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Na !lotação de minério de ferro , a separação é atualmcntc ctduada com a dcpress:io da hematita pelo amido, 
sendo o quartzo !lotado com aminas graxas. No presente trabalho são exploradas as possibilidades de 
utilização de ác ido húmico como depressor. fitcc às prupri.:dades dcss.: composto, reveladas cm trabalhos 
recentes. Nas usinas de tlotação de apatita a presença de magnctita c outros minerais passíveis de depressão 
pelo ácido húmico representa também um campo de aplicação promissor. 

Os estudos de hidrofóbicidade do quartzo c da hcmatita, cfctuados utilizando-se um goniômetro 
computadorizado Ramé-Hart, mostraram que após condicionamento com 20ppm de ácido húmico (Ali), para 
baixas concentrações de dodccilamina (DDA), cm pll --10,2 . a hcmatita apresenta um üngulo de contato bem 
menor que o observado rara o quartzo. 

Os ensaios de flotabilidadc reali zados cm célula EMDEE sào indicativos da possibilidade de separação 
scletiva dos dois minerais com a utilização do ácido húmico . rara uma cnnccntraçüo de Afl de 40 mg.L- 1 a 
recuperação foi da ordem de 40'X, enquanto a do quartzo f(li superior a 90%, para uma concentração de 
15 mg.L' 1 de dodecilamina. 

Palavras-Chave: tlotaçào. ácido húmico, minério de ferro. 
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I - INTRODUÇÃO 

A llotação vem sendo utilizada em escala crescente na industria mineral nos últimos cem anos c 
consagrou-se como o método mais utilizado na separação de minera is. As estimativas indicam que, por esse 
processo são tratadas anualmente mais de dois bilhões de toneladas de minério em todo o mundo. Tomou-se 
assim. a operação chave cm usinas de processamento mineral. O custo de instalação e da sua operação pode 
determinar a viabilidade económica de exploração de um determinado empreendimento mineiro. Dessa forma 
é imperativo que o seu desempenho seja o mais otimizado possí vel. 

Atualmcntc o minério de ferro é processado por !lotação catiônica reversa , onde o quartzo. mineral 
de ganga. é o produto !lotado c a hcmatita o concentrado deprimido. Na prática industrial, as aminas sào 
utili zadas como coletor do quartzo c o amido como dcpn:ssor da hcmatita [I. 2]. 

Estudos realizados por Ramos Tejada <'I ai. [2] c II!Cs c/ ai. [3] revelaram que a adsorçào de 
macromoléculas de úcido húmico (A li) cm partículas minera is pode modificar suas propriedades tisico
químicas da supertki e tornando-os hidrofilicos. Trabalhos citados pelos autores contlrmam que o úcido 
húmico altera a hidrol(>b icidade de minerais naturalmente hidrofóbicos, tais como carvão. grafita c 
molibdenita. 

As substüncias húmicas (SII) constit uem a maior !ração (60-70'Yo) da matéria orgâni ca natural 
(MON) cm solos c 30-50% da matéria orgúnica aqu:'ttica c são possivelmente as macromoléculas orgânicas de 
ocorrcncia natural mais abundantes na crosta terrestre [4-6]. A estrutura do ác ido húmico ainda não se 
encontra perfeitamente estabelec ida . No entanto, sua est rutura pode ser descrita como uma associação de 
ligações covalentes, constituída por cadeias alitiíticas c aromútícas. contendo vários grupos funcionai s, dos 
quai s podemos destacar os tCnólicos c os carboxí li cos. 

O Estado do Rio de Janeiro possui grandes jazidas de turtà na região de ltaboraí, Saquarema e 
Jaconé. que poderão vir a ser uma importante f(mtc de matéria-prima para a produção de úcido húmico, que 
poderá atender ao mercado .:onsumidor. a.:arretando oferta de trahalho e geração de receita cm impostos para 
o Estado . 

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo preliminar estudar a possibilidade da 
utili zaçào do úcido húmico como agente depressor da hcmatita no processo de separação seleti va de hematita 
e quartzo por !lotação. 

2. MATERIAIS E MÉTOOOS 

As amostras de hcmatita c quart zo utili /.adas nos experimentos após serem cortadas c li xadas 
receberam polimento final com pó de alumina. As superfícies assim preparadas foram condicionadas em 
suporte de aníli co c deixadas cm repouso em soluç:lo de IICI 2 Moi.L·' por 30 min. Em seguida, foram 
lavadas com úgua Milli-Q. 

Os ensaios de üngulo de contato. adotados para medir a hidrofobicidade da hematita c do quartzo 
foram reali z.ados em goniômctro da I lamé-1 lart dotado de cúmera digital acoplada ao computador. As 
determinações f(Jram feitas cm so luçôes de úcido húmico , de amido ou ainda, de ácido húmico c dodccilamina 
(DDA). Para o ajuste do pll das soluções f(>i utilizado um medidor de pH Orion, modelo 710 A. Antes de 
cada medida de fmgulo de contato, as amostras eram condicionadas cm so lução de pH 10.2 c mantidas cm 
repouso sob leve agitação por I O minutos. Nos ensaios rea lizados utilizando ácido húmico na presença de 
dodecilamina . a amostra foi condicionada por 5 minutos na presença de AH c posteriormente por mais 5 
minutos após adição da DDA antes de cada medida. Para medir o ângulo de contato uma bolha de ar era 
depositada sob a supcrfkic do mineral. Os resultados representam a média aritmética de 3 detcrminaçôes. 

Os testes de microflotaçào t(mun reali zados cm célula EMDEE Microflol, uti li zando-se amostras de 
quartzo e hematita na t>•ix a granulométrica de ·-65 + 150 malhas. Antes da !lotação aproximadamente 0,2000g 
c 0. 1500g de q uartzo c hematita . respectivamente , eram condicionadas separadamente cm solução de ác ido 
húmico nas conccntraçôcs variando de l O a 100 mg.L 1

, com o pH das soluções fixado em 10,2 . A amostra era 
condicionada por 5 minutos na presença do ácido húmico , c poste riormente por mais I minuto na presença de 
15 mg.L·' de dodccilamina antes da !lotação. A concentração de dodecilamina foi mantida constante em todos 
os ensaios de microtlotaçào. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Supcrticies polidas de hematita c quartzo foram caracterizadas quanto ú sua hidrofobicidadc na 
presença de soluções de ácido húmico c amido através de medidas de ângulo de contato. A finalidade destes 
ensaios foi determinar uma possível faixa de sclctividade na tlotação destes minerais. A Figura I apresenta a 
variação do ângulo de contato da hematita em função da concentração de ácido húmico c de amido cm pH 
I 0.2. Observa-se que cm relação ao amido, o úcido húmico apresentou-se como um melhor depressor. uma 
vez que os valores do ângu lo de contato da hematita são inkriorcs aos obtidos na presença do amido. em toda 
a làixa de concentração estudada para os dois depressores. 
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Fig. I Variação do ângulo de conta to da hcmatita cm função da com;cntração de : ( À) amido c de (• ) ácido 
húmico cm pi I I 0,2, após condicionamento por I O minutos sob leve agitação. 

A Figura 2 apresenta o efe ito do úcido húmico (20 mg .L." 1
) na hidrofob icidadc da hcrnatita c do 

quartzo em função da concentração do coktor (DDA). Obscrvn-sc que a hematita aprcscnta um <ingulo de 
contato menor do que o do quartzo em uma larga faixa de concentrações de dodecila mina . No en tanto, o 
comportamento da curva indica que em conccntnu,·õcs mais elevadas os dois minerais '-IJlrcsentam graus tk 
hidrofobicidade mais próximos. 

Na Figura 3 são apresentados os resultados dos ensaios dc tlotaç;1o da hcmatitn c do quartzo cm 
célula EMDEE cm função da concentração de Ali, na presençn do colctor DDA ( 15 mg.!; ') cm pH I 0 , ~. 
Observa-se que em toda làixa de conccntraçàn estudada o úcido húmico acarreta uma maior depressão da 
hematita, reduzindo mais drasticamente a porcentagem tlotnda com o aumento da concentração. Desta t(mna. 
confirma-se que o ácido húmico possui adsorçào preferencial por minerais que contêm ferro cm sua 
composição. 

Pela Figura 3 observa-se ainda que no caso do quartzo, tem-se uma faixa de recuperação elevada na 
tlotação (>90%) para baixas conccntraçôcs de AH, inferiores a 50 mg.L-1

• A partir desta concentração hú uma 
considerável queda na llotabilidadc, evidenciando a importância do controle da concentração do depressor 
Ali para manter-se a scletividadc. 
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Fig. 2 Variação do àngu lo de contato da hcmatita c do quartzo em função da concentração de DOA na 
presença de 20 mg.L-1 de Ali cm pll 10,2. O tempo de condicionamento toi de 5 mi nutos para ambos os 
reagentes. 
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Fig. 3 Variação da porcentagem de hcmalita c quartzo tlowdo em função da concentração de Al i na presença 
de 15 mg_L· ' de dodcc il amina cm pll I 0.2. A amostra foi condicionada por 5 minutos na presença do A H 
(depressor) c postcrionncntc por I minuto na presença de DOA (co letor) antes da tlotaçào. 
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4. CONCLUSÕES 

As medidas de úngu lo de contato da hcmatita c do quart zo na presença de A li mostraram que ésta 
macromolécula orgúnica reduz de fo rma signilíca ti va a hidrolúhicidadc da hematita cm relação ao amido, 
indi cando possibilidade de utilização do Ali como agente depresso r da hcmatita em substituição ao amido. 
Estes resultados de úngulo de contato foram conlí nnados nos ensaios de micrn llotaçào em cé lula EM OEE que 
apresentou que dependendo da concentração de AH utili zada é possível ser ter uma recuperação do quartzo 
cm torno de 95% .. 
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