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FLOIAÇAO H! BANCADA UE MlSTURAl> ARI IF l CIAl'> DE ESPOOUMiNIU/QUARt ZO e 
LEPIDOLIIA/QUAKTZO 

RESUMO 

VALADÃO, G.e.S .• M.Sc. 
GONTIJO, t..F. 
PE1<ES, A.h.C .• ~l.~c., Ph.D. 

txperimentos de !lotação em escala de bancada, baseaoos em detera~~ões 
de potenc1al zeta e testes de aicrotlotação, foram realizados ut1li~ 
-se m1sturas sintéticas espodumênio/quartzo c lepidolita/quartzo. Amos
tras puras natura1s. ainda mais pur1ficadas em laboratório, e reagentes 
COMerc1ais foram empregados . Seletividade entre espodumênio e ~uartzo 
foi obtida através de moditicacão com amido de milho e entre lepidollta 
e Quartzo atraves do controle do pH no faixa ácida. 

ABSTI<ACI 

Based on results of zeta potent1al deterainat1ons ano aicroflotat1on. 
tests, bench sca1c flotation experiments were carried out w1th 
spodume/quartz and lepidoiite/quartz synthetic mixtures. Pure natural 
samples. turther purif1ed 1n the laooratory, and commercial reagents 
were employed. Sclectivity between spodumcne ano quartz was achieved 
through modifltation with corn starch and between lepidolite and quartz 
through pH control in the acidic range. 
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1. INTRODUÇÃO 

O lítio é ua •etal leve encontrado na natureza ea m1nerais, na água do 
••r, ea lPgos salgados, e• águas termais, nos vegetais e animais. 

Atualmente, seu aprovgitamento se di através dos minera~s. Apenas qua
tro apresentam 1mportancia econômica; petaLita, espodumenio, lepidol1ta 
e ambligoni ta. 

Os corpos pegmatfticos da região de Itinga-Araçuai-MG contêm as maiores 
reservas conhec1das de lÍtio do Brasil. O beneficiamento se dã através 
de escolha manual. A flotaçao parece ser o método mais indicado para o 
aproveitament• rac1onal desses corpos. 

2. RI!VISi\0 DA L1Tl:RA1'URA 

Espodumênio e lepidolita são, ao lado da ambligonita e petalita. min! 
rais portadores de lítio que têm importância econômica. 

O espodumênio é um inossilicato de cadeia simples coa composição teóri
ca de: K\ Li20, 27,4\ Alz03 e 64,6\ SiOz (1)(2)(3). 

}, lepidoli ta é Wll filos si li cato que apresenta, em geral, teores entre 3 
e 7\ LizO. Os minerais formados podem difer1r consideravelmente de acor 
do com a proporção de alumínio que substitul o silício (1J(3). 

No espodumênio a fragmenteçoo causa aumento do número de lig~ções Si-O 
desfeites e, em conspqUênc1a, a carga de superfície se torno mn1s nega
tiva e dependente do pH. A superfície se apresenta hidrofÍl1ca e com fo! 
te anisotropia (2J. 

Valadio et alii (4)obtiveramcurvos de potencial zeta em função do pH pa
ra espoduaênio (figura 1) e para lepidolita (figura l). O pH do IHP 
foi determinado em 3,0 e 2,6 para espodumênio e lepidolita, respecttva
mente. 

A f!otação do espoduaênio pode ser feita com coletores aniônicos tais 
c0111o: ãctdo oletco, sabões, ãc1do naftênico, alquil sulfonatos, entre ru 
tros, utllizando-se depressores de ganga. Utiliza-se, às vezes. uma com 
bina~ão de co!etores aniônicos e aminas. Dextrtna, nitrato de alumínio 
e am1do têm efeito de~essor e podem ser util1zadas em flotoçào reversa 
(S). 

A ,notação catiônica de lep\dohta em m1nério's con'tendo calcita e musco 
vita, provenientes da mina de Ulchin, tem s1do estudada pela equ1pe db 
Inst1tuto de Pesquisas CeolÓg1cas da Coréia (6)(7). 

lnvestigadores do lnstltuto Nacional de ~letais da Áfrtca do Sul (11) têm 
pesquisado materiais de rejeito contendo lep1dolita, muscovita. quartzo 
e feldspato, utilizando separação eletrostãtica combinada com flotação. 

Polk1n (~) estudou a separação de lepidolita e muscovtta utilizando co 
letores catiÔn1cos e fluoretos como modificadores. 

Estudos fundamentats em tubo de llallimond modiflcado foram rcu 1 izados 
por Valadão et alii t4). A figura 3 mostra curvas de flutuabllioade em 
!unção do pH para espodumêniQ em três concentrações distintas de amina. 
A faixa alcalina (em torno de pH 10) mostrou ser a mais favorável ã fio 
taçio. A figura 4 mostra curvas de flutuabilidade paro cspodumênio ~ 
quartzo em função da conccntroçtro de amido de milllo. Nota-se que o ami
do tem efeito depressor sobre espodumênio e que esse efc1to cresce com 
o aumento da relaçao amido/amina. Observa•se ainda que a relaç[o amido/ 
amina é ma1or para a depressao do quartzo, sugertndo uma se1etividade. 

A figura !> mostra curvas de flutuabilidade em função do J?ll para lepido .. 
lita, e• duas concentrações distintas de amina. A tatxa ac1da most rou 
flutuab11idade e11 torno de 80\ e a taixa alcalina se 111ostrou •atS favo-
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rável 9uando utllitou-se 10 mg/1 de amino. A elevada flutuaoil1dade na 
fa1xa ac1da 1nd1ca a possioil1dade de uma açio seletiva da am1na dentro 
de um sistema em que quartzo esteja presente. 

l. ~IAJERtAIS E MlhOOUS 

As amostras minerais utilJzadas são provenientes da reg1ão de ltinga-A
raçuaí-~IG. Os minerais espodUIIlênio. lepidolita e quartto fora• prepara
dos através das etapas: 

i -fragmentação: britagem e moagem la seco); 
ii - classif1cação granuiométrica: os produtos de moagem foram coloca -

dos na fa1xa -65 + 32~ mesh (escala Tyler); 
iil -purificação: lixiviaçio (H~l 10\) e separação magnéttca; 
iv -caracterização: d1fraçio de ra1os X e análise quim1ca. 

As misturas artificai s utilizadas nos testes de bancada foram prepara -
das juntando-se os minerais puros segundo a proporção: 

i - mistura espodumênioJquartzo - 75\ espodumênio e 25\ de quartzo; 
ii - mistura lepidollta/quartzo - lS\ lep1dolita e 7~\ de quartzo. 

Foram emrregados os seguintes reagentes : 

i amina Hoe F 27~2; 
ii - amido de milho collamilj 
iii - ácido clorídr1co e hidroxido de sódio de rureza analítica. 

OBS: água destilada foi empregada no preparo de soluções e nos testes de 
bancada. 

Os testes foram executados em célula de f!otação marca OeNVtR. dO t1p0 
mecânico de sub-aeração. em cuba de 1 litro. 

4. ReSULTADOS e DISCUSSÃO 

4.1. Mistura Espodumênio/Quartzo 

Foram obtidas curvas de recuperação e teor em função da concentração de 
amina , em presença de amido em concentração constante de 250 g/t, em pH 
10. A f1gura 6 mostra esses resultados. Nota-se uma queda na r ecupera -
çio de amina. Verifica-se que para a curva de teor o comportamento é 
oposto. O resultado está de acordo com o espcrndo para essa flotação re 
versa já que o aumento aa concentração da amina redut a selet1vidade do 
processo, isto é, há reduçao na recuperação e au•ento no teor do concen 
trado. 

A figura 7 apresenta curvas de recuperação e teor em tunção da concen -
traçao de am1d0 utllizando-se amina em concentração de 350 g/t, sendo o 
pi! mantido em 10. Verifica-se que a rccuperaçao cresce com o aumento do 
concentração de amido. obtendo-se maior valor para 40U g/t de amido. Is 
so representa u•a relação amido/amina de 1,1/1. essa flotação. no ente~ 
to, apresentou um afundado com ~4\ em massa, o que ind1ca um efeito de 
pres~~r muito intenso e pouco selctivo do am1do. -

A tabela 1 mostra os balanços de massa obtidos nos testes com m1stura e~ 
poduménio/quartzo. 

Os resultados obtidos mostram a necessidade de otim1zação do processo 
contudo confirmam plenamente as indicações fornec1das pelos estudos de 
microflotação e pela l.teratura. 

4.2. Mistura Lepidolita/Quartzo 

Curvas de recuperaç5'o e teor em função da concentração de amina, em p1!3, 
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TAilc.LA 1 - BALANÇOS DE ~lASSA nos TESTES CO~f ~IJ S'fURA ESPOIJUMENlO-QUJ\JH' O 

OJLETOR• DEPRESSOR•• 
plt PROiltTTOS (g/t) (g/t) 

200 250 10 flutuado 
afundado 

300 250 10 flutuado 
afundado 

360• 250 JO flutuado 
afundado 

400 250 10 flutuado 
afundado 

soo 2SO 10 flutuado 
afundado 

350 100 10 flutuado 
afundado 

350 400 lO flutuado 
afundado 

utilizou-se amina ea todos os testes 
utilizou-se amido em todos os teste s 

\ Bf ~W>SA 
TWR OE DlSTRIIlUl -

t.i2o Çi\0 

10 ,8 o.o l.l 
89,2 5,9 98.8 

21,0 0,7 2. 7 
79,0 6,8 97,3 

20,2 1,2 4,5 
79.8 6,5 95,5 

27,7 1 • () 8,2 
72,3 6,9 91 ,8 

41,7 2. 8 21,5 
58,3 7. 3 78,5 

22.5 1,4 6.2 
77,5 6,2 93,8 

6,0 0,7 0,8 
94,0 5,7 99,2 
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Veri~ica-se que os valores de recuperação aumentam com o aumento da con 
centração de amina, havendo uma queda após 750 g/t aproximadamente. De 
maneira oposta. a curva de teor apresenta valores menores com o aumento 
da concentração. Observa-se que o aument o da concentração de am1na cau
sa uma d1minuição na seletivtdade do sistema. O teste utilizando I>Su 
g/t mostrou o melhor resultado em t ermos de recuperaçao e teor. obteve
se um concentrado com recuperação de Yl,b\ e teor de 3,7\ L120 que c 
bem próximo àquele correspondente ã 1ep1do l ita pura util1zada (3,8\Lt20). 

A figura 9 mostra curvas de recuperaçao e teor em função da variação oo 
pH para concentraçao constante de aminn de 6SO g/t. Verifica se que en 
tre pH .) e pll 6 obteve-se os melhores tesultados em termos ·de recupera
ção, havendo queda. na faixa mais ac1da . A curva de teor apresenta me· 
lhor resultado na ta1xa entre pH 3 e pH 4 aproximadamente. A queda da 
recuperação em valores de pH menores que o do !EP (2,6) 1nd1ca que o me 
canísmo de adsorção do coletor deve ser controlado por interméd1o de 1n 
teraçao eletrostatica nessa fa1xa de pH. A seletividade e prejudicada 
com o aumento do valor do pH, porque lep1dol1ta e quartzo tende• para 
um mesmo comt'Ortamento na flotação. 

Os resultados obtidos para lepidolita confirmam plenamente as tend~ias 
demonstradas nas curvas de flutuabíltdade obtidas em tubo de Hallimond 
por Valadão e colaboradores l4) . 

A tabela 2 mostra os balanços de massa dos testes realltados. 

S • t:O!St: LU:.ObS 

i1 

- os testes em escala de bancada confirmaram as tendênc1as demons -
tradas pelos testes de microflotação: 

a separação entre espodumênio e quartzo foi possível através 
util1zaçao de amtdo e am1na: 

da 

ii~ - a tlotaçao seletiva de lep1dotita apresentou •elhores resultados 
para concentrações de 650 g/t e 7Su g/t de amina, sendo a taixa 
de pH ~ais favorável aquela situada entre 3 e 4. 
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TABELA 2 - BALANÇOS 01: ~lASSA DOS TESTES CGI MISTURA LEPIDOLlTA-QUARTZO 

TEST,F COLETOR• pH PRODUTOS \ llM TEOR DE DISTRIBU~ 
Cs/tJ MASSA Li2o ÇM 

! 

1 350 3,0 flUtU3UO ll ,l 3,9 49,3 
afundado 8R,9 0,5 50,7 

2 450 3,0 flutuado 17. 7 3,8 73,2 
afundado 82,3 0,3 26,8 

3 sso 3,0 flutuado 21. u 3,6 82,7 
I a fundado 79,0 0,2 17,3 I 
I 

4 650 3,0 ilu tua do 22,& 3,7 91,6 
afundado 77,2 0,1 8,4 

,; 750 3,0 flutuado 26,0 3,2 91,8 
afundado 74,0 0,1 8,2 

6 850 3,0 flutuado 211,0 3,0 84,1 
afundado 74,0 0,2 15,9 

7 aSO 2,0 flutuado 8,:4 l, 5 14 '2 
afundado 91,6 0,8 85,8 

8 650 3,0 flutuado 26,0 3,2 91 ,8 
afundado 74,0 0,1 8,2 

9 650 4,0 flutuado 26,0 3,1 84,5 
afundado 74,0 ,O ,2 15,5 

10 650 5,0 flutuado 67,7 1.2 96,2 
afundado 32,3 0,1 3,8 

11 650 6,2 flutuado 78,8 1,1 97,6 
afundado 21 .2 0,1 2,4 

• utilizou-se amJna em todos os testes 
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