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A SELETIVIDADE DA FLOTAÇAO ENTRE A MAGNESITA E O QUARTZO 

PAULO ROBERTO GOMES BRANDAO (1) 

RESUMO 
l 

Estudou-se a microflotação de amostra pura de magnesi ta com .·1. 

os coletores: oleato de sódio e dodecil-sulfonato de sódio . 
(aniõnicos), cloreto de dodecilamõnio e brometo de dodecil í 
trimetilamõnio (catiõnicos) • A concentração dos ｣ｯｬ･ｴｯｲ･ｳｾ＠ I 
e a faixa de pH (1 a 13), foram as variáveis consideradas. 
Igualmente foi estuda a flotabilidade do quartzo. A partir I 
desses resultados, foram feitos testes de flotação seleti- · 
va, com uma mistura sintética destes dois minerais (1:1) , 
em uma célula de lOOg. Na flotação direta da magnesita, o , 
coletor mais seletivo foi o oleato (3xl0-5M), em pH=7,5. j 
Já na flotação inversa da magnesita (quartzo na espuma), o J 
coletor ideal foi o sal de amónio quaternário (SxlO-SM), J· . 

em pH=9,0. 

ABSTRACT 

The microflotation behavior of a pure sample of magnesite 

' ' ! 

l 
was studied with the following collectors: Na oleate and í 
Na dodecylsulfonate(anionic), dodecylammonium chloride ｾ ､＠ l 
dodecyltrimethylammonium bromide (cationic). Collector :c! j 
centration and pH range (1 to 13) were the tested vari a - i 

bles. Likewise, quartz floatability was determined. From 
these results, selective flotation tests were carried out 
using a 1:1 magnesite-quartz mixture, in a lOOg cell. The 
most 'seletive collector in the direct flotation of magnesi · 
te was Na oleate (3xl0-5M), at pH =7.5. In the inverse flÕ ! 
tation of magnesite (quartz was the froth product), the -
ideal collector was dodecyl-TAB (SxlO-SM), at pH=9.0. 

(1) Engenheiro de Minas, M.Eng., Ph.D.-Professor Adjunto, Escola de 

Engenharia, UFMG. Belo Horizonte, MG. 
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1. INTRODUÇÂO 

A magnesita é o carbonato de magnésio anidro natural. Ele é um impor

tante mineral industrial, po is é a principal fonte de óxido de magné

sio, que é amplamente usado como um material refratário básico. Muito 

raramente a magnesita ocorre em jazidas suficientemente puras, para 

ser usada diretamente. Os minérios contêm uma variedade de minerais 

de ganga, principalmente outros carbonatos, silicatos e óxidos. Para 

atender às especificações industriais, torna-se imprescindível que a 

maior parte da ganga dos minérios brutos seja removida. As impurezas 

mais importantes (geralmente expressas como óxidos) são Si02 , CaO 

Al 2o3 e ｆ･ Ｒ ｯ Ｓ ｾ＠ Os concentrados de magnesita de alto teor devem ter 

no mínimo, 97% de MgO (expresso em base calcinada). 

As ocorrências de minérios de magnesita classificam-se nitidamente em 

dois grupos principais: (1) 

(a) macrocristalinos - com diâmetro de cristal variando desde 0,5 mm 

até alguns centímetros; 

(b) criptocristalinos - cujo diâmetro de cristal é extremamente ｰ･ｱｵｾ＠

no, usualmente cerca de alguns micrometros, ou mesmo menor. 

Os dois métodos mais usados no processamento dos minérios de magnesi

ta são (1,2) a separação por meio denso e a flotação. Modernamente, a 

flotação tem-se tornado a técnica dominante no ｢･ｮ･ｦｩｾｩ｡ｭ･ｮｴｯ＠ destes 

minérios . A flotação aplica-se a ambos os tipos de minério, e pode ｧｾ＠

rantir especificações mais rígidas. 

Tanto a flotação aniônica como a catiônica podem ser usadas no ｰｲｯ｣･ｾ＠

sarnento dos minérios de magnesita, dependendo da mineralogia e da com 

plexidade dos minerais de ganga, principalmente da granulometria de 

liberação. Pelo processo catiônico, os silicatos são flotados, e a 

magnesita permanece no fundo da célula. Contrariamente, na técnica a

niônica, a magnesita reporta na espuma, enquanto os minerais de ｧ｡ｮｧｾ＠

tanto silicatos, como óxidos e outros carbonatos, são mantidos depri

midos. 

Nos dois casos •cima, a avaliação da eficiência dos vários coletores 

usados é difícil, principalmente devido às seguintes razões: (a) as 

complexas características químicas e minerálógicas dos minérios; (b) 
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os coleto:ces comerciais sao frequE:. ttemente uma mistura de vários com

postos quimicos semelhantes, tendo ainda a presença de outras impure

zas; (c) o freqüente emprego de depressores e reagentes reguladores , 

afim de conseguir-se seletividade. 

Portanto, torna-se interessante uma pesquisa comparativa sobre a in

fluência dos coletores mais importantes na flotação seletiva da ｭ｡ｧｮｾ＠

sita Afim de evitar-se alguns dos problemas mencionados acima, um mo 

delo mais simplificado foj adotado, no qual uma mistura sintética de 

magnesita e quartzo foi usa da (50% de cada). O quartzo foi escolhido 

como um mineral de ganga moc , de v i -' ' à sua ocorrência generalizada 

em minérios de magnc sita e em outros minérios ｾ｡ｲ｢ｯｮ￡ｴｩ｣ｯｳＬ＠ além dis

so, suas proprj · ·1a des fisicc- ·; c..ímicas superficiais, bem como o seu com 

portamento de _ .otação têm s ·,_ do 0x t e nsamente investigados. 

2. MATERIAIS E ｔ ｴｃｎｉｃｾ＠ ｅｘｐｅｒｉｍｅｾｔａｌ＠

A amostra de magnes ta usada nao tinha praticamente qualquer contami

nação de ganga; o miner< 1 procedia de Brumado, BA, e consistia de 

cristais espáticos transparente s , com tamanho centimétrico. Portanto, 

a amostra era relacionada ao s minérios macrocristalinos encontra -

dos no Brasil e em importantes jazidas em outros paises. A amostra de 

magnesita tinha a seguinte composição quimica: MgO: 47,9%; FeO: ＰＬＵＵｾ＠

MnO: 0,07%; CaO: 0,22%; co2 : 51,3%, Sio2 e Al 2o 3 não foram detectado& 

Estudos por difração de raios-X, microscopia ótica e microssonda ele

trônica, mostraram que esta amostra era constituida apenas pelo mine

ral magnesita, sendo que Fe (ferroso), Mn, Ca, e os outros contaminan 

tes-traços, ocorriam como solução-sólida na magnesita. A amostra de 

quartzo tinha pureza minima de 99,9% e consistia de cristais hialino& 

As duas amostras foram moidas, separamente, em moinho com revestimen

to e bolas de alumina, para evitar-se contaminação por ferro, e clas

sificadas na faixa entre 210 e 105 um. 

Os coletores usados eram todos amostras puras dos reagentes (99%). O 

ácido oléico (cis-9-octadecenóico) foi escolhido por ser o mais ｩｭｰｯｾ＠

tante composto quimi.co aniônico usado como coletor para minerais não

sulfetados. Neste estudo ｦｯｾ＠ sempre usado o seu sabão sódico (oleato). 

lodecil-sulfonato de sódio foi escolhido como o segundo coletor ani 

·- .. ico, para efeito de comparação. Em soluções aquosas, os sulfonatos 

permanecem ionizados por praticamente toda a faixa de pH, contraria -
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mente aos ácidos graxos, que se apresentam como espécies não-iónicas, 

em condições ácidas, principalmente abaixo de pH=4. Portanto, o uso 

destes reagentes permitiria uma avaliação da influência da hidrólise 

do coletor e das associações moleculares entre as espécies formadas. 

Dentre os coletores catiônicos, o cloreto de dodecilamônio (um sal de 

amónio primário) foi escolhido por ser um eficiente coletorparaquar! 

zo e silicatos (3). Não se conheciam estudos de microflotação de mag

nesita com este coletor. No entanto, o mineral similar calcita apre -

sentou um complexo comportamento de flotação, na presença deumsal 

de amónio primário (4). O segundo coletor catiônico, brometo de dode

ciltrimetilamônio, era também um conhecido coletor para o ｱｵ｡ｲｴｺｾ＠ mas 

não foram encontradas referências de seus efeitos na flotação da mag

nesita e outros minerais similares. 

Os testes de microflotação foram realizados em um tubo de Hallimond. 

Ar puro foi usado para gerar as bolhas. Outras condições: 1 grama de 

mineral em 125ml de solução; vazão de ar: 60ml/min; tempo de condicio 

namento: Smin; tempo de flotação: lmin. O pH foi verificado antes do 

condicionametno, e logo depois da flotação; neste trabalho, o valor 

expresso é sempre este Último. Os ajustes de pH foram feitos com ｳｯｬｾ＠

çÕes de HCl e NaOH. Todos os testes foram efetuados a temperaturas de 

23+10C. 

Os testes de flotação seletiva foram realizados em ｵｭｾ＠ célula de ban

cada Agitair. Usou-se sempre lOOg da mistura ｭ｡ｧｮ･ｳｩｴ｡Ｍｱｵ｡ｲｴｺｯｰｯｲｴ･ｾ＠

te, para um volume de BOOml de água, tendo-se então 11% de sólidospor 

peso. A análise após os testes era simples: os produtos eram atacados 

por água régia fervente, por Smin; a magnesita era completamente dis

solvida, sendo o resíduo constituído puramente por quartzo. Todas as 

demais condições durante os testes de flotação seletiva foram manti -

das as mais próximas possíveis daquelas adotadas nos testes de micro

flotação. 

3. RESULTADOS E DISCUSSAO 

3.1. Testes de Miçroflotação 

Os resultados dos testes de microflotação com os diferentes ｣ｯｬ･ｴｯｲ･ｾ＠

para várias concentrações e valores de pH, ｾ￣ｯ＠ mostrados nas figuras 
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1 a 3, e na Tabe la 1. 

3.1.1. Magnesita 

O o l eato de sódio mostrou-s e um exce l e nte coletor para a magnesita(fi 

gura la). Na concentração 10- 4M, a recuperação foi sempre de 100%, e: 
-6 - -

ceto a baixo de pH=2. Somente para a al ta diluição de 10 M, nao houve 

fl o t a ç ão e m t o da a f a ixa de pH . Nas c o nce ntrações intermediárias de ｾ＠

l e ato , uma mo dul a ção d o s v a lores da recupe ração, e m função do pH, foi 

sempre obse r vada. As r ecupe rações f o ram consistente mente altas na fai 

xa mo deradamente ácida a ne utra, diminuindo tanto para a r e gião mais 

á cida , como pa r a a básica . Pa ra c o ncentrações mais altas de oleato, a 

regiã o de 100 % de r e cupe raç ão e xpandiu-se para estas regiões de pH. 

No e ntanto, um mínimo no s r esultados d a flotação f o i encontrado ao re 
-5 dor de pH=lO, até conce ntra ções tão ele vadas quanto 4xl0 M. Um com -

po rtamento simila r na flota ção da ma gne sita, dolomita e calcita, já 

for a r e portado, usa ndo- s e ole ato e outros sabõe s de ácidos graxos de 

ｾ ｾ､ ･ ｩ｡＠ longa ( 2 ,5). 

O me lhor de s e mpe nho da fl o tação da magnesita na região de pH entre 4 

e 8, c om o o leato como coletor, d e ve-se a várias razões: (a) esta re

giã o situa-se próxima ao ponto isoelétrico da magnesita, no pH=6,0 (4 

6); portanto, não haveria repulsão eletrostática significativa entre 

a superfície mineral e os ânions do coletor. Como resultado, o cole -

tor achava-se principalmente adsorvido quimicamente, devido à alta ｲｾ＠

atividade entre os grupos funcionais carboxílico/carboxilato para com 

um cátion alcalino-terroso como o magnésio. A película adsorvida era 

também compacta e homogénea, com as cadeias de hidrocarboneto orienta 

das aproximadamente paralelas ao substrato (7), formando uma camada 

parcialmente polimerizada, composta por grupos epóxido-éter, nos si

tios das ligações duplas C=C originais. As ligações C-O formaram-se a 

partir da oxidação parcial do oleato em solução, pelo oxigénio do 

ar (7); (b) nas condições básicas, onde a flotação foi sempre menos 

pronunciada, a superfície original da magnesita estava negativamente 

carregada. isto causou uma adsorção química mais limitada; complexos 

fisicamente adsorvidos constituíam a maior parte da película. Entre -

tanto, isto resultou num filme mais heterogéneo, com um menor grau de 

hidrofobicidade (7). 

Devido aos resultados de microflotação com o oleato (figura la), os 

testes de flotação seletiva foram conduzidos principalmente na faixa 
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de pH de 4 a 7,5; a região básica foi também incluída, pois a flota

ção foi ainda possível com altas concentrações de coletor, e porque o 

pH natural de vários minérios de magnesita ocorre ai. 

ｾ＠ Os resultados da microflotação da magnesita com o dodecil-sulfonato 

ｾ＠ de sódio são mostrados na figura lb. Nas concentrações de 10-
4

M e 2,5 f 4 
I x 10-M, altas recuperações s6 foram atingidas nas regiões ácida e for 

'·I temente básica. Apenas com a alta concentração de 5 x 10- 4M, ｲ･｣ｵｰ･ｲｾ＠
t çÕes pr6ximas a 100% foram obtidas, na faixa de pH 7,5 a 11. Esta foi 
! l a única faixa incluída nos testes de flotação seletiva, pois opera-

' ｾ＠

I 
lt 
R 
ｾ＠

ｾＮ ﾷ ﾷ＠ｾ＠
ｾ＠
i 

çÕes práticas em condições ácidas e fortemente básicas deveriam ser ｾ＠

vitadas, se possível. 

A carga elétrica positiva na interface magnesita-solução foi a causa 

da melhor flotação nas condições ácidas, pois o mecanismo de adsorção 

predominante com os sulfonatos é a atracão eletrostática. Analogamen

te, a repulsão acima do ponto isoelétrico (pH=6,0) explica o baixo 

comportamento da flotação, nas condições neutras e básicas. Um bom de 

sempenho da flotação na região ácida já havia sido referido para a 

calcita, com sulfonatos de cadeia curta (2). 

A menor reatividade do sulfonato como coletor, comparaao com o ｯｬ･｡ｴｾ＠

deve-se aos seguintes fatores: (a) a cadeia de hidrocarboneto mais 

curta do sulfonato; (b) a maior solubilidade do dodecil-sulfonato de 

Mg, em relação ao oleato de Mg; (c) a ausência de moléculas neutras: 

os sulfonatos estão totalmente dissociados por praticamente toda a 

faixa de pH (2). 

Os testes de microflotação da magnesita com cloreto de dodecil-amõnio 

(figura lc) mostraram os seguintes aspectos principais: (a) só obser

vou-se flotabilidade acima do ponto isoelétrico da magnesita; (b) al

tas recuperações somente foram obtidas na região básica, acima de pH= 

=9. Estes resultados são forte evidência que a adsorção foi de nature 

za fisica - por atração eletrostática entre os cátions coletores e 

superfície negativamente carregada. 

O brometo de dodeciltrimetilamônio demonstrou não ser um coletor prá

tico para a magnesita (Tabela 1), porque, mesmo em altas concentra -

ções, apenas recuperações irrisórias foram obtidas. Esta baixa reati

vidade provavelmente deve-se à falta de afinidade entre os sítios ani 

ônicos na interface magnesita/solução aquosa, e o diâmetro relativa -
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mente grande do grupo polar do B-dodecil-TMA (8). 

TABELA 1 - MICROFLOTAÇÂO DA MAGNESITA COM BROMETO DE DODECILTRIMETILA 

MONIO 

Concentração (M) Faixa de pH Recuperação (%) 

10- 4 3 a 12 o 
5 X 10- 4 10 5 

10- 3 10 15 

3. 1. 2. Quartzo 

Os resultados de microflotação do quartzo com os coletores catiônicos 

estão apresentados nas figuras 2a e 2b. Para uma concentração modera-
-4 -damente alta como 10 M, recuperaçoes excelentes foram obtidas acima 

de pH 6-7. Isto é compatível com o mecanismo de adsorção física entre 

os coletores catiônicos e o quartzo (3,9), cujo ponto isoelétrico si

tua-se na faixa ácida. 

Pela análise da figura 2, dois aspectos merecem destaque: (a) o C-do

decil-A foi um coletor mais forte para o quartzo na faixa de pH 4 a 

7,5, em comparação com o B-dodecil-TMA. A causa provável é o impedi

mento estérico devido ao maior grupo polar do sal de amónio quaterná

rio (8), este efeito torna-se mais importante em diminuir a adsorção 

do coletor nesta região de pH, onde o potencial zeta é negativo, mas 

tem um valor relativamente baixo; (b) na faixa mais importante de pH 

--7,5 a 12-- a recuperação foi total para os dois coletores. Entretan 

to, para pH>l2, a recuperação caiu para aproximadamente zero com o sal 

de amónio primário, enquanto a flotação permanecia excelente com o 

quaternário. A causa provável na flotação com C-dodecil-A é a precipi 

tação do coletor como amina (neutra), a qual tem solubilidade em água 

muito baixa (10); acima de pH=l2, a concentração do íon amínio ativo 

torna-se muito pequena, o que causa a queda na flotação. Ao ｣ｯｮｴｲ￡ｲｩｾ＠

o B-dodecil-TMA permanece totalmente dissociado, o que explica a boa 

flotação nestas condições. 

Não se efetuou microflotação de quartzo com coletores aniônicos em 

condições de pureza total, pois uma flotação significativa, somente 

poderia ser obtida na faixa ácida, portanto, sem significado prático. 

Já a ativação do quartzo pelo íon Mg, so'lvatado da magnesita, era ｰｯｾ＠

sível na flotação aniônica. A figura 3 ilustra a microflotação do 
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quartzo, ativado por Mg+ 2 , com oleato (11): verifica-se que a flota

ção só é intensa na região básica, mostrando baixas recuperações na 

faixa ácida. 

3.2. Testes de Flotação Seletiva 

Baseando-se nos testes de microflotação, e na informação obtida da 

literatura, os seguintes critérios gerais foram adotados para os tes

tes com a mistura magnesita-quartzo: (a) flotação direta da magnesita 

com os coletores aniônicos; (b) flotação inversa da magnesita (quart

zo na espuma) com os coletores catiônicos. 

Os resultados da flotação seletiva, mostrados nas figuras 4 a 7, po

dem dar a idéia de que a maioria dos valores obtidos são excelentes , 

pois vários resultados de recuperação e teor estão acima de 90%. Além 

disto, as concentrações dos coletores que causam bom desempenho na 

flotação são em geral relativamente baixas. Entretanto, deve-se res -

saltar que esses testes foram realizados em condições ideais, que em 

alguns aspectos são bem distintos na flotação com minérios reais. Es

tes aspectos são os seguintes: (a) a granulometria da mistura magnesi 

ta-quartzo era ideal; como conseqUência, efeitos como recobrimentopor 

lamas e alto consumo de reagentes não ocorreram; (b) a mistura sinté

tica representava um minério totalmente liberado, o que raramente a

contece com um minério real, após a moagem; (c) os minerais constitu

intes da mistura eram muito puros e isentos de inclusões e defeitos 

cristalinos graves; (d) a % de sólidos da polpa era relativamente bai 

xa. 

Devido a estes aspectos, pequenas diferenças em recuperação e teor 

nos testes de flotação seletiva são muito mais significativos do que 

dados similares na flotação com minérios reais. 

3.2.1. Oleato de sódio (flotação direta da magnesita) - figura 4 

Os testes foram realizados primeiramente em condições ácidas, tentan

do beneficiar-se do excelente desempenho observado na microflotação 

(figura la). Em pH=4,0 e 10-SM (figura 4), o teor foi excelente, mas 

a recuperação foi mediana. A seletividade foi boa, pois praticamente 

nenhum quartzo flotou, o que já era esperado, pois a ativação por Mg 

não-foi eficiente na faixa de pH 4a 8 (figura 3). Entretanto, como 7% 
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da magnesita não reportou ao concentrado, condições mais enérgicas fo 

ram tentadas. Aumentado-se tanto o pH até 6,0 ou a concentração até 
-5 3xl0 M, resultou apenas numa piora dos parâmetros da flotação. 

Para o pH=6,0 e concentração de oleato de 3xl0- 5M, o teor atingiu o 

alto valor de 98%, mas a recuperação ainda era baixa (85%). Movendo -

se para a faixa neutra, em pH=7,3 (na realidade 7,0 a 7,5), atingiu -

se excelente resultado: 99% tanto na recuperação como no teor. As cau 

sas deste alto desempenho foram principalmente: (a) o pH localizava

se ainda na região de flotação ótima da magnesita (moderadamente áci

da a neutra), principalmente para a concentração de oleato usado (3 x 

10-5M); (b) um mínimo na flotação do quartzo ativado por Mg ocorreu 

nesta faixa de pH (figura 3). 

A flotação seletiva na região básica deu resultados medíocres, mesmo 

com a alta concentração de 10- 4M. A causa foi ativação do quartzo ｰｾ＠

lo Mg, que mostra um máximo entre pH 9 a 12 (figura 3). A flotação in 

desejada do quartzo é ainda confirmada pelo fato do teor ter sido sem 

pre menor, enquanto a recuperação foi alta (=99%). Portanto, estes re 

sultados indicaram que, na flotação seletiva da magnesita em presença 

de silicatos, em condições básicas, o uso de depressores para a ganga 

é realmente necessário, um fato que já fora observado na prática com 

minérios reais. 

3.2.2. Dodecil-sulfonato de sódio (flotação direta da magnesita) - fi 

gura 5 

A maior razão para esperar-se um melhor desempenho do sulfonato na 

flotação seletiva aniônica, era este reagente ser um coletor mais fra 

co do que o oleato; portanto, o primeiro poderia ser mais seletivo 

em concentrações adequadas. Entretanto, isto nao ocorreu. 

Boas recuperações foram obtidas a 5xl0- 4M (figura 5), na faixa de pH 

7,5 a 11,0 (100% no pH=ll,O), o que concorda com os testes de micro

flotação. No entanto, o teor foi sempre relativamente baixo. Assim ｣ｾ＠

mo no caso do oleato, alguma flotação indesejada do quartzo ocorreu , 

devido à ativação pelo Mg. Portanto, também com o sulfonato, o uso de 

depressores para silicatos torna-se necessário. 

Esses resultados mostraram que não há vantagem no uso de sulfonatos 
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(e sulfatos) de alquila em comparação com os ácidos graxos, na ｳ･ｰ｡ｲｾ＠

ção entre os carbonatos de Mg/Ca e os silicatos. Além disto, os sulfo 

natos são reagentes mais caros, e devem ser usados em soluções 

concentradas. 

mais 

3.2.3. Cloreto de dodecilamônio (flotação inversa da magnesita) - fi

gura 6 

A flotação seletiva do quartzo foi tentada apenas na faixa de pH 6,0 

a 9,0; pois o quartzo não flotou com recuperação 100%, abaixo de 6,0; 

e a flotação da magnesita Ja era significativa acima de 9,0. No ｾ＠

7,5 e concentração 2xl0-SM de C-dodecil-A, a recuperação foi 100% 

mostrando que toda a magnesita permaneceu deprimida; no entanto, o 

baixo teor (60%) indicou que a maior parte do quartzo não flotou. Au

mentando-se a'concentração apra 5xl0-SM resultou no teor atingindo 

100%, significando que todo o quartzo aderiu à espuma; a recuperação 

baixou para 97%, provavelmente devido a uma pequena porção da magnesi 

ta ter sido arrastada na espuma. Este foi o melhor resultado com o 

sal de amônio primário. Os demais resultados mostrados na figura 6 

ou foram piores em recuperação e/ou teor, ou foram similares, mas ob

tidos para concentrações maiores do coletor. Sempre que se aumentou o 

pH acima de 7,5, o teor caiu, devido à flotação indesejada de magnesi 

ta. 

3.2.4. Brometo de dodeciltrimetilamônio (flotação inversa da magnesi

ta) - figura 7 

Comoeste reagente mostrou mínima reatividade para a magnesita, os cri 

térios para os testes de flotação seletiva foram pH ｰｲｯｸｾｭｯ＠ ao natu

ral para os minérios de magnesita (8 a 10), e a região correspondente 

à flotabilidade ótima do quartzo (acima de 7,5). 

-5 A recuperação foi 100%, mas o teor apenas 56%, com 2xl0 M e pH=9, .0 ; 

a razão é que toda a magnesita ficou deprimida, mas muitos grãos de 

quartzo também não flotaram, devido à baixa concentração do coletor. 

Aumentando-se a concentração do B-dodecil-TMA para 5xl0- 5M, e manten

do o pH=9,0, o excelente resultado de 100% em recuperação e teor foi 

obtido, significando que todo o quartzo foi flotado, enquanto que to

da a magnesita permaneceu deprimida. Estas foram as únicas condições 

em todos os testes de flotação seletiva (incluindo-se todos os cole -
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tores testados) , em que o valor máximo em ambos os parâmetros foi al

cançado. Outros resultados quase tão bons foram obtidos (figura 7) 

confirmando a excelente seletividade do sal de amónio quaternário pa

ra este tipo de separação. 

4. CONCLUSOES 

Os coletores aniônicos oleato de sódio e dodecil-sulfonato de sódio 

foram bons coletores para a magnesita, em testes de microflotação, e 

100% de recuperação foi atingida em várias condiçÕes. No entanto, a 

região moderadamente ácida a neutra foi sempre mais favorável. Além 

disto, o oleato sempre teve o melhor desempenho. 

Testes de flotaçâo seletiva com uma mistura sintética magnesita-quarl 

zo comprovaram a superioridade do oleato. O melhor resultado para a 

flotação aniônica direta (99% em recuperação e teor) foi obtido na 
- -5 faixa neutra (pH 7,0 a 7,5), e concentraçao 3xl0 M do oleato. 

Dois coletores catiônicos foram usados em testes de microflotação. O 

cloreto de dodecilamônio flotou a magnesita apenas em condições bási• 

cas, bem acima de seu ponto isoelétrico (pH=6,0), onde 100% de ｲ･｣ｵｰｾ＠

ração foi obtido para algumas concentrações. O outro reagente, brome

to de dodeciltrimetilamônio, demonstrou baixíssima reatividade para a 

magnesita. Ambos reagentes comprovaram serem ótimos coletores para o 

quartzo. 

Na flotação seletiva catiônica reversa (o quartzo foi o mineral ｦｬｯｴｾ＠

do), bons resultados foram obtidos com o cloreto de dodecilamônio, ｰｾ＠

ra pH 6,0 a 7,5. No entanto, os melhores resultados de todos os tes

tes de flotação seletiva foram obtidos com o B-dodecil-TMA, em pH=9,0 

e concentração 5xl0- 5M: 100% em ambos teor e recuperação. 
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