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RESUMO 

O presente trabalho aborda um estudo das propriedades físico-químicas da goma de céUueiro bem como o seu 
desempenho na depressão de calcita. Inicialmente, foi realizada a caracterização da goma de cajueiro com a 
investigação dos seus principais grupos funcionais por meio de espectroscopia infravermelha com refiectância difusa 
(EIV-TF-RD). A seguir, investigou-se as propriedades físico-químicas da calcit.:'l na presença da goma de cajueiro, 
como depressor, e do coletor oleato de sódio por meio de medidas de potencial zeta, ângulo de contato e ensaios de 
microfiotação. Uma comparação entre os espectros EIV-TF-RD obtidos para a goma de cajueiro e o amido, depressor 
convencional, revelou que os mesmos apresentam estruturas semelhantes. Nas medidas de ângulo de contato, 
verificou-se que a hidrofobicidade da calcita, na presença de oleato de sódio, aumenta gradativamente com o aumento 
dos valores de pH. A adição da goma de cajueiro ao sistema, ocasionou uma redução de hidrofobicidade da calcita 
com oleato, apresentando valores de ângulo de contato menores que 20°, para uma extensa faixa de pH estudada. As 
medidas de potencial eletrocinético também mostraram valores de potencial zeta da calei ta menos negativos, indicando 
uma interação entre a goma de cajueiro e a superfície da calcita. Os ensaios de fiotação em bancada confinnaran1 o 
poder depressor da goma de cajueiro, para o beneficianmeto de um minério calcáreo, mostrando ser possível a redução 
do resíduo insolúvel (RI) de 10,5%, no material inicial, à índices em tomo de 0,6%, com recuperação dos carbonatos 
entre 70 e 80%. 

PALAVRAS-CHAVE: depressores de flotação; goma de caju; óxido minerais; beneficiamento mineral 

L INTRODUÇÃO 

Leal Filho et al (2000) e Correia (200 1), estudaram a estereoquímica de polissacarídeos e sua influência na seletividade 
da separação no sistema apatitalcalcita por fiotação aniônica direta. Os depressores orgânicos capazes de atuarem como 
depressores de minerais oxidados (amido, tanino, dextrina, etc.) vêm sendo usados no decorrer dos anos como provedores 
de seletividade em diversos circuitos industriais (Leal Filho e Chaves, 1993; Guimarães e Peres, 2000). Tais reagentes são 
caracterizados por seu alto peso molecular (104 a 106

) e presença de um considerável número de grupos polares fortemente 
hidratados, como: -OH, -COOH, -S0

3
H, etc. 

Segundo Baldalf e Schubert ( 1980) as moléculas de um composto orgânico para serem potencialmente utilizadas como 
depressores em um sistema de ftotação, devem apresentar as seguintes características: possuir grupos polares capazes 
de interagir mais intensamente com sítios da interface sólido/líquido que as espécies coletoras; capacidade de adsorção 
seletiva, ou seja, somente se dirigir a uma detemlinada espécie mineral ou a um grupo de espécies, que apresentem 
alguma característica funcional comum e devem possuir grupos polares em qualidade e quantidade para proporcionar 
ao adsorbato um caráter hidrofílico, por meio da orientação desses grupos polares em direção à fase aquosa. Correia et 
al. (1997) e Leal Filho et ai. (1998) observaram pela modelagem molecular, que as gomas (carboxi meti! celulose, etil 
celulose, goma guare taninos) possuem boas condições de substituírem o amido. 

Peres e Correa (1996) avaliaram o efeito da substituíção do amido de milho, na indústria mineral, com ênfase na depressão 
de óxidos de ferro na ftotação catiônica reversa de minérios itabiríticos. Essa avaliação constou da substituição industrial 
de amido puro convencional (98% amilose e amilopectina) por amido impuro com teor em tomo de 7% de proteínas e um 

~ teor de óleo entre 1 e 3%. O óleo do amido impuro era oriundo da esterificação do glicerol. 
Qi Liu et al. (2000) estudaram alguns mecanismos de adsorção de depressores orgânicos e listaram alguns sistemas de 
separação de minerais, via ftotação, onde são utilizados polissacarideos. Os grupos llidroxilas das superfícies de minerais 
oxidados podem aceitar ou doar prótons, ou seja, uma base ou ácido de Brõnsted. A acidez de Brõnsted depende do 
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átomo do metal pelo qual os grupos hidroxilas estão ligados. Se o átomo do metal atrai mais elétrons, ou seja, o pequeno 
átomo do metal com uma alta valência positiva, o próton será mais fracamente atraído pelo oxigênío e a acidez dos grupos 
hidroxila será maior. O mecanísmo proposto por Qi Liu et al. (2000) sugere que as superfícies minerais doem um grupo 
-OH e cada dois grupos hidroxila dos polissacarídeos doem um próton para formar o complexo metal-polissacarídeo, isto 
é, a superfície mineral das espécies metal-hidroxilados tomariam se uma base de Brõnsted durante as interações com os 
polissacarídeos. A hipótese da interação ácido/base, segundo Qi Liu et al. (2000), também pode ser aplicada para explicar 
o uso de amido na separação de minerais de ferro do quartzo, o quartzo possui um iep em tomo de 2, o que indica uma 
forte superfície ácida, o que não favorece a adsorção de polissacarídeos. Os minerais de ferro típicos possuem ponto 
isoelétrico (PIE) em tomo de 6 a 7. As superfícies de óxidos de ferro são portanto menos ácidas do que o quartzo, o que é 
provavelmente a razão pela qual os óxidos de ferro adsorvem mais amido do que o quartzo. 

Dentre os polissacarídeos, a goma de cajueiro possui em sua composição, após hidrólise, em tomo de 82% dos glicosídeos 
galactose e arabinose (tabela I). A goma de cajueiro permite a utilização de todos os seus componentes desde a raiz até às 
folhas, passando pela amêndoa e pêra, no caso específico da seiva ou goma do cajueiro pode ser usada como substituta 
da goma arábica. O sumo é muito rico em proteínas, lipídios, glicídios, cálcio, fósforo, minerais, vitamina C e carotenos 
(Botelho, 1999). 

Tabela I - Composição molar dos carbohidratos de goma de caju (Botelho, 1999). 

Monossacarídeos Composição Molar(%) 
Ácido Glucorôníco 0,52 

Arabinose 11,84 
Galactose 69,78 
Glucose 9,78 
Mannose 0,97 

Rhamnose 2,28 
Xi1ose 1,29 

Como comparação o amido de milho, normalmente utilizado como depressor de hematita, tem uma composição 
glucosídea média de 10-25% de amilose e 73-90% de amilopectina, sendo que além desses componentes, o amido 
processado industrialmente apresenta ainda, como impurezas, lipídios, proteínas e sais minerais (Reis, 1987). 

O uso de gomas naturais, proveníentes dos exsudatos e extratos de plantas, vem tomando grande impulso devido as 
múltiplas e lucrativas possibilidades de industrialização e pelo excelente mercado internacional. A expressão "goma", tal 
como usada tecnícamente pela indústria, refere-se aos polissacarídeos vegetais ou microbianos, que se dissolvem parcial 
ou totalmente em água fria ou quente, produzindo suspensões ou soluções viscosas, daí estas substâncias serem chamadas 
de hidrocolóides (Botelho, 1999). 

Parsonage et al. ( 1984) realizaram ensaios de potencial zeta com a goma arábica, que possui composição molar semelhante 
a goma de cajueiro, para estudar o seu potencial como depressor de calcita. Mostraram que para um valor de pH 9,5 a 
goma arábica atua como depressor da calcita, apresentando um baixo efeito depressor sobre a apatita e dolomita. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

As amostras de calcita utilizadas neste trabalho apresentam uma granulometria na faixa de -104 a 37 !lffi e são oriundas 
da região de Amorinópolis (GO). As amostras do minério calcáreo apresentam uma granulometria de -44 11m, com uma 
concentração de resíduo insolúvel (RI) da ordem de 10,5% em massa, sendo o mesmo composto, principalmente dos 
minerais quartzo, diopsita e tremolita, pertencente a região de Cachoeiro de Itapemirim (ES). 

A goma crua de cajueiro foi coletada das árvores A. Occidentale da plantação experimental da EMBRAPA e seguir, 
purificada nos laboratórios da Escola de Química da Uníversidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ, de acordo com os 
procedimentos descritos por Mothé e Rao (1999). Todos os reagentes utilizados neste trabalho eram de grau analítico e 
o amido é proveníente da empresa Merck do Brasil. No preparo das soluções foi utilizada água obtida por meio de um 
purificador de água marca Labconco (modelo 9005-01). 

2.1. Purificação da Goma de Cajueiro 

O procedimento de purificação da goma de cajueiro seguiu a metodologia de Botelho (1999), onde o material foi moído 
e classificado em peneiras com aberturas de 1,19 mm e 0,125 mm, obtendo-se um pó homogêneo, de cor marrom. O 
exsudato bruto foi disperso em água destilada, com agitação magnética, a 50°C, durante 12 horas. Para a separação da 
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parte insolúvel do material, a solução foi centrifugada. Ao sobrenadante, foi adicionado álcool etilico, com o intuito de 
precipitar os polissacarideos. A solução permaneceu em repouso durante um período de 8 horas, para decantação do 
polímero, sob refrigeração a 5°C. Após este período, retirou-se o precipitado, que foi lavado com uma solução de água
álcool etilico na proporção 2:8, e em seguida o precipitado foi seco em estufa sob atmosfera reduzida, a 50°C durante 
12 horas. A goma purificada foi triturada em grau e redissolvida em solução saturada de 0 ,1M NaCl. A forma sódica 
da goma de cajueiro foi obtida por meio de troca iónica, com agitação magnética, a 50°C durante 12 horas. Esta solução 
foi filtrada sob vácuo, em membrana Millipore com porosidade de 0,3 11m, para retirada de insolúveis provenientes da 
primeira precipitação, o polímero foi reprecipitado nas mesmas condições anteriores e finalmente a solução pennaneceu 
em repouso, para decantação, por 6 horas, para se obter o produto reprecipitado de goma de c<Uueiro. 

2.2. Estudos de Comparação no Infravermelho pelo Método de Reftectância Difusa 

O equipamento utilizado nesse ensaio foi um espectrómetro da marca Bomem, modelo MB 102, com transformada de 
Fourier e detetor DTGS (alanina dopada com sulfato de triglicina deuterada) e janelas de iodeto de césio (Csl). Para 
obtenção dos espectros, 20mg de amido foram misturados com 220 mg de KBr. A seguir, a mish1ra foi transferida para 
o recipiente do acessório de refiectância difusa. Foram realizadas 1000 varreduras para cada amostra a uma velocidade 
de 20 varreduras/min e resolução de 4 cm1

• O espectro foi analisado no intervalo de frequência entre 4000 e 200 cm 
I Repetiu-se o mesmo procedimento para goma de cajueiro. A câmara do espectrómetro foi purgada com nitrogênio, 
objetivando remover C0

2 
e Hp, antes da obtenção dos espectros (Monte, 1998). 

2.3. Ensaios de Potencial Zeta 

Os ensaios de potencial zeta foram realizados em um equipamento Malvem Zeta Master. Inicialmente. lg de calcita foi 
condicionada em 200mL de solução O,OOlM de KCl, durante 5 minutos, fazendo-se posterionnente suas leituras. Os 
ensaios foram realizados com os seguintes valores de pH: 6; 7,5; 10 e 11,5. Ensaios subsequentes foran1 realizados 
seguindo-se o mesmo procedimento, porém adicionando-se 100 mL de solução (22,5 mg/L) de oleato de sódio e em uma 
última etapa, também adicionou-se 250 mL de solução (lg/L) de goma de cajueiro. 

2.4. Medidas de Ângulo de Contato 

Para as medidas de ângulo de contato, utilizou-se um goniómetro Ramé-Hart-Inc, uma seção polida de calcita moldada 
em resina epoxídica, empregando-se o método da bolha cativa. Primeiramente a seção polida de cal cita foi condicionada 
em solução (22,5 mg/L) de oleato de sódio por 10 minutos, fazendo-se a leitura de seu ângulo na fase líquida. Os ensaios 
foram realizados nos seguintes valores de pH: 3; 5; 7; 9 e 11. Numa etapa seguinte foi efetivado um pré condicionamento 
da seção polida em uma solução de 200mg!L de goma de cajueiro por 10 minutos para posteriormente condiciona-la em 
oleato de sódio e realizar a leitura de seus ângulos. 

2.5. Ensaios de Microftotação 

Os ensaios de microfiotação foram realizados nas seguintes condições: condicionou-se por 1 minuto 150 mL de água 
Milli-Q, 1,0 g de calcita e 28 mL de goma de cajueiro, variando-se a sua concentração entre 15 e 100 mg!L e os valores 
de pH em 5; 7 e 9. Após o condicionamento, adicionou-se 57 mL de uma solução de o1eato de sódio (22,5 mg!L) 
fazendo-se posteriormente a fiotação durante 1 minuto. Ao fim desse tempo, retirou-se o material fiotado e o não fiotado, 
foran1 filtrados e secos em estufa durante 24 horas, sendo posteriormente pesados e então calculado sua fiotabilidade. Os 
ensaios subseqüentes constaram da fixação do pH em 8,5 onde houve adição de 28 mL de goma de cajueiro, variando-se a 
concentração de 5 a 1000 mg!L. Por fim em uma última etapa de experimentos comparou-se o desempenho entre a goma 
de cajueiro e o amido. Esta etapa foi realizada como a anterior, apenas substituindo a goma de cajueiro pelo amido. 

2.6. Ensaios de Flotação em Bancada 

Os ensaios de fiotação em bancada foram conduzidos numa célula de fiotação DENVER equipado com cuba de 3,0 L de 
volume, utilizando-se 700 g de calcáreo. Os parâmetros utilizados foram: goma de cajueiro (1000 g/t) como depressor, 
etileno diamina-EDA-B, (300 g/t) como coletor e metil isobutil carbinol-MIBC (15 g/t) como espumante. A faixa de pH 
utilizada foi entre 8 e 10; cujo limite inferior foi estabelecido pela solubilidade dos carbonatos em meio ácido enquanto 
que, o limite superior foi controlado pelo desempenho de fiotação. O condicionamento do material ocorreu num intervalo 
de 15 minutos, pois foi observado que, em tempos inferiores, não havia depressão completa dos carbonatos. A velocidade 
do rotor durante o condicionamento foi de 1.500 rpm., e reduzida para 1.200 rpm durante a fiotação, pois mostraram-se 
mais favoráveis às condições hidrodinâmicas nesta velocidade. Calculou-se o balanço de massa do processo com base 
nos pesos secos dos produtos. Cada produto foi submetido à análise do resíduo insolúvel (RI) que corresponde ao restante 
da solubilização, e realizado com HCl 50%, a quente, filtrado e tratado em mufia a 900°C, para obtenção de subsídios 
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suficientes à avaliação dos resultados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Purificação da Goma de Cajueiro 

A primeira etapa de purificação da goma resultou em um rendimento na faixa de 85-90% do peso inicial em polissacarideo. 
Já o biopolímero reprecipitado apresentou cerca de 74-77% em relação ao peso inicial (Botelho, 1999). Estes percentuais 
são muito semelhantes aos encontrados. na literatura (Tiomno, 1946; Rodrigues et ai, 1986). 

3.2. Estudos de Comparação no Infravermelho pelo Método de Reflectância Difusa 

A figura 1, apresenta os espectros de infravem1elho por reflectância difusa, das amostras de amido e goma de cajueiro para 
fins de comparação. Estes espectros, apresentaram uma grande similaridade, citando-se como exemplo uma banda em 
2929 cm1 que pode ser atribuída às variações de uma deformação axial da ligação C-H de cadeia alifática e uma banda 
em 1645 cm1 que pode ser atribuída a um estiramento da ligação C=C. 

Botelho (1999) obteve bandas semelhantes quando caracterizou a goma de cajueiro : 2900-2950 cm1 para à deformação 
axial da ligação C-H de alifático e supôs que a região entre 750-950 cm·1 poderia ser creditada a vários tipos de vibração 
dos anéis piranosídicos e ligações glícosídicas. Baseado nestes resultados pode-se dizer que a goma de cajueiro apresenta 
uma estrutura muito similar ao amido. Este por sua vez apresenta uma forte característica de depressão, sendo utilizado 
em mais de 90% dos ensaios de ftotação de minerais fosfatados, devido a sua eficiência como depressor da ganga 
carbonática e devido ao seu baixo custo (Correia et ai. , 1997). 

Estes resultados semelhantes obtidos com a goma de cajueiro e o amido, já eram esperados na teoria devido a ambos 
possuírem em suas composições molares, compostos glucosídicos. Porém, havia necessidade de comprovação 
experimental, para utilização inovadora da goma de cajueiro com seu caráter depressor para a calcita, podendo substituir 
o amido, no que tange a parte de eficiência de depressão, fato este que é provado nos resultados que são apresentados a 
seguir. 

50~----------------------------------------------------

2500 2000 1500 1000 soo 

Figura 1 - Espectros de infravermelho das amostras de amido e goma de cajueiro analisados no intervalo de freqüência 
entre 3000 e 500 cm·1

• 

3.3. Ensaios de Potencial Zeta 

A figura 2, apresenta as curvas obtidas nos ensaios de potencial zeta. Pode-se verificar o ponto isoelétrico de carga 
aproximadamente em pH 10,5, quando realizado o ensaio contendo apenas calcita em solução O,OOlM de KCI. A 
adição de oleato de sódio ao sistema faz com que a curva seja deslocada para valores mais negativos de potencial zeta 
(aproximadamente -70 mV). Após a interação com a goma de cajueiro podemos observar um deslocamento no valor do 
ponto isoelétrico, verificado através dos valores menos negativos de potencial zeta (entre -30 e -50mV). 

Parsonage et al. (1984) em seus estudos com goma arábica, que apresenta composição semelhante a goma de cajueiro, 
constataram que os efeitos dessa goma sobre as propriedades eletrocinétícas dos minerais calcita, apatíta e dolomita, 
causava um aumento nos valores de potencial zeta, sendo que a adsorção mais significativa foi observada para o sistema 
calcita/goma arábica, apresentando valores em tomo de -40mV, comprovando que o mineral calcita é fortemente 
deprimido pela goma arábica. 
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pH 

Figura 2- Valores de potencial zeta da calcita em função do pH a força iônica constante (KCl O,OOlM) 

3.4. Ensaios de Ângulo de Contato 

A figura 3, mostra a hidrofobicidade da calcita através dos valores de ângulo de contato. Ensaios realizados apenas com o 
coletor oleato de sódio, mostraram o aumento progressivo do ângulo de conta to com o aumento do pH, evidenciando-se 
seu caráter hidrofóbico. Nos ensaios onde se adicionou a goma de cajueiro, nota-se a redução nos valores dos ângulos em 
todas as faixas de pH, evidenciando um caráter hidrofílico , caracterizando a goma de cajueiro como um depressor. 
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Figura 3- Efeito do pH e da adição de goma de cajueiro na hidrofobicidade da calcita, na presença de oleato de sódio 
(22,5mg!L) 

3.5. Ensaios de Microftotação 

A figura 4a, mostra a etapa de ensaios, que serviram para certificar se a goma de cajueiro atuava realmente como um 
depressor em ensaios de rnicroflotação, e a influência exercida pela concentração e o pH. Os resultados indicaram que a 
goma apresenta realmente um caráter depressor e que em concentrações maiores exerce um maior poder de depressão. 
Isto pode ser verificado pois a partir de uma adição de 70 a lOOmg!L de goma, verifica-se uma diminuição progressiva da 
flotabilidade , quanto ao efeito do pH, este não afetava significativamente os valores de flotabilidade, visto que a mesma 
não ultrapassou 30% nos diferentes pH estudados. 

A figura 4b, ilustra a alta flotabilidade da cal cita, cerca de 80% na presença do coletor oleato de sódio, em uma concentração 
de 22,5 mg!L. A medida que a goma é adicionada ao sistema, a flotabilidade da calcita diminui gradativamente com o 
aumento da sua concentração, atingindo valores próximos a 30% a partir de uma adição de 500 mg!L. As medidas foram 
realizadas em pH 8,5,já que anteriom1ente verificou-se que o mesmo não exercia grande influência ao sistema. Com isso 
comprova-se a ação depressora da goma de cajueiro sobre a calcita, indicado pelos resultados iniciais de caracterização 
em comparação ao amido e pela forte interação entre a mesma e a calcita observada nos resultados de ângulo de contato 
e potencial zeta. 
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Figura 4- (a) Flotabilidade da calcita em função da concentração da goma de cajueiro e do pH e (b) Flotabilidade da 
calcita, função da concentração de goma de cajueiro colocada no sistema, pH 8,5. 

A Figura 5, apresenta as cmvas de flotabilidade do amido e da goma de cajueiro onde se observam pontos de semelhança 
entre os mesmos, sendo que na faixa entre 100 mg!L e 500 mg!L, nota-se uma depressão mais efetiva, exercida pela 
goma de cajueiro. Tais resultados corroboram os ensaios realizados anterionnente, pois a goma de cajueiro comportou-se 
exatan1ente como o amido em ensaios de flotação , podendo ser possivelmente um novo insumo para indústria mineral. A 
comprovação final de tal eficiência foi realizada com um minério calcáreo, que será apresentada a seguir. 
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Figura 5- Flotabilidade da calcita em função das concentrações de goma de cajueiro e amido em pH 8,5. 

A figura 6, ilustra os resultados dos ensaios de flotação em bancada com um minério calcáreo, onde se pode observar que o 
aumento dos valores de pH gera um crescimento no valor do Resíduo Insolúvel (RI). O valor mínímo de RI encontrado no 
material não flotado foi de 0,64% em pH 8,0. Em relação à recuperação dos carbonatos, ou seja, a porcentagem de massa 
recuperada no material não fl.otado , esta é cerca de 82% em pH 8,0 e decresce com o aumento dos valores de pH, devido 
ao aumento do RI. Com isso comprovou-se que o melhor valor de pH para separação seria 8,0 e constatou-se que a goma 
de cajueiro pode ser utilizada como depressor em um minério calcário, reduzindo o valor do RI do material em estudo. 

Wellenkamp (1999) estudou o beneficiamento de calcários do estado do Espírito Santo - Brasil, utilizando parâmetros 
similares, como a mesma faixa de pH e concentrações dos reagentes. A diferença principal foi a utilização de amido como 
depressor. Seus resultados indicaram uma redução nos valores de RI, chegando a 0,7% em pH 8,5 , com recuperação 
dos carbonatos em tomo de 87%. A melhor recuperação dos carbonatos, foi de 93%, evidenciada em pH 8,0 porém os 
valores de RI se encontravam em tomo de 1,5%. Com a utilização de goma de cajueiro em substituição ao an1ido no 
beneficiameto de calcários do estado do Espírito Santo, pôde-se obter melhores resultados, já que em um mesmo pH (8 ,0) , 
obteve-se o menor valor de RI e a melhor recuperação dos carbonatos. 
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Figura 6 - Valores de resíduo insolúvel (RI) e recuperação dos carbonatos em função do pH. 

4. CONCLUSÕES 

O estudo da goma de cajueiro como depressor alternativo para o calcita, mostrou resultados satisfatórios, comprovando
se seu caráter depressor. Os espectros de ambas as amostras (amido e goma) apresentaram-se muito similares com uma 
mesma banda em 2929 cm·1 que pode ser atribuída às variações de uma defonnação axial da ligação C-H de alifático. 
Nas cmvas de potencial zeta verificou-se que a adição de goma de cajueiro fazia com que os valores se tornassem menos 
negativos, passando de -70mV, quando se utilizava apenas oleato de sódio, à valores entre -30 e -50 mV Nos ensaios 
de microfiotação, observou-se Ul11a redução de aproximadamente 40% no valor da fiotabilidade com a adição da goma de 
cajueiro. Observou-se também que a variação do pH não exercia influência significativa sobre a fiotabilidade. Nos ensaios 
de fiotação em bancada conseguiu-se reduzir o valor do RI que inicialmente era de 10,5% no mineral calcário, à valores 
compatíveis com as indústrias de papel, substituindo-se o amido pela goma de cajueiro, como depressor, no processo de 
fiotação, sendo o pH 8,0 o mais adequado, pois nesse pH o processo de fiotação apresentou a maior seletividade, já que 
se observa o menor RI e a maior recuperação dos carbonatos. Outra conclusão que se observou foi o aproveitamento para 
um subproduto de matéria prima nacional, de fonte renovável, com pequena aplicação industrial e certa abundância no 
nordeste do Brasil. 
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