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RESUMO 
Neste trabulho foi rculizado um monitoramcnto do potencial de oxi-rcduçào na polpa de Rotação de minério su lfctado de 
chum bo c zi nco. utilizando clctrodo de platina. Este monitoramcnto, contínuo durante todo o processo, permitiu ob
servar a var iação do potenci al frente a diferentes var iáveis, para aná lise de sua influênc ia na recuperação dos minerais ga
lcna c cs falcrita . Variou-se o gús de Rotação cm oxigênio c nitrogênio c foram ad icionados diferentes reagentes como sulfi
to de sódio c sul feto de sódio. O s minerais sulfctados se caracteri zam pelas rcações com água c oxigênio. Muitas pesqui
sas mostram que os mesmos são tcnnodinamicamcntc instáveis cm presença de oxi gên io, por essa razão foi feito também 
o monitoramcnto contínuo do ox igên io dissolvido na polpa . Os produtos de ox idação gerados podem adsorver na super
fície minera l c interferir nos mecanismos de interação entre o colctor c o mineraL bem como, em outras caracterís
ticas de fl otaçào. 

PALAVRAS-CHAVE: potencial redox, minério sulfc tado, flotação. 

ABSTRACT 
This stud y was pcrformcd thc monitoring of pulp potcntial from lhe pulp on a lcad-zinc sulfidc ore flotat io n, using a platinum 
elcctrode. This moni toring, continuous throughout thc proccss, a ll owcd to observe thc changc lhe potential front of 
diffcrcnt variablcs, fo r analysis of thcir inRucncc on thc galcna a nd sphalcrite rccoveries. Varied thc gas Rotation in 
oxyge n and nitrogcn and severa! rcagcnts wcrc addcd as sodi um sulfite and sodium sulfide. The sulfidc minerais are 
characterizcd for rcactions with watcr and oxygcn. Many rcsearc h show that thc sulphidcs are thcrmodynamically 
unstablc in oxygcn prcscncc, for this rcason was madc the continuous monitoring of dissolved oxygen in lhe pulp. 
The ox ida ti on products gcncratcd can adsorb on s urfacc minera l and interfere in the mcchanisms of interactíon between thc 
co llcctor and the mineral, and other charactcristics in the flotat ion. 

KEY WORDS: redox potcntial, sul li de ore, Aotation. 
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L INTRODUÇÃO 

Os estudos das características físico--químicas e o conhecimento das propriedades superficiais pos
sibilitam traçar estratégias que levem a melhor adsorção de colctorcs na supcrflcic c, consequentemen
te uma maior eficiência e seletividade. A oxidação dos minerais sulfctados tem sido muito estudada ao lon
go de várias décadas. A moagem e o meio moedor podem oxidar a superfície mineral, prejudicando os re
sultados de flotação, pois os produtos de reação formados têm grande influência sobre a hidrofobicidade mi
neral (Woods, 2003). 

O potencial cletroquímico cm adição às constantes de equilíbrio c à energia livre, é um parâmetro 
utilizado para descrever reações que envolvem processos de redução ou de oxidação. Através de medidas de 
Eh, reali zadas por meio de eletrodos de ouro ou platina, c até mesmo do próprio mineral, podem ser obtidas in
formações quantitativas desejadas sobre as reações que ocorrem na superfície do mineral cm questão (Krausko
pf, 1967). 

A oxidação é uma perda de elétrons (aumento do Nox do elemento) c a redução é um ganho de clétrons (di
minuição do Nox), como pode ser visto nesse exemplo em que o zinco desloca o cobre numa solução de sulfa
to de cobre: 

o 2+ 2+ o Zn + Cu ---> Zn + Cu (I) 

Rao et ai. ( 1992) deixaram claro que existem considerações básicas sobre potenciais clctroquímicos c muitas 
notações têm sido usadas para definir este potencial: 

i) Potencial electroquímico (E); 
ii) Potencial de Oxi/Redução (ORP, redox , Eh); 
iii) Potencial de repouso; 
iv) Potencial termodinâmico ou reversível (E'); 
v) Potencial Padrão (P). 

Todas essas notações se referem a rcações químicas envolvendo transferência de clétrons, as quais possuem 
potencial eletroquímico definido. O potencial elctroquímico (E), c o potencial de Oxi/ Redução (ORP, redox) são 
termos gerais, não envolvem nenhuma condição particular para os sistemas estudados, cxceto quando se é toma
da alguma medida. O potencial de repouso, potencial reversível (E'), potencial padrão (E") c Eh são medidas 
mais precisas. Existem outros tipos de potenciais que se referem especificamente a sistemas sob condições dinâ
micas, como o potencial de solução, potenciais mistos, galvânicos e de polpa. Esses nomes se referem às situ
ações fora do equilíbrio, onde uma ou mais reaçõcs do par redox ocorrem cm finitas taxas. O estado de equilí
brio é raramente alcançado na flotação, geralmente o potencial medido permanece constante no período em que 
as reações ocorrem a taxas constantes. A introdução de reagentes redutores ou oxidantes, ou mesmo o aumen
to da agitação da solução desequilibra as taxas c varia o valor do potencial observado. Nos sistemas complexos é 
medido o potencial misto. Existem também os termos específicos tais como o potencial de solução, que considera 
somente os íons do sistema e o potencial galvânico que considera somente a fase sólida cm contato. 

Os metais e os materiais semicondutores são as fases sólidas que podem aumentar o potencial galvânico. Os 
sólidos não precisam se tocar, pois os íons de solução transportam elétrons de um sólido a outro, pela intcração 
entre rcações de oxidação /redução com as superfícies sólidas. Por exemplo, o par redox Fe(III)/Fc(ll) é rever
sível e pode agir como "carregador de elétrons" entre sólidos. O potencial de solução irá alcançar o potencial dos 
sólidos pelo fato das reações serem reversíveis, embora muito t!·equentemcnte esses potenciais tendem a se di
ferir. O potencial da polpa Ep é usado para descrever o potencial medido na polpa mineral. Esse potencial 
não é igual ao potencial da solução nem ao potencial galvânico dos minerais, mas existem limites entre esses 
valores. As condições de oxidação e de redução na solução podem ser representadas por E, para sistemas cm 
equilíbrio e reversíveis, como mostrado pela equação de Ncrst: 

E- Eo- RT 
- [Red] 

zFin - -- -·· 
[Oxi] 

(2) 

Para um par envolvendo z elétrons, E dependerá das atividades (ou concentrações) das formas oxidadas e re
duzidas e da temperatura T. De acordo com a termodinâmica: 
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(3) 

Os principais problemas com dados termodinâmicos como Eh e Pé que esses indicam a tendência e a que 
taxa as reações irão ocorrer. Como, por exemplo, tcrmodinamicamentc a oxidação de sulfetos deveria ser a sul
fatos, mas, na prática, espécies sulfidril ou enxofre elementar são formadas no meio de flotação. 

Woods (2003) mostrou a relevância de serem feitas medidas de Eh em sistemas de flotação, afirmando que a 
partir do momento cm que se conhece a faixa ótima do Eh é possível prever o grau de hidrofobicidade do mate
rial em questão. Este potencial afeta a flotabilidade do mineral. Os valores de Eh em que determinados minerais 
tendem a flotar melhor variam de acordo com as associações de minerais. Uma das vantagens de se medir o Eh é 
a sua utilidade no tratamento de problemas que se referem não só a reações especificas, mas também às ca
racterísticas gerais de oxidação c de redução do meio. É possível obter o refinamento até mesmo de informa
ções qualitativas, permitindo a estimativa das concentrações dos diversos íons e outros compostos que possam 
existir no ambiente cm questão. As medidas dos valores de Eh por meio de eletrodos permitem que sejam re
lacionados os valores de acordo com os diagramas de Eh x pH e se conhecer as reações de oxidação e de redu
ção que ocorrem no meio, além da estabilidade de cada espécie presente, levando em consideração que o meio 
de flotação é um meio muito complexo. 

Rao et ai. ( 1992) mostraram que existem métodos químicos que controlam o potencial da polpa, através da ati
vidade de oxigênio, ou pela adição de agentes oxidantes . Esses métodos permitem obter potenciais mais anódicos, 
a adição de um agente redutor permite obter potenciais mais catódicos. A atividade do oxigênio na polpa pode ser 
variada pelo oxigênio contido no gás de flotação. O uso do gás nitrogênio possibilita a diminuição da atividade 
do oxigênio, melhorando os resultados de flotação . 

Heckcr ct ai. ( 1985) associaram o oxigênio dissolvido na polpa à flotação de minerais sulfetados. Estes mi
nerais são semicondutores c catalisam a reação de oxidação do xantato, o que prejudica os resultados de flota
ção. Uma catálise similar pode também oxidar outros reagentes como os ativadores e depressores. 

O objetivo deste trabalho foi monitorar o potencial clctroquímico (Eh) na polpa de flotação de minério sul
fetado de chumbo c zinco, buscando entender a interferência dos reagentes sulfcto de sódio c sulfito de sódio, 
e do nitrogênio como gás de flotação. 

2. METODOLOGIA 

A amostra de minério sulfctado de chumbo c zinco utilizada nos ensaios de flotação, foi proveniente 
da Mina Subterrânea da unidade Morro Agudo do grupo Votorantim Metais. Foram enviados 300 Kg do minério 
ao Laboratório de Tratamento de Minérios da Universidade Federal de Ouro Preto, onde foram realizados os tes
tes subseqücntes aos realizados em Morro Agudo. Essa amostra, proveniente da britagem primária, chegando ao 
laboratório, foi novamente britada, homogeinizada, e armazenada em ambiente inerte com nitrogênio. 

A moagem era realizada em moinho de bolas, previamente limpo com quartzo, buscando-se evitar a oxidação c 
contaminação do meio. Foram moídos 1200 g de minério até obter uma granulometria com d80 < 44 ).lm. 

2.1 Planejamcnto Fatorial de Experimentos 

O plancjamcnto fatorial foi escolhido com o objctivo de estudar o comportamento do minério sulfctado de 
chumbo e zinco, frente à mudança do potencial eletroquímieo (Eh). No planejamento fatorial , foi avaliada a adi
ção dos reagentes sulfeto de sódio (50g/t) c sulfito de sódio (400g/t), nos circuitos de chumbo c zinco; e o uso de 
ar ou nitrogênio como gases de flotação, como exposto na tabela I. As variáveis e níveis foram escolhidos 
após ensaios preliminares. Considerando três variáveis foram gerados oito ensaios. Para a avaliação do erro ex
perimental, foi feito a réplica desses experimentos, gerando dezcsseis ensaios. 

Tabela I - Variáveis e seus níveis. 

Variáveis 
Níveis 

- + 
a-sul feto de sódio (g/t) o 50 

b- gás nitrogênio (8NL/min) sem com 

c- sulfito de sódio (g/1) o 400 

O plancjamcnto dos experimentos está apresentado na tabela 11. A ordem de execução foi de uma for
ma aleatória, através de sorteio. 
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Tabela II - Desenvolvimento do plancjamento fatorial. 

a b c 
Experimentos Variáveis Ordem 

Sulfeto de sódio Nitrogênio Sul ti to de sódio 

I I I - - -

2 a 3 + - -
3 b 8 - + -

4 ab 2 + + -

5 c 4 - - + 
6 a c 5 + - + 
7 bc 6 - + + 
8 abc 7 + + + 

2.2 Ensaios de Flotação 

Foram realizados ensaios de flotação em bancada com monitoramcnto do Eh, durante todo o circuito de 
flotação do minério sulfetado de chumbo c zinco. O processo de ftotação é composto por dois circuitos em série, 
ftotação da galena seguida, da esfalerita. As medidas do potencial foram feitas com clctrodo de platina. 

Os ensaios de flotação em bancada foram feitos de acordo com os seguintes passos: 

• condicionar a polpa por 1 min ; 
• iniciar o monitoramento do potencial Eh, do oxigênio dissolvido c do pH; 
• coletar uma alíquota de 50ml; 
• modular o pH em 9,8 com cal (I 00%); 
• adicionar 20 g/t de coletor isopropil xantato de potássio (I o;., p/v) c 12 gotas do espumante meti I amil ál-

cool, condicionando por 1 min; 
• flotar a galcna por 5 min; 
• adicionar novamente, 20 g/t de colctor isopropil xantato; 
• flotar a galena por 5 min ; 
• retirar o concentrado da galena; 
• colctar uma alíquota de 50 mL da polpa; 
• com a polpa do rejeito da galena iniciar a flotação da cstàlcrita; 
• modular o pH em 10,5 com cal (I 00%); 
• adicionar 200 g/t do ativador sulfato de cobre ( 10% p/ v) c condicionar por 5 min; 
• adicionar 50 g/t de coletor a mil xantato ( 1% p/ v) e 12 gotas do espumante meti I a mil álcool , condicio-

nando por I min; 
• flotar a esfalerita por 5 min; 
• adicionar novamente, 50 g/t de colctor amil xantato; 
• flotar a esfalerita por 5 min ; 
• retirar o concentrado da esfalerita; 
• coletar uma alíquota de 50 mL do rejeito. 

O potencial Eh, o pH e o oxigênio dissolvido foram monitorados durante todo o processo de flotação e ano
tados a cada minuto, e após a adição de cada reagente. A velocidade angular foi mantida constante em 1500 rpm 
por todo o processo. As adições dos reagentes sulfcto de sódio e sulfito de sódio foram, respectivamente. de acor
do com os seguintes passos: 

• antes da adição do coletor no circuito de chumbo, adicionar 50g/t de sulfcto de sódio (5% p/v) c condi
cionar por 5 min. 

• adicionar 400 g/t (5% p/v) de sulfito de sódio no moinho. 

Os mesmos procedimentos foram realizados quando o gás de flotação era o nitrogênio. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma análise estatística dos resultados experimentais obtidos empregando o método tàtorial, tendo como 
resposta as recuperações de chumbo e zinco, foi efetuada com o emprego do software estatístico MINITAB. A aná-
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li sc da influência das variúve is c suas intcraçõcs sobre a resposta experimental foi rea lizada com o auxílio do 
algoritmo de Yatcs do método làtorial. 

3. I Recuperação do Concentrado de Chumbo 

Em relação aos efeitos das variúvcis estudadas. apenas a intcração entre nitrogênio c sulfito de sódio em 
seu ní ve l máximo se mostrou signifi cat iva no circuito do chumbo. 

No concentrado de chumbo a adição de sul feto de sódio levou a um aumento na recuperação, confinnando o 
observado por Toka e Atalay (I 996 ). que afirmaram que dosagens de sul feto de sódio abaixo de 64g/t melhoram 
a recuperação da galcna. O uso do gás nitrogêni o, isoladamente, provoca uma redução na recuperação, enquan
to que o sulfito de sódio quase m\o produziu variação, tendendo a melhorar muito pouco a recuperação no con
centrado de chumbo com o seu uso . 

A variação da intcração dns variáve is duas a duas mostrou uma redução da recuperação do concentrado de 
chumbo na presença ou ausência do gás nitrogênio. independentemente do uso ou não de sulfcto de sódio. Ocor
re uma redução da recuperação quando o sulfito de sódio está cm seu nível máxi mo c o sulfcto de sódio em seu 
nível mínimo. enquanto que quando ambos estão nos seus níveis máximos ocorre um aumento da recupera
ção. Observa-se um aumento da recuperação. quando se tem sulfito de sódio c nitrogênio cm seus ní veis máxi
mos. c uma redução cm nível máximo de sulfito de sódio e ausência de nitrogênio. 

As maiores recuperações obtidas foram com o uso da variáve l sulfcto de sódio em seu nível máx1mo 
(50g/t) c na intcração entre todas as variáveis. também cm seus níveis máximos. Contrariando a idéia defendida 
por Kocabag ( 1994) de que a ft otação com gás nitrogênio c posterior adição de sul feto gera melhores resultados, a 
menor recuperação foi na intcração do nitrogêni o com sul feto de sódio. 

3.2 Recuperação do Concentrado de Zinco 

Em relação aos efeitos das variáveis estudadas no circuito de zinco, o gás nitrogênio isoladamente e na intc
raçào com o sulfito de sódio se mostrou significativo. 

O sulfcto de sódio cm seu nível máximo provocou uma redução na recuperação, sendo melhor cm seu nível 
mais baixo. O uso do gás nitrogênio provocou um notável acrésc imo na recuperação, e o su lfito de sódio assim 
como o sul feto de sódio levaram a uma redução na resposta final, sendo melhor cm seu nível mais baixo. 

Na aná lise da intcração das variúvcis duas a duas observa-se que na intcração entre o sul feto de sódio c o nitro
gênio. este melhora a recuperação do concentrado de zinco. independentemente da presença ou não de sul feto. A in
tcração do sul feto de sódio cm seu nível mínimo, com o sulfito de sódio no nível máx imo levou a um aumento da re
cuperação. Quando se tem sulfito de sódio c nitrogênio cm seus nívei s máximos ocorreu uma redução enquanto que 
em ní vel máximo de sulfito de sódio c ausência de nitrogênio ocorreu um aumento da recuperação. 

A melhor recuperação obtida ocorreu com o uso do gás nitrogénio como gás de ft otação. 

3.3 Monitoramento do Potencial 

O monitoramcnto contínuo do potencia l clctroquímico durante o processo de flotação permitiu analisar a va
riação desse potencial diante de diferentes condições de polpa. Essas diferenças foram ocasionadas pela adi
ção de reagentes c mudança no gás de ftotaçào. As vari ações podem ser observadas nas figuras l e 2. 

O uso de sulfito de sódio isoladamente nos ensaios de flotação, não variou significati vamente os va lores de 
Eh. Isso pode explicar a pequena variação que ocorreu nos resu ltados de recuperação dos concentrados de 
chumbo c zinco ana lisados na sessão anterior. 

A intcração do sulfito de sódio c nitrogênio levou a valores de potenciais mais negativos na polpa. Porém, essa 
variação foi maior no circuito do chumbo, no qual hou ve um aumento da recuperação. 

A adição de sulfcto de sódio, isoladamente, levou a valores de potenciais eletroquímicos praticamente cons
tantes nos circuitos de chumbo c zi nco. Bulatovic c Solter ( 199 1 ), afirmaram que tanto os va lores de pH 
quanto de Eh são modi ficados após a adição de sulfeto de sódio na polpa, melhorando os resultados de flotação 
cm ambos os c ircuitos. Porém. com a adição de 50g/t de sulfeto de sódio o potencial não apresentou uma re
dução significativa c apenas a recuperação do concentrado de chumbo melhorou. 

Uma análise do efeito da intcração entre as variáve is sulfeto de sód io 'e nitrogênio mostra que esta con
dição leva a potenciais mais negativos somente no circuito do chumbo. Nesse caso os resultados de recuperação 
no concentrado de chumbo fora m negati vos, embora Kocabag ( 1994) associe uma melhora na flotabilidadc 
da galcna à redução de potenciais. 

O uso do gás nitrogênio individualmente apresentou uma redução nos valores de potenciais na polpa apenas 
no circuito do chumbo, permanecendo no circuito do zinco semelhantes aos obtidos na flotação com ar. 
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Figura I. Comportamento do potencial, durante o processo de !lotação. Final I c 
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Figura 2. Comportamento do potenciaL durante a flotação com adição de sul feto. 
Final I c Final 2 = concentrados de chumbo. Final 3 c Final 4 =concentrados de zinco. 

4. CONCLUSÕES 

O reagente sulfito de sódio não altera significativamente, tanto os valores de potencial Eh quanto os re
sultados de recuperação dos concentrados de chumbo e zinco. 

A intcração entre o sulfito de sódio e o nitrogénio leva a valores de potenciais cletroquímicos mai s negativos 
no circuito do chumbo, aumentando a recuperação. 

O sul feto de sódio ( 50g/t) , isoladamente, mantém os valores de potenciais dctroquimicos praticamente 
constantes c aumenta a recuperação no concentrado de chumbo. Porém, a intcração com o nitrogênio leva a va
lores de potenciais mais negativos no circuito do chumbo e piora a recuperação no concentrado. 

O gás nitrogênio, que reduz o teor de oxigênio dissolvido da polpa, favorece significativamente a recu
peração no concentrado de zinco e prejudica a recuperação no concentrado de chumbo. 
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