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ÓLEOS VEGETAIS SAPONIFICADOS COMO COLETORES NA FLOTAÇÃO DE UM 
MINÉRIO FOSFATICO 

L G C . 1 G d- 2 . . alres , P. R. . Bran ao 

Os óleos de arroz, soja e linhaça, previamente saponificados, 
foram utilizados como coletores, na flotação de um minério de 
apatita carbonatitico. Estes óleos foram caracterizados 
quimicamente, através de análises por via úmida (determinação 
dos índices de acidez, saponificação e iodo, e matéria 
insaponificável), por cromatografia gasosa e por espectrometria 
infravermelha. Essas análises atestaram a qualidade dos óleos 
vegetais, e mostraram a necessidade de saponificá-los 
previamente, para que fossem utilizados como coletores. A 
seguinte ordem crescente de grau de insaturação foi constatada: 
óleo de arroz, óleo de soja, óleo de linhaça. Em várias 
condições de flotação testadas, os óleos saponificados 
produziram concentrados capazes de satisfazer às exigências de 
teor e recuperação de P20 5 • O óleo de soja foi o coletor que 
produziu concentrados com maior teor e recuperação de P20 5 , e 
menor teor de Fe20 3 , para as concentrações de amido testadas. 

SAPONIFIED LIPID VEGETAL OILS AS COLLECTORS IN THE FLOTATION OF 
PHOSPHATE ORES 

Rice bran oil, soybean oil and linseed oil, after saponifica
tion, were used as collectors in the flotation of a carbonatite 
apatite ore. These oils were chemically analysed by wet methods 
(determinations of acid, saponification and iodine values, and 
unsaponifiable matter), gas chromatography and infrared 
spectrometry. These chemical assays proved the quality degree 
of the oils, and made clear the need for saponification, before 
their use as collectors. The following rank of increasing 
degree of unsaturation was established: rice bran, soybean and 
linseed oils. Under the several flotation conditions tested, 
the saponified oils have produced concentrates that can meet 
the specifications for grade and recovery in P20 5 • Soybean oil 
was the collector which produced the concentrates with the 
highest grade and recovery in P20 5 , and the lowest content of 
Fe203 , for the corn starch concentrations tested. 

1 
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INTRODUÇÃO 

Os óleos e gorduras naturais são constituídos, 

essencialmente, de triacilgliceróis, ou seja, ésteres de ácidos 

graxos do glicerol(l). Através da reação de saponificação, é 

possível obter os ácidos graxos constituintes do óleo ou gordu

ra na forma de sais (sabões) ( 2) . E estes sabões podem ser 

usados como coletores aniônicos para não-sulfetos. 

Este trabalho, portanto, tem como objetivo de estudo a 

utilização de óleos saponificados como coletores no processo de 

flotação de oxi-minerais. 

Inicialmente, os óleos empregados nesta pesquisa foram 

caracterizados quimicamente. Para tal, foram utilizadas técni

cas de análise por via úmida, espectrometria infravermelha e 

cromatografia gasosa. 

Os métodos de análise por via úmida permitem a 

determinação de índices, os quais expressam as propriedades 

químicas dos óleos. O índice de acidez, definido como o número 

de mg de KOH necessário para neutralizar os ácidos graxos li

vres contidos em um grama de amostra, é uma medida da quantida

de de ácidos graxos livres presentes no óleo. O índice de 

saponificação fornece o número de mg de KOH necessário para 

neutralizar os ácidos graxos livres e saponificar os ácidos 

graxos esterificados, contidos em um grama de amostra. O índice 

de iodo é definido como o número de gramas de halogênio, 

expresso em iodo, que reage com 100 gramas de amostra. Este 

índice é uma medida do grau de insaturação de um óleo. Entende

se por matéria insaponificável, o conjunto de todos os consti

tuintes dos óleos que não são saponificáveis por KOH e que são 

solúveis em éter de petróleo ( ou outro solvente indicado pelo 

método analítico utilizado na determinação)(l,3,4). 

A composição dos óleos, em termos de ácidos graxos 
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constituintes, pode ser obtida por técnicas cromatográficas. E, 

através da espectrometria infravermelha, é possível identificar 

raias características dos ácidos graxas, dos triacilgliceróis e 

dos sabões. 

Os óleos vegetais, previamente caracterizados, foram 

saponificados, e seus sabões foram utilizados como coletores em 

testes de flotação em escala de bancada. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Caracterizaçao Química dos Óleos Vegetais 

Os seguintes óleos vegetais foram adquiridos no comércio 

varejista: óleo de soja refinado, óleo de arroz refinado, óleo 

de linhaça. 

Para avaliar a precisão e a reprodutibilidade dos métodos 

de análise química por via úmida, utilizou-se uma amostra de 

ácido oléico (P.A.), com as seguintes características (dadas 

pelo fabricante): índice de acidez igual a 200mg KOH/g de 

amostra, índice de iodo igual a 92 cg de iodo absorvido/g de 

amostra e teor de sulfato igual a 0,005%. 

A caracterização química dos óleos vegetais foi realizada 

através de análises por via úmida, por cromatografia gasosa e 

por espectrometria infravermelha. 

As análises químicas 

índice 

por 

de 

via úmida compreenderam as 

(I .A.), matéria determinações 

insaponificável 

de iodo ( I . I . ) . 

de: acidez 

(M.I.), índice de saponificação (I.S.) e índice 

Os procedimentos analíticos para determinação 

destes índices encontram-se descritos na referência (5). 

Foi utilizado um espectrômetro a transformada de Fourier 

(Perkin Elmer- modelo 1760X), acoplado com computador (Perkin 
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Elmer - modelo 7700), para obter os espectros de transmissão 

das amostras. 

As análises por cromatografia gasosa foram realizadas pelo 

CETEC (Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais), segundo 

procedimento do Setor de Análises Químicas. 

Estudos de Flotaç~o em Escala de Bancada 

Nos testes de flotação em bancada foi utilizada uma 

amostra de minério fosfático (denominado fosfato 

intemperizado), procedente da jazida de FOSFÉRTIL, situada em 

Tapira - MG. Os resultados de fluorescência de raios-X 

mostraram os seguintes teores, em porcentagem: 

P20 5 = l9,li CaO = 29,9i Fe20 3 

Al20 3 = 1 , 7 e MgO = O, 1 . 

através de 

13 I 7 i Si02 712 i 

estudos Verificou-se, 

microscópio ótico, realizados pelo CETEC, 

mineralógicos, em 

que o minério era 

constituído predominantemente de: apatita, magnetita, quartzo, 

limonita, goethita, argilo-minerais, vermiculita, sericita, 

hematita, caulinita, biotita, anatásio/perosvskita e 

carbonatos. 

A distribuição granulométrica do minério utilizado é 

mostrada na tabela I. 

Os óleos de soja, arroz e linhaça, previamente 

saponificados com hidróxido de sódio, utilizando aquecimento e 

agitação constantes, foram utilizados como coletores. Amido de 

milho gelatinizado com hidróxido de sódio foi empregado como 

depressor e, como modificadores de pH, utilizou-se NaOH e HCl. 

Os testes foram realizados em célula de flotação em 

bancada CIMAQ, modelo CFB 1000, nas seguintes condições: 



porcentagem de sólidos: 30%; 

volume de polpa: 1 litro; 

agitação: 1100 rpm; 

tempo de condicionamento do depressor: 5 min; 

tempo de condicionamento do coletor: 2 min; 

pH=lO,O. 

TABELA I: ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DO MINÉRIO 

~m 297 210 149 105 74 53 44 37 -37 
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(%) ACU. 7,7 21,4 43,7 59,4 71,6 81,2 85,6 91,1 100,0 

RESULTADOS E DISCUSSXO 

Caracterizaçao Química dos óleos Vegetais 

A tabela II contém os resultados das determinações de 

índice de acidez, índice de saponificação, índice de iodo e 

matéria in!:iaponificável das amostras de óleos vegetais e de 

ácido oléico P.A. 

Observa-se que há boa concordância entre o valor 

experimental do índice de acidez do ácido oléico P.A. e aquele 

fornecido pelo fabricante. No caso dos óleos vegetais, os 

valores experimentais de índice de acidez são, em geral, 

inferiores àqueles descritos em literatura (4,6). Estes baixos 

valores confirmam a existência de uma pequena quantidade de 

ácidos graxas livres. Isto indica que os triacilgliceróis 

praticamente não sofreram hidrólise, ou seja, os óleos vegetais 

estão bem conservados. 

O valor do índice de saponificação (I.S.) do ácido oléico 
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coincide com o do índice de acidez. Isto significa que o 

reagente é constituído de ácido graxa livre e que as técnicas 

empregadas nas determinações fornecem resultados confiáveis. 

Observa-se que os valores de I. S. dos óleos vegetais estão 

muito próximos daqueles valores citados em literatura(4,6) e 

que os intervalos de 95% de confiança têm pequena amplitude. 

Estes fatos corroboram a confiabilidade da técnica de análise. 

Nota-se, ainda, que os valores de I.S. dos óleos vegetais 

analisados são muito próximos, o que indica que estes óleos têm 

aproximadamente a mesma quantidade de matéria saponificável. O 

fato dos valores dos I.S. dos óleos vegetais serem muito 

superiores aos dos I.A., confirma que a maior parte dos ácidos 

graxas presentes nos óleos estão esterificados. E, portanto, 

para utilizar os óleos vegetais como coletor~s aniõnicos, é 

necessário saponificá-los previamente. Nos sabões, o grupo 

carboxilato está disponível para interagir com os sítios da 

superfície mineral. 

O valor experimental do índice de iodo do ácido oléico 

está próximo do valor especificado pelo fabricante; o que 

confirma que o procedimento adotado é adequado. Além disso, os 

valores experimentais de I.I. dos óleos vege~ais estão próximos 

daqueles citados em literatura(4,6). o valor do I.I. do óleo de 

linhaça está abaixo daquele encontrado em literatura. Isto é 

indicativo da presença de uma menor quantidade de ácidos graxas 

insaturados, em relação ao esperado. A ordem crescente de I.I., 

para os óleos vegetais analisados, foi: óleo de arroz, óleo de 

soja, óleo de linhaça. 

Observa-se que os resultados das determinações de M. I. 

estão de acordo com dados de literatura(4,6), o que indica que 

a quantidade de constituintes insaponificáveis, presentes nos 

óleos vegetais, é aceitável. Porém; a presença de matéria 

insaponificável no ácido oléico P.A. revela que o mesmo contém 

outra(s) substância(s) que não ácidos graxas. 

t 
~ 
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A compos~çao química das amostras de óleos vegetais e do 

ácido oléico (P.A.), em termos de conteúdo de ácidos graxos, é 

apresentada na tabela I I I. Em geral, os resultados obtidos 

estão de acordo com os dados de literatura( 2, 7) e, portanto, 

atestam a qualidade dos óleos vegetais. A quantidade de ácido 

linolênico contida na amostra de óleo de linhaça é inferior 

àquela citada em literatura. Este resultado endossa aquele de 

índice de iodo. Verifica-se uma estreita relação entre os 

resultados de conteúdo de ácidos graxos insaturados e de índice 

de iodo. Os óleos vegetais que possuem maior quantidade de 

ácidos graxos com maior grau de insaturação têm valores de 

índice de iodo mais altos. 

Os espectros de infravermelho dos óleos vegetais guardam 

grande semelhança entre si, de modo que apenas o espectro de 

transmissão do óleo de soja (figura 1) será mostrado neste 

texto; os demais encontram-se na referência (5). 

A banda característica dos óleos vegetais 

1. 746cm-1 e é atribuída à deformação axial do grupo 

(C=O) dos triacilgliceróis (éster). A banda 

deformação axial do c-o do éster é observada 

1. 164cm-1 ( 8) . 

ocorre em 

carboxila 

deviqa à 

em 1.165-

A principal banda do ácido oléico (figura 2) ocorre em 

1.711cm-1 e é atribuída à deformação axial do grupo carboxila. 

Outras bandas diagnósticas são aquelas proven1entes da deforma

ção axial da hidroxila do dímero, a 2.674cm-l, e da deformação 

angular (fora do plano) da hidroxila, a 938cm-1 • Observa-se, 

também, as bandas atribuídas à interação C-O-H: uma, em 

1. 417cm-1 , atribuída à deformação angular no plano de c-o-H, e 

outra, em 1 . 287cm-l, devida à deformação de c-o (dímero). 

Estes espectros apresentam muitas bandas provenientes da 

cadeia hidrocarbõnica. As atribuições destas raias podem ser 

encontradas na referência (8). 



TABELA II. Análise química dos óleos vegetais 

(intervalo de 95% de confiança) 

AMOTRA 

Ácido Oléico 
Óleo de Arroz 
Óleo de Soja 
Óleo de Linhaça 

Índices de 
Acidez 

(mgKOH/g) 

199,2 - 199,6 
0,17 - 0,29 
0,13 - 0,17 
3,42 - 3,55 

Índices de 
Saponifi. 
(mgKOH/g) 

197 - 201 
183 - 185 
187 - 191 
186 - 192 

Índices de 
Iodo 

(cg I/g) 

91 - 96 
104 - 106 
129 - 131 
154 - 156 

Matéria 
Insap. 

(%) 

0,2 - 0,5 
1 - 5 

0,5 - 0,8 
0,7 - 1,0 

TABELA III: Composição química dos óleos vegetais em termos de conteúdo de ácidos 

.graxas, por cromatografia gasosa. 

AMOSTRA Mirístico 

Ácido Oléico 2,1 
Óleo de Arroz 0,2 
Óleo de Soja 
Óleo de Linhaça 

Palmítico 

3,4 
17,9 
11,8 
8,1 

ÁCIDOS GRAXOS (%) 

Esteárico 

1,4 
3,0 
3,2 

Palmitoléico 

4,6 

Oléico 

83,3 
41,5 
23,0 
22,0 

Linoléico 

6,6 
37,5 
57,0 
38,4 

Linolênico 

1,6 
4,8 

28,3 

-.J 
1\J 
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Pode-se observar, ainda, nestes espectros, uma banda larga 

e centrada em 3.471 - 3~474cm-1, decorrente da presença de uma 

pequena quantidade de água nas amostras. 

Estudos de Flotaçao em Escala de Bancada 

As figuras 3 a 8 mostram os resultados dos testes de 

flotação de fosfato, em escala de bancada, com óleos vegetais 

saponificados. Apresenta-se, nestas figuras, as variações do 

teor de P20 5 , da recuperação de P20 5 , do teor de Fe20 3 , em 

função do grau de insaturação (índice de iodo) do óleo vegetal 

utilizado como coletor. 

Observa-se, nas figuras 3 e 4, que, em praticamente todas 

as condições testadas, foi possível obter concentrados com teor 

de P205 superior a 30%. Ou seja, apenas com uma etapa 

"rougher", obtiveram-se concentrados cujo teor de P20 5 está de 

acordo com a especificação para os concentrados finais de ro

chas fosfáticas(9). O concentrado mais rico em P20 5 (42,1%) foi 

obtido utilizando-se 150g/t de amido e lOOg/t de óleo de soja. 

Observa-se que os concentrados obtidos com óleo de arroz 

saponificado são mais pobres em P2 0 5 , em todas as condições 

testadas, que aqueles obtidos com os óleos de soja e de linhaça 

saponificados. Estes resul tactos estão de acordo com aqueles 

obtidos em testes de microflotação de apatita (Monteiro), uti

lizando ácidos graxos de elevada pureza como coletores(S). Es

tes testes mostraram que a eficiência dos ácidos graxos, como 

coletores para a apatita, decresce na ordem: linoléico, linolê

nico, . oléico. E, como o óleo de arroz é mais rico em ácido 

oléico do que os outros dois óleos, seu poder de coleta, para a 

apatita, foi inferior aos dos óleos áe soja e de linhaça. 

Como pode-se observar nas figuras 5 e 6, a recuperação de 

P20 5 , nos testes de flotação realizados, variou entre 47,3% e 
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FIGURA 3: Var iação do Teor de P2o5 no conce ntrado em função do 

grau de insaturação do col etor (ami do=lSO g / t )' 
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FIGURA 5: Variação da recuperação de P2o5 em função do grau de 

insaturação (amido= 150 g/t). 
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insaturação do coletor (amido= 300 g/t). 



T 
E 
o 
R 

F 
9 
2 
o 
a 

12;------r------~-----.-------.------~-----. 

..... ......... 

s 2 t-· ·····················1················ ········•·· ···· ·················•···· ··· ················•·········· ············· ... ······ ···· ··· ··········· 

0~----~----~----~~----~-----L----~ 
100 110 120 130 140 160 160 

fndlce da lodo (cg da lodo absorvldo/g) 

OOLETOR • -e- 100 g/t -- 200 g/t -e- 300 g/t 

78 

FIGURA 7: Variação do teor de Fe2o3 no concentrado em f~nção 

do grau de insaturação do coletor (amido = 150 g/t) . 
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91,7%, sendo que o melhor resultado foi obtido quando utilizou

se 300g/t de amido e 500g/t de óleo de soja, e, quando 

empregou-se 150 g/t de amido e 100g/t de óleo de linhaça, 

registrou-se a menor recuperação de P20 5 • Não se obsérvou 

variação significativa da recuperação de P20 5 com o grau de 

insaturação do óleo vegetal, nos testes realizados com 300g/t 

de depressor (figura 6). Quando a concentração de amido foi 

reduzida a 150g/t, as melhores recuperações de P20 5 (figura 5) 

foram obtidas com óleo de soja. Ne;stas condições, o óleo de 

soja saponificado foi o coletor que melhor atendeu às 

exigências de teor e recuperação de P20 5 • 

As figuras 7 e 8 mostram que o teor de Fe20 3 nos 

concentrados variou entre 4,1% e 11,2%. O menor valor (4,1% de 

Fe203 ) foi obtido quando utilizou-se o óleo de soja 

saponificado, na concentração de 200g/t, e 300g/t de depressor. 

Quando utilizou-se o óleo de arroz saponificado .( 300g/t) e 

150g/t de amido, o concentrado apresentou o maior teor de 

Fe20 3 • Pode-se dizer que, em geral, o óleo de linhaça produziu 

concentrados com menor teor de Fe203 , e com o óleo de arroz 

obteve-se os concentrados mais ricos em Fe20 3 • 

CONCLUSÕES 

Atestou-se a qualidade das amostras de óleos vegetais, 

através das determinações de indice de acidez e de matéria in

saponificâvel e da análise por espectrometria infravermelha. E 

verificou-se que a quantidade de matéria saponificâvel presente 

nos óleos de arroz, soja e linhaça era praticamente a mesma. 

Constatou-se, através de determinações de indice de iodo, 

que o grau de insaturação das cadeias hidrocarbônicas dos óleos 

vegetais cresce na ordem: óleo de arroz, óleo de soja, óleo de 

linhaça. 

Utilizando os óleos de arroz, de soja e de linhaça 
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saponificados (separadamente) como coletores para apatita, foi 

possível obter concentrados com mais de 30% de P20 5 e com alta 

recuperação de P20 5 • 

Quando foram utilizados 300g/t de depressor (amido _de 

milho gelatinizado), os três coletores produziram concentrados 

com mesma recuperação de P20 5 • O teor de P20 5 nos concentrados, 

entretanto, foi ligeiramente maior quando utilizou-se o óleo de 

soja saponificado como coletor. No entanto, o óleo de linhaça 

saponificado produziu concentrados com menor teor de Fe20 3 • 

O óleo de soja saponificado produziu concentrados com 

maior recuperação de P20 5 , quando a concentração de depressor 

foi igual a lSOg/t. Em geral, o teor de P2 0 5 nos concentrados 

foi maior e o de Fe20 3 foi menor, quando utilizou-se óleo de 

linhaça saponificado como coletor. 

O concentrado mais rico em P20 5 foi obtido utilizando 

lSOg/t de amido de milho gelatinizado e lOOg/t de óleo de soja 

saponificado. Obteve-se a maior recuperação de P20 5 e o menor 

teor de Fe20 3 no concentrado, quando utilizou-se, 

respectivamente, SOOg/t e 200g/t de óleo de soja saponificado; 

a concentração de amido foi de 300g/t. Ou seja, obtiveram-se os 

melhores resultados quando utilizou-se o óleo de soja 

saponificado como coletor. 
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