･ｦｩ｣ｾ･ｮｴ･＠ pode levar a perdas de até 407.
de zinco no processo (5). 

Sep,undo alp,uns autores' (2), o efeito nocivo do "slime-coating" po
de ser reduzioo se as lamas estiverem condicionadas e neutraliza
da: adequadamente através do emprep,o de reagentes específicos. 

ｐｾｲ｡＠ alp,uns pesquisadores o estado de dispersão da polpa, e conse
qUentemente das lamas presentes, tem se,mostrado condição essen
c ial para uma separação eficiente (2,8), Coelho (8), em recentes 
es tudos, correlacionou o mecanismo de adsorção de coletores e a 
flutuabilidade de alp,uns minerais ao seu grau de dispersão na palra. 

No presente trabalho procurou-se verificar a eossibilidade de dimi 
nuição do efeito de "slime.-coating" na flotaçao catiônica do miné
rio willemítico de baixo teor através de uma adequada dispersão das 
lamas. 

CondiçÕes de dispersão dessas lamas constituÍdas majoritariamente 
por willemita e, dolomita foram determinadas através de testes de 
di s persão com minerais puros. Ainda. como importante subsÍdio 
técnico para os testes de bancada, procurou-se correlacionar as 
co ndiçÕes obtidas de dispersão com a flutuabilidade dos minerais 
em tttbo de Hallimond. 

2- 1-'ETODOLO\.IA. 

Para os estudos pr o postos foram realizados testes de dispersão e 
flu tuabilidad e em rubo de HallimonS.para os minerais willemita e 
dolomita e ｦｬ ｯ ｴ｡ｾｯ＠ em bancada com minério willemÍtico de baixo 
teor, segundo a metodologia des c rita abaixo. 

2.1- Testes de dispersão 

2. 1.1- Materiais, aparelhagem. 

Utilizou-se nos testes amostras de willemita e dolomita com alto 
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ｾｲ｡ｵ＠ de pureza a uma granulometria de -400 mesh Tyler, 

ｈｩ､ｲｾｸｩ､ｯ＠ de ｳｾ､ｩｯ＠ e sulfeto de s6aio hidratado, ambos de pureza 
analítica, foram usados como moduladores do pH. Como dispersantés 
utilizou-se silicato de sÓdio, hexametafosfato de sódio e o polia 
crilato Cataflot P 40, Para o preparo das ｳｯｬｵｾ･ｳ＠ e polpa utili= 
zou-se água destilada. 

Como aparelhagem para os testes de dispersão usou-se um tubo acrÍ 
lico de ｳ･､ｩｭ･ｮｴ｡ｾ￣ｯ＠ com orifício apropriado para a coleta do ___ ina 
terial em suspensao. 

O controle do pH foi feito através de um pH-metro cujo eletrodo fi
cava acondicionado na parte superior do tubo e imerso na polpa, 

2.1,2- Procedimento ex.pecimental. 

Utilizou-se nos testes um volume de polpa igual a 200 ml com uma 
porcentagem de sólidos fixada em 2,57.. 

O condicionamento da polpa ｣ｯｾ＠ os reagentes fqi feito dentro do 
ｰｲｾｰｲｩｯ＠ tubo acrílico com agitador magnêcico a uma rotação em tor 
no de 900 rpm. 

A ｡ｾｩｴ｡￣ｯ＠ da polpa com reagentes foi feita durante o tempc de 
minutos ｡ｰｾｳ＠ a qual era deixada sedimentar por mais 5 minutos, 
Após_acoleta do material em suspensio a porcentagem dispersa foi 
calculada da seguinte maneira: 

D = 1-fst=5' 
ｾ＠ x 100 onde 1-fst • O • material em suspensao no tempo 

zero 

Mst • 5'• material em suspensão após 
minutos de sedimentação, 

2,2- Testes de-flutuabilidade, 

2,2,1- Materiais, aparelhagem. 

Para os testes de flutuabilidade utilizou-se as mesmas amostras 
com o mesmo preparo dos testes de dispersão, embora a uma granulo 
metria de -65 + 150 mesh Tyler, -

Como coletor utilizou-se um sal de amina P!imirio ｾﾧ＠ fabricação da 
Hoehst de nome Hoe F 2792 ·a uma concentraçao de 10 M. 

Os demais reagentes empregados foram os mesmos dos testes de d 's 
persão descritos no item 2,1,1, 

A aparelhap,em utilizada constou de um tubo de Hallimond modificado 
com montagem convencional e pH-metro, 

2.2,2- Procedimento experimental. 

A solução do coletor mais a do agente dispersante (25 mg, quando 
utilizado) tinha o seu pH ajustado para o pH do teste, Amostras de 
1,0 grama do mineral eram colocadas no tubo de Hallimond a qual 
adicionava-se a solução com os reagentes. ApÓs condicionamento por 
3 minutos abria-se a vazão do gás (100 ml/min,) por min (tempo de 
coletagem. O pH do teste foi a média entre o pH inicial e o pH fi
nal e a porcentagem flutuada calculada através dos pesos do afun
dado e flutuado. 



2 .3- Flotaçio em bancada. 

2,3,1- Materiais, aparelhap,em, 

Nesses testes foram utilizadas amostras de minetio willemítico de 
baixo teor (média de 12,77. de Zn), cedidas pela Cia. Mineira de 
Metais (CMM) 1 a uma granulometria de -150 mesh Tyler, 

Foram emprep,ados como reagentes: 

- amina Hoe F ＲＷＹＲｾ＠ como coletor 
- sulfeto de sódio: ativador, ､ｩｳｰ･ｲｳｾｮｴ･＠ e modulador do pH 
- NaOH e HCl: moduladores do pH 
- cataflot P 40 e hexametafosfato de sódio; dispersantes e ､･ｰｲ･ｾ＠

sores da ganp,a. 

A aparelhap,em utilizada constou de uma célula de flotação Wemco 
com cuba de 1,5 1 de capacidade de pH-metro Micronal. 

2,3.2- Procedimento experimental, 

Os testes de flotaçio foram executados segundo os padrÕes conven
cionais na célula descrita, ã uma rotação de 1200 rpm e tempo de 
recolhimento do flutuatlo fixado em 3 min, 

Para o estudo da influência dos agentes dispersantes e depressores 
na flotação .duas ｭ･ｴｯ､ｯｬｯｾｩ｡ｳ＠ foram utilizadas: 

i, os reagentes eram adicionados durante a moagem e a polpa moída 
levadá à flotação sem des1amagem; 

ii. moap,em feita na ausência de reagentes com posterior des1ama
gem seguida da flotação. 

As condiçÕes de moagem que precediam a ｾｯｴ｡￣ｯ＠ foram: 

- via: Úmida 
- tipo de moinho: barras 
- rotação: 80 rpm 
- carga moedora: ＱＶＬｾ＠ kg de barras de aço 
- ｣｡ｲｾ｡＠ de minério: 600 g 
- porcentagem de sólidos na polpa; 607. 
- teMpo de moagem: 9 min, 

Com as condiçÕes mencionadas obteve-se um produto 90% passante em 
150 mesh Tyler 

Para a deslamagem do produto moÍdo adotou-se uma ｳｩｳｴ･ｭ｡ｴｾｶ｡＠ en
volvendo um minuto de agitação, um minuto de decantação, seguida 
imediatamente de sifonagem do sobrenadante, 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

3.1- Testes de dispersão. 

As figuras 1 e 2 mostram os efeitos B0s moduladores de pH, hidrÓ
xido de sódio e sulfeto de sódio, na dispersão da wi11emita e do
lomita e a ação ccnjunta su1feto de sódio/reagentes dispersantes. 

Observa-se na figura 1 que a dispersão da wi11emita ocorre em ｶ｡ｬｾ＠
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lores _mais bisicos de pH e que o sulfeto de s6dio tem uma açio 
dispersante mais acentuada que o hidr6xido de sÓdio,obtendo-se 
um máximo de dispersão em pH 10, 

A maior açio dispersante do sulfeto de s6dio ｰｯｾ･＠ ocorrer devi
do a uma adsorção especÍfica de Íons hidrossulfeto (HS-) na du
pla camada eletrica da willemita. Medidas de ｰｯｴｾｮ｣ｩ｡ｬ＠ zeta rea 
lizadas por Salum (9) e Galery (10) indicaram um aumento negati 
vo no ｰｾｴ･ｮ｣ｩ｡ｬ＠ zeta deste mineral quando Na 2s e ｡､ｩｾｩｾｮ｡､ｯ＠ às
suspensoes no lugar de outros moduladores do pH, A ｨｾｰｯｴ･ｳ･＠ de 
que a adsorção que ocorre seja a dos Íons hidrossulfetos deve
se ao fato de que hâ valores mais básicos de pH, como aquele em 
que o efeito da dispersão e inaior (pH > 8 ), a curva de dissocia 
ção do sulfeto de s6dio indica serem ･ｳｾ･ｳ＠ os ions presentes em 
maior abundância, 

Para a dolomita nenhuma ação dispersante foi verificada para os 
dois moduladores de pH utilizados, encaminhando-se totalmente 
Ｚｯ｡ｾｾｬ｡､｡＠ Ｈ｡ｾ･ｧ｡､｡Ｉ＠ nas faixas de pH ･ｾｴｵ､｡､｡ｳＬ＠ Essa agregação 
e ｭ｡ｾｳ＠ acentuada para valores de pH, ｡｣ｾｭ｡＠ de 10, na ｰｲｾｳ･ｮ｡＠
de sulfeto de sódio. 

A ação conjunta do sulfeto de s6dio e dos reagentes dispersantes 
silicato de s6dio, hexametafosfato de s6dio (calgon) e cataflot 
P 40 melhora sensivelmente a dispersão da willemita, Para a dolo
mita, entretanto, apenas o cataflot P 40 e o hexametafosfato de 
s6dio mostraram-se mais eficientes, embora a nivel menor que o 
obtido para a willemita. 

Os resultados indicam ainda que para a willemita, na presença 
de Na S, o silicato de s6dio foi o melhor dispersante com um má
ximo àe dispersão em pH 10. Hexametafosfato de s6dio e cataflot 
P 40 deslocam esse máximo de dispersão ｰｾｲ｡＠ pH 11.5. 

Em relação i dolomita, a melhor, faixa de pH de dispersio para a 
ação conjunta sulfet'o de s6dio/cataflot P 40 e hexametafosfato de 
s6dio encontra-se em pH 10 com hexametafosfato de sódio e pH 
maior que 10 com cataflot P 40, 

3,2- Correlação entre os resultados de dispersão e a flutuabili
dade em tubo de Hallimond. 

3.2.1- Flutuabilidade da willemita e dolomita com amina na presen 
ça de Na

2
s. ' -

A figura 3 representa os resultados desses testes .indicando uma 
possível seletividade.-eiltre os dois minerais em ｴｯｾｮｯ＠ do pH 10, 
com a willemita apresentando uma ｦｬｵｴｵ｡｢ｩｬｩ､｡ｾ･＠ bem maior que a 
do lomi ta. 

Comparando esses resultados com as curvas de dispersio desses mi
nerais na presença de Na

2
s mostradas na figura 1 observa-se que o 

pH de máxima flutuabilidade da willemita corresponde ao pH de má
xima dispersão. Quanto i dolomita o pH 10, ｯｾ､･＠ sua flutuabilida
de passa por um mÍnimo, corresponde a um estado da ap,regação qua
se que total do mineral. 

Esses dados parecem a princípio concordarem com a hip6tese levan
tada por Coelho (8) de que em alp,uns sistemas a máxima flutuabili 
dade corresponde ã máxima dispersio, embora nio possa explicar ｡ｾ＠
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･ｬ･ｶ｡ｾ｡＠ flutuabilidade que a dol o mita apresenta em pH 7,5, ji 
ｾ･＠ também a este valor de pH o mineral se apresenta muito pou 
co disperso, -

3.2.2- Flutuabilidade com amina em sistema sulfetizado na presen 
ça de cataflot P 40 e hexametafosfato de sÓdio. -

Na figura 4 estão representadas as curvas de dispersão e flutua
bilidade da willemita na presença de hexametafosfato de sÓdio, 
utilizando-se Na

2
s como modulador do pH, 

Observa-se que o pH de máxima flutuab'ilidade da willemita na pre
sença ｾｰ･ｮ｡ｳ＠ d: . Na 2s, que era de 10,0, ｦｾｩ Ｎ ､･ｳｬｯ｣｡､ｯ＠ para ｾＱＬＵ＠

com a ｬｮｾｲｯｾｵｩ｡ｯＮ､･＠ ｨ･ｸ｡ｭ･ｴ｡ｦｯｳｦｾｴｾ＠ de ｾｯ､ｴｯＬ｟ｭｯｳｴｲｾｮｾｯ＠ ma1s uma 
vez a co1nc1denc1a entre pH de max1ma d1spersao e maxtma flutua
bilidade, 

As mesmas observaçÕes feitas acima referentes ao cataflot P 40 
são válidas para hexametafosfato de sódio excetuando-se algumas 
diferenças quantitativas obtidas quanto às porcentagens flutuada 
e dispersa, que são menores para o cataf1ot P 40 (figura S). 

Quanto i dolomita, sua flutuabilidade com amina mostrou ser ｭ･ｾ＠
nor com cataflot P 40 e hexametafosfato de sÓdio na presença de 
Na

2
s do que apenas com Na

2
s, como era de se esperar visto serem 

esses reaeentes depressores ativos do mineral (11,12), 

Ambos os minerais apresentaram uma flutuabilidade mÍnima em tor
no ao p H 11 , 5. 

A correlação entre dispersão e flutuabilidade para a do1omita não 
pode ser feita com a mesma precisão ia obtida para a willemita , 
aomo observado nas figuras 6 e 7, A existência ou não de uma cor
relação entre flutuabilidade e dispersão, nesse caso, se torna di 
fícil de detectar já que o fato dos dtspersores serem também agen 
tes depressores podem mascarar os resultados. Entretanto, a maior 
frutuabilidade apresentada pela dolomita com o hexametafosfato de 
sódio do que com o cataflot P 40 talvez possa ser atribuÍda à sua 
maior ação ､ｩｳｰ･ｲｳｳｯｲｾＮ＠

ｾ＠ importante ressaltar que tanto com hexametafosfato de sódio ou 
cataflot P 40, na presença de Na

2
s, os resultados sugerem o pH 

em torno de 11,5 como de maior seletividade. 

3,3- Testes dé flotação em bancada. 

A figura 8 representa a curva de teor de zinco no concentrado em 
função do pH de flotação para minério deslamado na presença de 
cataflot P 40 e para minério não deslamado na presença de cata
flot P 40 ou hexametafosfato de sÓdio. Em ambos os procedimentos 
Na 2s foi utilizado como modulador do pH e houve apenas um estâ
p,io de flotação (rougher). 

As curvas mostram que um teor ､･ｾｩｮ｣ｯ＠ dentro das especificaçÕes 
exigidas pelo mercado puderam ser atinRidos em pH 11,5 para miné
rio deslamado, Para o minério não deslamado entretanto nenhuma se 
letividade pÔde ser obtida, 

O melhor resultado ｯ｢ｴｩ､ｾ＠ com o ｾｩｮ￩ｲｩｯ＠ deslamado em pH 11 1 5 con
firma os dados obtidos em tubo de Hallimond, os quais mostravam 
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Figura 8 - Te o r de zin c o no concentr-ado x pH (Na
2
S), 

Con c entração de amina • 300 g/t. 
Concentração de cataflot P 40 = 300 g/t 
Concentração de hexametafosfato de sÓdio 300 g/t. 
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máximos de flutuabilidade da will@mita com amina e depressão 
d·a dolo mi ta na presença de cataflo t P 40 a este valor de pi!. 

Em relação ã ineficiência obtida no processo quando as lamas se 
fizeram presentes poderia ser citado entre outras possrveis eau 
sas o efeito de "al ime-coating". 

Segundo Bankoff e Fitt et all em citação de Taggart (17) , quan 
do as condiçÕes em uma polpa favorecem a floculaçã? (ou ｡ｧｲ･ｳ｡ｾ＠
ção) o fenômeno de slime-coating é mais pronunciado. 

Assim, se at:eica.mos a hipÓtese de que o efeito de ".slime-- eoatÍnit" 
seria minimizado com umd dispersão adequada das lamas dolomíticas 
ta l vez pudesse ser admitido que a dispersão obtida com cataflot 
P 40 não tenha atingido o ideal. 

A utilização do hexametafoafato 4e s&dio , que se mostrou um dis
persor mais eficiente , que o cataflot P 40 para a dolomita , não 
melhorou os resultados obtidos, como mostrado na figura 8. ｬｾｳｾ＠
ta l vez possa ser explicado pelo fato do hexametafosfato de s&dio 
apresentar efeito depressor sobre a dolomita menor que o cataflot 
P 40, Alguns testes reali%ados com hexametafosfato de sÓdio , ao 
mesmo valor da pi! , àpresentaram resuLtados c:om teores menores ·que 
oa obtidos com o cataflot P 40 , quer naA mesmas condiçÕes opera
｣ｩｯｮ｡ｩｾ＠ ou em testes com até o dobro das eoncentraçõea do coletor 
e do hexametafosfato de sii'dio. 

Do exposto, observa-se que a flotação seletiva do minério willemi:
tiêo de baixo teor és tudado na presença das lamas anteriormente 
condicionadas não foi ｣ｯｮｳ･ｾｵｩ ､ ｡＠ nas condiçÕes de operação e rea
gentes dispersantes utilizados. 

·Restam vãri?s caminhos a ｳ･ｲ･ｾ＠ Eesquisados , ｾ･ｮｴｲ･＠ os quai.s outro! 
reagentes ､ｾｳｰ･ｲｳ｡ｮ｣･ｳ＠ e eond1çoes de1 operaçao ou mesmo outros me 
todos de deslamagem que não impliquem em ｾｲ＠ andes perdas de zinco •. -

4- CONCLUSÕES, 

1- Sulfeto de sódio ｭｯｳｾｲｯｵ＠ ter açâo dispersantc sobre a wille$i 
ta com um máximo de dispersão em pH lO . 

2- A ação dispersante do Na 2S sobre a willemita e ｰｾ｡ｴｩ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ n u 
la. 

3- ｬｬ･ｸ｡ｭ･ｴ｡ｦｯｾｦ｡ｴｯ＠ de sÕdio e c:ataflot P 40 , na prese nça de Na 2s , 
têm forte ação dispersante sobre a willemita com máximo em pH 
11,5. Apresentaram também ação dispersante e depressora , pÁra a 
dolomita, máximas no mesmo valor de pH. 

4- A flutuabilidade mãxima da willemi t a obtida na presença de 
Na 2s, que ocorre em pH 10 , 0 , é deslocada para pH 11,5 quando se 
acrescenta ã solução sultetizada bexametafoa!ato de s&dio e cata 
flot P ｾｏ Ｌ＠ coincidindo com a mãxiJoa dispersão. -

5- testes em bancada com minério willemítico de baixo teor , des
lamado , confirmaram o pH em torno de 11 , 5 como o de maior aeleti 
vidade para a flotação na presença de Na 2s e cataflot P 40 -

ó- Testes de floração na. presença das lamas , dispersas com ca ca
flot P 40 durante a ｭｯ｡ｾｴ･ｭ Ｌ＠ não apresentaram bons resultados com• 
as condiçÕes estudadas no trabalho . 
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