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RESUMO 
Um fator rckvantc para o bom desempenho no processo de flotação de qualquer minério, é a dispersão das partículas na pol
pa. aumentando a probabilidade de choque ctctivo entre as partículas e as bolhas de gás. Os reagentes usados para tal finalida
de são chamados dispersantes. Vários estudos foram e ainda estão sendo realizados a fim de identificar qual tipo de dispersan
tc terá melhor intlu0m:ia cm determinado tipo de minério que se deseja flotar. O presente trabalho compara a influência de dois 
dispersantes, o hcxametaf!.Jsf'ato de sódio (HMF) c o si licato de sódio (SS), na dispersão de amostras puras de hematita e de 
quartzo, caracterizadas por difração de raios-X. A dosagem de cada dispcrsante foi ajustada cm 1.000 g/t como nível superior c 
ausência de dispcrsantc como nível inferior. O pH foi ajustado cm 7.0 (nível inferior) c li ,5 (nível superior). A influência das 
variáveis foi estudada pelo sofiware de análise estatística MINITAB, a fim de determinar para determinar os paràmctros para a 
dispersão máxi ma dos minerais cm estudo. 

PALAVRAS-CHAVE: dispersão de hcmatita; dispersão de quartzo; hexametatosfato de sódio; silicato de sódio 

ABSTRACT 
A rclevant !'actor for achicving cnhanced flotation pcr formance of any ore is the dispcrsion of the particles in lhe pulp, 
incrcas ing thc etlcctive collision rate bctwcen parti eles and a ir bubblcs. Thc rcagents used to pcrform this task are callcd 
dispcrsants. Severa) studies were and still are being carried out to identify what kind of dispersant improves thc flotation 
perto rrnance of a certain ore. The present study compares thc action of sod ium hexametaphosphate and sodium silieate on 
thc dispersion of hematite and quartz purc samplcs, charactcrized by X-ray diffraction, in an agitated vessel. The dosage of 
each dispersant was set at I ,000 g/t as high levei and abscnce of dispcrsant as low levei. The pH was sei ai 7.0 (low levei) 
and 11.5 (high levei). The influencc of thc variables was studied with the aid of thc statistical ana lys is software MINITAB, 
aiming at determining the parametcrs for the maximum dispcrsion ofthe minerais under investigation. 

KEY WORDS: hcmatitc dispcrsion: quartz dispcrsion : sod ium hexametaphosphate; sodium silicate 

257 



Carioca, Soares & Pereira 

I. INTRODUÇÃO 

A adequada dispersão de partículas minerais na polpa é considerada de suma importância para o estudo des
tas partículas frente ao processo de ftotação, pois aumenta a sclctividadc do mesmo. Logo, a dispersão é 
dita como uma possível etapa de concentração de minérios, sendo que a escolha do dispersantc de maior eficiên
cia afcta di reta mente a recuperação (Pereira 2004 ). 

Segundo Lu ( 1997), as partículas na polpa são submetidas a duas forças. a de repulsão da dupla camada 
clétrica c a de atração de London - van der Waals. Portanto, quando ocorre à prcdominúncia da forças de re
pulsão sobre as de atração, as partículas tendem a dispersar-se com uma considerável cstabi I idade. O uso 
de um dispcrsante adequado visa à indução c aumento da repulsão entre as partículas seguindo tais precei
tos: aumento do valor do potencial de superfície dos minerais: adsorção sobre a superfície das partículas. c re
pulsão entre as películas de hidratação. 

São vários os agentes dispcrsantes utilizados para manter a estabilidade do sistema. podendo ser orgânicos c 
inorgânicos. Os dispersantes aluam aumentando a carga da dupla camada clétrica cm função da adsorção na su
perfície das partículas por ligações de hidrogênio ou outro tipo de adsorção química (Rabelo, 1994) 

Alguns dos dispersantes utilizados no tratamento de minério são o hexamctafosfato de sódio (HMF), que é 
um inibidor dos efeitos nocivos da lama c dos sais solúveis, c o silicato de sódio (SS) que apresenta diversas 
relações entre SiO/ Nap . Representação do HMF c do SS é apresentada na Figura I 
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Figura 1: Representação grútica do IIMF c do SS. 

Segundo Marciano Neto ( 1989), a composição do silicato de sódio é Na/).mSiO,, sendo mo número de mo
léculas de sílica para cada molécula de Na,O. Não existe concordância na literatura cm relação à faixa de varia
ção desse número, mas estudos relatam que pode estar entre 2,0 c 3,5. Sabe-se que quanto maior o valor des
se número, mais intensa é a ação deprcssora sobre quartzo. Outro fator relevante cm relação ao silicato de 
sódio é que ocorre polimerização do mesmo, com maior intensidade na faixa de pH de X a I O, acentuan
do a ação depressora do reagente nessa região. Segundo Shijic ( 19X4), a junção dos dispcrsantcs hcxamcta
fosfato de sódio e o si li cato de sódio é considerada como um depressor para as partículas de quartzo. 

As condições operacionais e a ação dos agentes dispcrsantcs utilizados no presente trabalho foram estu
dadas por um software de análise estatística MINITAB, permitindo a avaliação dos efeitos de cada variá
vel c suas interações no sistema de amostras puras. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

Amostras de hematita c de quartzo do Quadrilátero Ferrífero sofreram etapa de britagcm c posteriormen
te etapa de pulverização. As amostras foram caracterizadas através de di fração de raios-x. nas condições de 
7-70° 2°/min, e devidamente quarteada até 5g, massa necessária à realização de cada experimento. 

Cerca de 5g do mineral escolhido são adicionados em um tubo de sedimentação de 200mL, apresenta
do na Figura 2. Esse aparelho consta de um tubo de vidro de 4,5cm de diümctro c 16Jcm de altura. com uma 
saída (0,5cm de diâmetro) para o sobrcnadantc a I ,Sem do fundo do tubo. O tubo é instalado sobre um agi
tador magnético que realiza a agitação da polpa mediante uma barra magnética. Adicionar 15mL de água 
com o pH pré-ajustado para 7 ou li ,5 c deixar condicionar por 3 minutos. Pré-ajustar o pH com uma so
lução de NaOH (5%). Adicionar 10 mL dos dispcrsantes na concentração de O ou IOOOg/t. Após 2 minutos 
de condicionamento do dispersante, completar o volume para 200m L c condicionar por mais 2 minutos. Desli
gar o agitador, aguardar por 5 minutos e recolher separadamente a fração dispersa c afundada. Secar na estu
fa a 100°C. Pesar os produtos c calcular o grau de dispersão (GD) conforme definido na equação I. Onde 
Mf é a fração da amostra cm suspensão após 5 minutos de sedimentação, c Maf é fraçào da amostra afunda
da após 5 minutos de sedimentação 
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GD(%) = [ M 1 ]xlOO 
M I +Mal 

Figura 2: Tubo de sedimentação com agitador magnético para ensaios de dispersão. 

Considerando as três variáveis estudadas em dois níveis, pH (nível superior 11,5, nível inferior 7,0). HM F 
(1.000 g/1 e ausente), SS (1.000 g/t e ausente), tem-se que o número total de experimentos foi igual a 8. sendo 
que os experimentos foram realizados em réplica. Os ensaios variam de I a 8 e as réplicas de 9 a 16. A or
dem em que os experimentos foram realizados foi aleatorizada através de recurso do M INITAB. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi realizada a caracterização das amostras para confirmação de fases mineralógicas presentes. Os di
fratogramas da hematita e do quartzo estão apresentados na Figura 3. 
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Figura 3: Difratogramas das amostras de quart7o c de hematita. 

Através dos difratogramas de Raios-X, verificou-se que as amostras conté"m como fases cristalinas hemalita 
(a-Fep1) e quartzo (SiOJ Enquanto na Figura 3 a esquerda o quartzo aparece como fase isolada, na Figura 3 
a direita a hematita aparece como fase dominante com uma pequena quantidade de quartzo. Outras fases mine
ralógicas podem ainda estar presentes, porém devido a limitações da técnica e defeitos estruturais tais como con
centração menor que 5%, substituição isomórfica c cristalinidade, estas podem não ser identificadas. Na Tabela 
I constam os resultados do grau de dispersão para os experimentos das amostras de hematita e quartzo. 
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Tabela I : Resultados para o ensaio de dispersão para o quartzo e para a bematita 

Ordem Execução pH 
Hexa Sil ica to Disper são Dispe rsão 
(g/T) (g/1) (Quartzo) (Hcmatita) 

I 4 7 o o 17,6 4,7 

2 13 11,5 o o 17,7 6,6 

3 5. 7 1000 o 17,8 14, 1 

4 15 L1,5 1000 o 19,2 12,2 

5 6 7 o 1000 17,6 11,2 

6 14 11,5 o 1000 18,7 12,6 

7 12 7 1000 1000 20,1 8,2 

8 8 11,5 1000 1000 20,3 11,4 

9 lO 7 o o 19,7 II , I 

lO 3 11,5 o o 18,9 9,7 

11 2 7 1000 o 19,9 12,7 

12 9 11,5 1000 o 18,9 11,4 

13 li 7 o 1000 18,7 12,7 

14 7 11,5 o 1000 20,1 15,4 

15 16 7 1000 1000 19,8 13,6 

16 1 11,5 1000 1000 20,2 12,1 

3.1 Efeitos individ uais: 

Os efeitos individuais observados no presente trabalho estão apresentados na Figura 4. 

Efeitos pri.cipais isolados u disperslo Efeitos priltcipais isobclos aa disperslo 

Figura 4 - Efeito das variáveis na dispersão do quartzo e da hematita. 

pH: como cargas de sinais opostos se repelem, um aumento do pi!, e, por conseguinte das cargas superficiais, 
impLica em uma maior dispersão visto que a repulsão é ressaltada. 

Hexametafosfato de sódio: supõe-se que o HMF age como um agente quelante, capturando os cátions 
presentes em solução. Uma vez que os cátions não mais estabilizem os sítios negativos da superfície mineral, 
a resultante das cargas tenderia naturalmente a um valor negativo superior a do mineral in natura. Compartilhan
do dos mesmo sinal, as partículas minerais tenderão naturalmente a se repelir. 

Silicato de sódio: o SS atua adsorvendo-se nos sítios positivos remanescentes do mineral. Uma vez que 
o silicato é provido de dois sítios negativos, mesmo com um sítio estando comprometido na adsorção, uma 
carga nova negativa aparecerá na superficie do mineral. Logo um único silicato é capaz de aumentar em duas 
cargas negativas o balanço final de cargas superficiais. 

A repuLsão natural dá-se também devido às cargas de mesmo sinal dos minerais cm suspensão. Nas duas 
amostras os efeitos tiveram um comportamento semeLhante. 

3.2 Efeitos dojs a dois: 

Na Figura 5 e 6 estão representados os efeitos dois a dois para os resultados encontrados para o quartzo e 
hematita, respectivamente. 
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Figura 5 - Efeito da junção de duas variáveis na dispersão do qua!Uo. 
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Figura 6 - Efeito da junção de duas variáveis na dispersão da hcmatita. 

No quartzo os efeitos das variáveis são pronunciados na presença de outra variável, ou seja, uma intensifica 
o efeito da outra. No caso da hematita, o pH e o SS atuam de fonna a acentuar a dispersão, mesmo que inicial
mente uma depressão ocorra, talvez devido a polimerização do SS cm altos valores de pH. No caso do JJMF e do 
SS juntos, como descrito por Shijie (1984), há a polimerização dos mesmos, deprimindo o mineral quartzo. 
No presente estudo a depressão foi observada somente para a hematita. No caso do pH e do HMF, como 
o pH no nível inferior é próximo do PIE da hematita, existe o mesmo número de sítios positivos e negati
vos cm sua superfície, o que deve facilitar a adsorçào do HMF que possui vários sítios negativos. Com o au
mento do pH, e logo das cargas superficiais negativas, essa adsorção é prejudicada, resultando em uma disper-
são similar a aquela cm pH mais baixo. .,. 

3.3 Efeitos das interações entre as três variáveis 

Os efeitos das intcrações entre as três variáveis para o as amostras de quartzo e hematita estão representa
dos nas Figuras 7 c 8, respectivamente. 
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Plota&ea ea cabo co• efeito elas três variáveis 
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Figura 7 - Efeito da junção das variáveis na dispersão do quartzo. 

Os melhores resultados de dispersão para o quartzo foram encontrados quando todas as variáveis estão em 
seus níveis superiores. 
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Figura 8 - Efeito da junção das variáveis na dispersão da hematita. 

Os melhores resultados de dispersão para a hematita foram encontrados quando as variáveis silicato de só
djo c pH estão em seus níveis superiores e a variável HMF em seu nivel inferior. 

3.4 Significância das variáveis 

A significância das variáveis também foi estudada e os resultados estão representados nas Figuras 9 c )0, 
para o qllartzo e para hematita, respectivamente. 
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Figura 9 - Nível de significância das variáveis oa dispersão do quartzo. 

O único efeilo representativo foi o daquele gerado pela adição do HMF ao sistema como mostrado pelo 
diagrama de Pareto acima. 
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Figura lO - Nível de significância das variáveis na dispersão da hematitn. 

O único efeito representativo foi o daquele gerado pela adição de SS c HMF ao sistema como mostrado 
pelo diagrama de Pareto acima. 

A representatividade das análises foi confirmada pelo software estatístico em ambos os casos, uma vez 
que respeitam uma distribuição nom1al e não são tendenciosos. 

3.5 Coeficientes de dispersão 

O Minitab forneceu os parâmetros acima para a formulação da equação de cálculo de dispersão com base 
nos fatores analisados. As equações obtidas através destes dados para o quartzo e para hematita são dadas pe
Jas abaixo. 

Dispersâo(quarlzo) = 1,92E 1 - 7,78E-2 xpH-6,56E 4 x HMF - 2,99E 3 x SS + J,22E-4 x 
xpH x HMF +3,56E 4 x pH xSS+ 3,93E-6 x HMFSS+3,33E-7 xpHx!-IMFxSS (2) 

Dispersão(hematita} = 7,55 + 4 ,9 1 E -2 x pi/ + 8,33E 3 x HMF + 1,20E 3 x SS- 4,05E-4 x 
xplf x HMF + 4.07E 4 xpHxSS-7,6LE 6 x HMF xSS+ 1,48E-1 x pH x HMF x SS (3) 
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4. CONCLUSÃO 

O pH, que é determinador de potencial superficial, é de suma importância na dispersão dos mmcrais 
em polpa. Os dispcrsantes usados para esta finalidade também têm grande importância na determinação da dis
persão uma vez que sua presença pode tanto aumentar quanto diminuir este parâmetro, dependendo de sua con
centração. A adição de mais de um dispersantc pode agir de forma indesejada, diminuindo a dispersão. Exis
tem métodos estatísticos de análise de variáveis aleatórias muito úteis, tanto na previsão quanto na determi
nação dos parâmetros a serem utilizados para uma otimização do processo de dispersão. 
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