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RESUMO
Estudou-se a influência de espécies catiônicas (K+, Ca2+ e AP+) na flotação de feldspato com uma amina comercial. As
aminas ionizam por protonação e são freqüentemente utilizadas, como coletor, na flotação de silicatos com excesso de
carga negativa, em cujas superfícies adsorvem-se por atração de natureza elétrica. Outras espécies catiônicas dissolvidas
na água atuam como depressor já que competem com o coletor pelos sítios negativos existentes na superfície mineral.
O trabalho teve como objetivo definir as concentrações críticas para espécies catiônicas com diferentes valências, as
características de adsorção e a influência desses íons na cinética da flotação com amina. O interesse pelo estudo resulta do
fato de que as águas utilizadas em flotação apresentam concentrações variadas de cátions, que podem interferir de forma
negativa na eficiência do processo.
Os testes de flotação foram realizados em célula mecânica de laboratório, utilizando-se uma amostra pura de feldspato.
Os cátions foram adicionados em forma de cloretos. Os resultados foran1 avaliados em termos de percentagem em peso
do material recolhido na espuma e relacionados às curvas potencio métricas obtidas por técnica eletroacústica no Sistema
ESA-9800.
O íon alumínio sofre reações de hidrólise e adsorve-se especificamente na superfície do feldspato. Observou-se
que na presença de apenas 5 ppm de AP+, a flotação do feldspato caiu de 95% para 50%. As outras espécies, com
menor capacidade de hidrólise, adsorvem-se como contra-íons, diminuindo a densidade de adsorção do coletor e,
conseqüentemente, a velocidade de flotação. Para períodos longos de flotação , o efeito depressor do K+ e o Ca2+ só foi
sentido para concentrações a partir de 2000 ppm.
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L INTRODUÇÃO
Dentre os surfatantes catiônicos, com potencial para uso como coletor, as arninas primárias têm sido as únicas utilizadas
em instalações industriais de flotação de minério. As aminas primárias são derivadas da amônia (NH) , a partir da
substituição de um de seus átomos de hidrogênio por uma cadeia hidrocarbônica, e ionizam por protonação em solução
aquosa:

A parte solidofilica da molécula heteropolar adsorve-se na superfície do mineral por atração eletrostática, sendo,
portanto, uma adsorção de natureza física. Como conseqüência, um sistema de flotação com amina apresenta as seguintes
características:
a) As moléculas do coletor concentram-se, como contra-íons, no plano externo de Helmholtz e na camada difusa de Gouy.
Portanto, trata-se de uma ação pouco seletiva e que envolve baixo calor de adsorção. A adsorção é possível em qualquer
superficie que apresente excesso de sítios negativos e a dessorção pode ocorrer com a quebra do equilíbrio eletroquímico
do sistema.
b) A densidade de adsorção da amina aumenta com o excesso de carga negativa da superfície mineral. Portanto, a eficiência
do processo é fortemente afetada pela concentração dos íons determinantes de potencial (idp). Como as espécies W e
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OH- são determinantes de potencial para a maioria dos minerais, fica evidenciada a importância do pH em sistemas de
flotação com amina.
c) Outras espécies catiônicas, presentes na água, competem com a amina pelos sítios negativos da superfície mineral. Esse
fato toma importante o controle da qualidade da água, que pode ser afetada pela presença de minerais solúveis.

,

Assim como as aminas, as outras espécies catiônicas dissolvidas na fase aquosa também atuan1 como contra-íons no
sentido de neutralizar o excesso de carga negativa da superfície. Considerando-se o fato de que a quantidade de contraíons atraida é limitada (corresponde ao excesso de carga existente na superfície do mineral) , toma-se inevitável a
competição. A presença de qualquer espécie catiônica em solução diminui a possibilidade de adsorção do coletor (Smith
e Akhtar, 1976).
Uma menor densidade de adsorção do coletor implica em uma diminuição na probabilidade de adesão da partícula
hidrofóbica às bolhas e, conseqüentemente, em uma cinética de flotação mais lenta.

.

Diversos autores têm chan1ado a atenção para a importância da presença de cátions inorgânicos na flotação com amina
(Scott e Smith, 1993 ; Demir et. ai. , 2001 ). Sirkeci (2000) estudou a separação pirita/calcopirita com uma tioetilaminahexil
e observou uma redução na flotação de ambos os minerais quando o Ca(OH) 2 foi usado como regulador de pH. O efeito
foi atribuído a adsorção do Ca 2+ na superfície dos minerais. Scott e Smith, 1993 , mostraram que o íon Ca 2+ é um forte
competidor da amina pelos sítios da superfície mineral. Efeito depressor importante foi observado na presença de 10· 1 M
de CaC1 2 . El-Salmany et. al. (1993) observaram um efeito negativo dos íons Ca 2+, Ba2+ e Sr2+ numa flotação de feldspato .
Demir et. a!. (200 1) obtiveram a separação entre feldspatos cálcicos e potássicos por meio da alteração da carga superficial
por ação de cátions monovalentes. No entanto, há poucas infonnações com relação à concentração critica dessas espécies
e à influência na cinética de flotação. No trabalho procurou-se verificar a influência da concentração de cátions de
diferentes valências na flotabilidade e o efeito na velocidade de flotação do feldpato.

,..
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2. EXPERIMENTAL
Material
Os testes de flotação foram realizados em célula mecânica, modelo sub-A, da DENVER, utilizando-se uma cuba com
capacidade para 3000 ml.
O potencial zeta foi detemünado a partir de medições eletroacústicas no Sistema ESA-9800, da MATE C INSTRUMENTS ,
inteiramente controlado por computador.

..
,

.
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A distribuição granulométrica da amostra foi detenninada em aparelho Analisador de Tamanho de Partículas a laser,
modelo Mastersizer 2000, da MALVERN, controlado por computador.
A amostra de feldspato com elevado grau de pureza foi fornecida pela CAULIM DO NORDESTE S/A. A amostra
apresenta uma granulometria 100% abaixo de 100J.lln, um d50 em 2lJ..Lm e uma área superficial específica de 0,8 m2/g. A
distribuição granulométrica é apresentada na Figura 1.
Utilizou-se uma amina comercial, a Flotamine NBD, uma diamina de sebo hidrogenada, produzida pela PIETSCH. Os
reagentes usados como fonte das espécies catiônicas foram cloretos de grau analítico produzidos pela NUCLEAR. O pH
da polpa foi regulado com ácido cloridrico ou hidróxido de sódio, ambos produzidos pela !vfERCK.

Metodologia
Os testes de flotação foram rigorosamente padronizados, especialmente, com relação ao nivel da polpa; velocidade
de agitação e intervalo de tempo para remoção da espuma, a fim de que a percentagem de feldspato da fração flotada
refletisse com fidelidade a influência da variável estudada. Em cada teste mediu-se o volume de água contido na espuma
como fom1a de controle da padronização .
Após a realização de uma série de testes, a concentração do coletor foi fixada em 400 g/t. Nessas condições observou-se
a flotação máxima do feldspato . Após a regulagem do pH, o coletor era condicionado por 5 minutos na própria célula. A
velocidade de agitação foi mantida em 1300 rpm; a remoção da espwna era feita a cada 15 segundos. O tempo total da
flotação era de 10 minutos, suficiente para a total remoção da espuma. A percentagem inicial de sólidos foi padronizada
em 10%.
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Figura 1- Distribuição gmnulométrica da amostra de feldspato utilizada no estudo.
O fato de se usar amostras pums de feldspato dispensou a realização de análises químicas. Os testes foram avaliados em
tennos de percentagem, em peso, da amostra coletada na espuma. Após o teste, o material era filtrado , secado e pesado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figura 2 apresenta resultados de testes realizados em pH 8, que prosseguiram por 10 minutos, tempo suficiente para
remover toda espuma e, portanto, esgotar a flotação . Observa-se que o efeito depressor das duas espécies só começa
a partir de concentrações acima de 2000 ppm. Para concentração de 3000 ppm, em ambos os casos, a recuperação do
feldspato caíu de 95% para cerca de 70% em peso . Uma concentração de 5000 ppm reduz a recuperação do feldspato para
40% e 45%, respectivamente, na presença de Ca 2+ e K+.
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Figura 2- Influência da concentração de cátions Ca 2+ e K+ na flotação de feldspato com amina (400 g/t) em pH 8, com
coleta de espuma por 10 minutos.
A adição de concentrações de até 5000 ppm não altera significativamente o valor do pH inicial do sistema. O efeito
dos íons K+ e Ca2+ está relacionado à competição com o coletor pelos sítios negativos da superfície do feldspato ,
onde adsorvem-se como contra-íons. Os resultados sugerem que a valência do íon não tem influência significativa na
recuperação do feldspato.
Por sua vez, a presença de uma pequena concentração de alurninio é suficiente para provocar um efeito depressor
significativo na flotação do feldspato. Observa-se, na Figura 3, que com apenas 5 ppm desse cátion a recuperação do
feldspato caíu de 95% para 50%. O ponto isoelétrico do feldspato deslocou-se do pH 2,8 para 4,3 (Figura 4) e o pH do
sistema caiu de 8 para cerca de 4.
A adição do alumínio provoca os seguintes efeitos principais: (I) compressão da dupla camada elétrica; (2) alteração do
pH do sistema; (3) competição com o íon coletor e (4) adsorção específica na superfície do mineral.
O abaixamento do pH deve-se às sucessivas reações de hidrólise, como as apresentadas abaíxo:
(1)
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Al(OH) 2+ + Hp

--+

Al(OHt + W

(2)

Apenas os hidróxidos adsorvem-se especificamente na superfície do silicato. Dependendo da relação entre as
concentrações de íons AP+ e OH", diversas espécies de hidróxidos podem ser formadas (James et. al. , 1977 e Matijevic et.
el., 1961). De acordo com Bottero et al. (1987) e Bottero et al. (1990), em soluções com concentração total de alumínio
acima de 10·4 Mas principais espécies apresentam-se na forma de monômero Al(HP\3\ dímero Al/OH) 24+ e polímero
Al 13 0/0H)}31 ·x>+. Esses produtos de hidrólise multinuclear apresentam forte energia de adsorção específica e elevada
carga o que pode explicar sua eficiência como modificadores de carga superficial e, conseqüentemente, como depressores
em flotação com arnina.
A adsorção dos hidróxidos ocorre por troca iónica ou reação de condensação (Matijevic, 1973) de acordo com a seguinte
reação superficial:
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Figura 3 -Influência da concentração de alumínio na flotação de feldspato com amina (400 g/t), com coleta de espuma
por 1O mínutos.
Observa-se na Figura 4 que houve uma reversão na carga elétrica da superfície do feldspato. Fenômeno que não ocorreu
com nos casos dos íons potássio e cálcio. Esse fato confirma a adsorção específica das espécies hidrolisadas de alumínio
na superfície do silicato. O aumento da concentração de alumínio de 5 ppm para 1Oppm não resultou em maior densidade
de adsorção, considerando-se que o valor do potencial zeta praticamente não foi alterado.
Os resultados apresentados na Figura 5 indicam que uma recuperação acima de 90% foi obtida, em pH 4, na ausência de
alumínio. As curvas potenciométricas do alumínio (Figura 4) mostram um potencial zeta de cerca de -100 mV para esse
valor de pH, o que explica a recuperação elevada.
Portanto, o forte efeito depressor provocado pela adição de apenas 5 ppm de alumínio não pode ser atribuído ao
abaixamento do valor do pH para 4, resultante das reações de hidrólise, nem pode ser atribuído à maior valência do
alumínio, já que os íons K+ e Ca 2+ apresentaram resultados semelhantes (Figura 2). A eficiência do alumínio como
depressor só pode ser explicada pela capacidade de adsorção específica de suas espécies hidrolisadas.
A presença do íon competidor reduz a densidade de arnina adsorvida e, conseqüentemente, a área da superfície
hidrofobizada, com reflexo na cinética de flotação já que a probabilidade de choque efetivo diminui. Procurou-se verificar
como as espécies iónicas poderiam influenciar a cinética da flotação. As Figuras 6 a 8 mostram, respectivamente, a
flotação do feldspato em função do tempo na presença de K+, Ca2+e AP+.
Observa-se que, em todos os casos, o coeficiente angular da curva, no irúcio da flotação, diminui com a concentração do
íon competidor, indicando uma flotação mais lenta.
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Figura 4 - Variação do potencial zeta do feldspato em função do pH e da presença de diferentes concentrações de
alurrúnio.
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Figura 5- Influência do pH na flotação de feldspato com amina (400 g/t), com coleta de espuma por 10 minutos.
Os resultados das Figuras 6 e 7 mostram que, para concentração de 1000 ppm, o efeito depressor do K+ e do Ca 2• só
aparece no início das respectivas curvas, ou seja quando a operação é encerrada muito antes da completa remoção da
espuma, que ocorre com 10 minutos.
Na ausência de íons competidores a recuperação atinge o valor máximo com apenas 3 minutos de flotação. Na presença
desses íons, a flotação toma-se mais lenta. A Figura 7 mostra que o tempo necessário para a recuperação máxima aumenta
para cerca de 4 minutos em sistema com 1000 ppm de cálcio e para 7 minutos para concentrações acima de 3000 ppm.
No caso do alurrúnío (Figura 8), o valor da recuperação só estabilizou com 6 e 7 minutos, respectivamente, para as
concentrações de apenas 5 ppm e 10 ppm.
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Figura 6 -Recuperação do feldspato em função do tempo de flotação e da concentração de potássio. Testes realizados
em pH 8, com 400 g/t de coletor. ·
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Figura 7- Recuperação do feldspato em função do tempo de ftotação e da concentração de cálcio. Testes realizados em
pH 8, com 400 g/t de coletor.
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Figura 8- Recuperação do feldspato em função do tempo de ftotação e da concentração de alumínio. Testes realizados
em pH 8, com 400 g/t de coletor.

4. CONCLUSÕES
O estudo compara o efeito depressor de espécies catiônicas com diferentes valências na ftotação de feldspato com amina.
Os resultados mostraram que:

-

a) A valência do íon, apesar de influenciar na compressão da dupla camada elétrica, não tem efeito significativo na
eficiência da espécie como depressor. O K+ e o Ca2+ apresentaram efeito depressor semelhante.
b) O maior efeito depressor do alumínio está relacionado à sua capacidade de hidrolisar em pH baixo e ads01ver-se
especificamente, por meio de suas espécies hidrolisadas, na superfície do silicato.
c) A ação dos cátions K+ e Ca2+ está relacionada à competição com o coletor pelos sítios negativos da superfície do
feldspato . Isso explica o fato de que o efeito depressor dessas espécies só é percebido em sistemas com elevada relação
de concentração cátion inorgânico/amina.
d) Os íons competidores exercem importante influência na cinética da ftotação. Esse fato é explicado pela redução da
densidade de adsorção do coletor e, conseqüente, diminuição na probabilidade de choque efetivo entre as bolhas e a
partícula mineral.
e) O efeito depressor de espécies catiônicas (que não se adsorvem especificamente através de seus produtos de hidrólise e
quando em concentração de até 2000 ppm) pode ser anulado por uma operação prolongada de ftotação .

239

Carlos Adolpho Magalhães Baltar e Alline Simões Ferreira da Cunha

5. AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao CTPetro que, através do CNPq, concedeu a bolsa de iniciação científica que possibilitou a
participação da estudante Alline Simões Ferreira da Cunha na pesquisa; à CAULIM DO NORDESTE S/ A, na pessoa
do engenheiro Marcondes Romero, pelo fornecimento da amostra e ao técnico Marcelo Francisco Gomes pelo apoio nos
testes no Analisador de Tamanho de Partículas.

"""

6. BIBLIOGRAFIA REFERENCIADA
Bottero, J.Y.; Axelos, M.; Tchoubar, D., et. al. Mechanism of formation of aluminum trihydroxide from Keggin Al 13
polymers. Joumal ofColloid and Interface Science, 117, 1, 47-57, 1987.
Bottero, J.Y.; Tchoubar, D.; Axelos, M.A.V et. al. Flocculation of sílica colloids with hydroxy aluminum polycations.
Relation between floc structure and aggregation mechanisms. Langmuir, 6, 596-602, 1990.
Demir, C.; Abramov, A.A.; Celik, M.S. F1otation separation of Na-feldspar from K-fe1dspar by monovalente salts.
Minerais Engineering, 14, 7, 733-740, 2001.
El-Salmamy, M.S.; Nakahiro, Y.; Wakamatsu, T. The role of alkaline earth cations in flotation separation of quartz from
feldspar. Minerais Engineering, 6, 12, 1231-1243, 1993.
James, R.O.; Wiese, G.R.; Healy, T.W. Charge reversal coagulation of colloidal dispersions by hydrolysable metal ions.
Joumal of Colloid and Interface Science, 59, 2, 381-385, 1977.
Matijevic, E.; Mathai, K.G.; Ottewill, R.H. Detection ofmetal ion hydrolysis by coagulation. III. A1uminum. The Joumal
ofPhysical Chemistry, 65, 826-830, 1961.
Matijevic, E. Colloid stability and complex chemistry. Journal of Colloid and Interface Science, 43, 2, 217-245, 1973.
Scott, J.L.; Smith, R.W. Calcium ion effects in amine flotation of quartz and magnetite. Minerais Engineering, 6, 12,
1245-1255, 1993.
Sirkeci, A. A. The flotation separation of pyrite from arsenopyrite using hexyl thioethylamine as collector. Intemational
Joumal of Mineral Processing, 60, 3-4, 263-276, 2000.
Smith, R.W.; Akhtar, S. Cationic fl.otation of oxides and silicates. ln.: Flotation. Fuerstenau, M.C. (editor), Society of
Mining Engineers, chapter 5, 87-113, 1976.

240

...._

