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RESUMO 
 
A flotação de minério de zinco silicato foi desenvolvida depois da segunda grande 
guerra. No Brasil, esse processo teve início na década de 70 e ao longo desse 
tempo não houve mudanças significativas. O preço do zinco está cada vez mais 
baixo, e há necessidade de se buscar uma maior recuperação, principalmente do 
minério de granulometria fina. Nesse caso já foram realizados ensaios que 
comprovaram a eficiência da emulsão de dodecilamina e óleo diesel como agentes 
coletores de zinco. Neste trabalho buscou-se avaliar o efeito do lauril na 
estabilização da emulsão, através de ensaios de microflotação e mobilidade 
eletroforética, variando pH e as concentrações dos coletores. Inicialmente, o material 
foi submetido à etapa de fragmentação, através da britagem, visando um produto 
entre 296 e 148 μm. As partículas menores que 37 μm foram utilizadas nos ensaios 
de mobilidade eletroforética. Os resultados dos ensaios de microflotação mostraram 
que a emulsão de dodecilamina e diesel, bem como a emulsão de dodecilamina e 
lauril apresentaram as maiores recuperações, 96,65%. Quanto aos ensaios de 
mobilidade eletroforética, estes indicaram que os valores de pH mais adequados 
para as praticas industriais são 11,5 e 10,5. 
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ABSTRACT 
 
The flotation of zinc ore was developed after the Second World War. In Brazil, this 
process began in the 70 and over that time there were no significant changes. The 
price of zinc is increasingly low, and there is the need to get a greater recovery, 
mainly for the fine grained ore. In this case, tests that proved the efficiency of 
dodecylamine emulsion and diesel oil as zinc collecting agents have already been 
carried out. This work aimed to evaluate the effect of lauryl in stabilizing the emulsion 
through testing microflotation and electrophoretic mobility, by varying pH and 
collectors concentrations. Initially, the material was subjected to fragmentation step, 
by crushing, targeting a product between 296 and 148 μm. The particles smaller than 
37 μm were used in electrophoretic mobility shift assays. The results of the tests 
showed that microflotation emulsion dodecylamine and diesel, and the dodecylamine 
and lauryl emulsion showed higher recoveries, 96.65%. As for electrophoretic 
mobility shift assays, they indicated that the most suitable pH values for industrial 
practices are 11.5 and 10.5. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Uma das únicas reservas mundiais de minério calamínico se localiza no Brasil, 
oriunda de uma mina a céu aberto da Votorantim Metais (VM). No país o tratamento 
para esse tipo de minério se desenvolveu durante o final da década de 70, citando 
desde então as contribuições de Peres e Coelho (1974), Baltar e Vilas Boas (1980), 
Salum (1983) e Vidal et al. (1987), entre outras. A dosagem de dispersante 
estipulada nessa época já chamava a atenção, e anos depois Pereira (2004) 
demonstrou que com concentrações mais altas de dispersante era possível realizar 
o tratamento do minério calamínico sem a necessidade de deslamá-lo, com a 
obtenção de uma recuperação em torno de 70%. Este trabalho dá prosseguimento a 
esse estudo, buscando otimizar as concentrações dos reagentes. 

 
No trabalho de Peres e Galery (1980) nota-se a importância da recuperação de 
finos. Pesquisando o minério willemítico da Companhia Mineira de Metais (CMM), os 
autores observaram que a lama descartada representava 43% (em massa) da 
alimentação. Também foi verificado que a presença de zinco na rede cristalina da 
dolomita, bem como da argila, afeta a recuperação. Para o minério calamínico, 25% 
em peso da alimentação estava abaixo de 37µm, sendo descartado. As perdas são 
significativas e há pouca perspectiva de descoberta de novas reservas, portanto a 
solução é desenvolver tecnologia para o aproveitamento dos finos. O problema 
causado pelas lamas pode estar relacionado com o mecanismo de adsorção de 
coletores na superfície dos minerais portadores de zinco, porém não há dados 
experimentais suficientemente conclusivos.  

  
A concentração de rejeitos de calamina, estudada por Caproni et al., (1979), 
produziu um concentrado de baixo teor (20% de Zn), através da separação por meio 
denso, seguida de tratamento em forno Waelz do produto afundado, buscando obter 
um teor de óxidos adequado para extração de zinco por eletrólise. A seção de meio 
denso consistiu da combinação de um separador de tambor estático (partículas de -
35 a +6mm) com um ciclone (partículas -6 a +0,5mm). Os finos nesse material 
representavam 30% em peso de todo o minério, necessitando, portanto, de um 
estudo para recuperá-los. Os pesquisadores optaram por utilizar a flotação com uma 
pré-sulfetização com Na2S, seguida da adição do coletor, uma amina primária de 
cadeia longa (18 átomos de C). Utilizando a flotação recuperou-se 82% de zinco 
com teor de 34% em Zn. O principal problema consistiu em limitar o tamanho das 
partículas. 
  
Com o objetivo de buscar uma maior recuperação do minério de zinco silicato, 
principalmente da porção de granulometria fina que é descartada, este trabalho 
avaliou o efeito do lauril na estabilização da emulsão da amina e do óleo diesel, 
assim como comparou os resultados desse surfactante com resultados de ensaios 
que comprovaram a eficiência da emulsão de dodecilamina e óleo diesel.  
 
 
2. METODOLOGIA 
 
Os trabalhos consistiram na realização de testes de microflotação da hemimorfita 
(Zn4Si2O7(OH)2H2O). Para isso utilizaram-se os laboratórios dos Departamentos 
de Engenharia de Minas das Universidades Federais de Minas Gerais 
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(DEMIN/UFMG) e de Ouro Preto (DEMIN/UFOP), e o laboratório da VM. A 
Votorantim Metais (VM) fez a coleta da amostra e forneceu o apoio analítico 
necessários para a condução dos trabalhos. Utilizou-se inicialmente material de 296 
e 148 μm para testes de microflotação e mobilidade eletroforética, variando pH, tipos 
de reagentes e as concentrações dos coletores.  
 
Na UFMG foram realizados testes de difratometria de raios-X, análise granulométrica 
de finos feita através de granulômetro a laser Cilas, medida de área de superfície 
(BET), porosidade (BET) e a determinação de densidade que se deu picnômetro a 
gás. 
 
2.1. Caracterização da amostra 
 
A caracterização da amostra da hemimorfita foi feita através da análise mineralógica 
semi-quantitativa. Para isso utilizaram-se os seguintes métodos analíticos nos 
laboratórios da UFOP e UFMG:  
 

Análise  Método 

Densidade  Picnômetro a gás 
Mineralógica  Difratometria de Raios–X 
   

 
2.2. Microflotação 

 
A seguir estão apresentados os reagentes que foram pesquisados e suas 
respectivas concentrações na solução: 
 

i.  Coletor: aminas da Clariant (Flotigan 2835-2L,) solução a 1%p/p; 
ii. Espumante: MIBCOL solução a 10g/t a 1%p/p; 
iii. Agente ativador e modificador do pH: sulfeto de sódio 1500g/t a 0,1%p/p; 
iv.Agente dispersante: silicato de sódio 3000g/t a 0,11%p/p; 
v. Modificador de pH: NaOH 5%p/p; 
vi.Emulsão de óleo diesel ou de lauril coletor e espumante.  

 
Com o intuito de conduzir-se os testes de coletor versus as outras 5 variáveis (pH, 
amina, amina+diesel, amina+diesel+lauril, lauril) gerando dez testes (com réplica) 
por coletor total trinta testes. A sequência da operação foi: 
 

i. Adição amostra 3 g de hemimorfita; 
ii. Adição de Na2S 1500g/t e condicionamento por 6 minutos em uma cuba 

com 30% de sólidos; 
iii.Adição de NaOH para modular o valor do pH na faixa de 7, 10,5 a 11,5; 
iv. Adição do dispersante silicato de sódio 3000g/t e condicionamento por 3 

minutos; 
v. Adição do coletor ou emulsão (lauril ou diesel), espumante e 

condicionamento por 2 minutos; 
vi. Flotação por dois minutos. 
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A intensidade da agitação de 1500 rpm foi determinada de tal maneira que gerasse 
a maior agitação possível com o mínimo de arraste dos minerais. O gás empregado 
nos testes foi o nitrogênio com vazão de 30 mL/min. 
 
Efetuou-se a filtragem do flotado e do afundado com papel filtro Qualy, com 
espessura de 205 μm, e após a secagem na estufa a 100º C. O resfriamento por 
pelo menos 12 horas antes de pesagem fez-se necessário devido às condições 
climáticas instáveis. 
 
2.3. Potencial zeta 
 
A determinação da carga elétrica de superfície dos minerais puros foi realizada 
através de medidas de potencial zeta, utilizando um medidor ZetaMeter 4.0. 
 
Utilizou-se nesse procedimento partículas coloidais, com tamanho da ordem -38 µm, 
água deionizada e como eletrólito de suporte, solução de cloreto de potássio na 
concentração 10-3 mol/L. Para a preparação da solução de cloreto de potássio 10-3 
mol/L, adicionou-se a um balão volumétrico de dois litros 0,149 gramas de cloreto de 
potássio e água destilada até a marca de aferição. 
 
Para a realização de cada experimento, utilizou-se uma proveta de 250 mL. 
Adicionou-se a solução de cloreto de potássio 10-3 mol/L aproximadamente até 
marca de aferição, em seguida adicionou-se o mineral em estudo. Utilizou-se cerca 
de cinco miligramas de mineral em cada teste, de maneira a obter a concentração 
exigida pelo equipamento. A solução foi então agitada com ajuda de um agitador 
magnético, e os tempos de condicionamento foram os mesmos adotados para os 
testes de microflotação em tubo de Hallimond, ou seja, 7 minutos para o coletor e 5 
minutos para os depressores. 
 
As soluções de coletores e de depressores foram adicionadas simultaneamente ao 
processo de agitação, assim como o pH desejado da solução foi aferido durante o 
condicionamento dos minerais. A quantidade de coletor e depressor foi adequada 
para se obter a concentração utilizada nos testes de microflotação em tubo de 
Hallimond. 
 
O ambiente foi então fechado com papel filme, para que não ocorressem reações 
com o CO2 atmosférico, e o tempo de sedimentação foi esperado. Para acelerar o 
processo de sedimentação, as soluções foram levadas à geladeira por cerca de 10 
minutos. 
 
Por fim, efetuou-se a preparação do medidor ZetaMeter e os resultados foram 
anotados. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Ao realizar ensaios com variação em concentrações de amina e amina+diesel, o 
resultado mais adequado para 30g/t e 500g/t foi o de dosagem 500g/t, como mostra 
a Figura 1, sendo a recuperação na concentração de 30g/t menor que 2%.  
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Figura 1. Ensaios de flotabilidade no tubo de hallimond modificado na presença de amina, 

amina mais diesel nos valores de pH 7, 10,5 e 11,5 na dosagem de 500g/t. 

 
Já determinada a concentração de amina e diesel, foi verificada também a 
concentração de lauril. Assim, a concentração mais satisfatória do lauril junto a 
amina e diesel foi de 500 g/t com 96,65% de recuperação e pH 10,5. É observado na 
Figura 2 que a partir da concentração de 200g/t os testes apresentaram maior 
flotabilidade do que em menores dosagens, obtendo maior recuperação de zinco. 
Além disso, não há diferença acentuada nos pH 10,5 e 11,5. O que condiz com os 
próximos resultados. 
 

 
Figura 2. Ensaios de flotabilidade no tubo de hallimond modificado na presença de amina mais 

diesel e lauril nos valores de pH 10,5 e 11,5 variando a concetração de 100 a 500g/t. 

 
A Figura 3 informa em quais pHs a recuperação de Zn foi mais satisfatória. 
Observou-se que para com pH 7 a recuperação de Zn é menor , enquanto para os 
pHs 10,5 e 11,5 a recuperação alcança altos valores. 
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Figura 3. Ensaios de flotabilidade no tubo de hallimond modificado na presença de amina, 

amina mais diesel, amina mais diesel e lauril nos valores de pH 7, 10,5 e 11,5 na concentração 
de 500g/t. 

 
Ao verificar a recuperação do zinco com presença do lauril para estabilidade da 
emulsão constatou-se que não há diferença significativa, pois o maior valor 
apresentado foi de uma recuperação de 96,65% no pH 10,5, enquanto ao flotar 
apenas amina+diesel, o melhor resultado foi de 97,39 % em um pH de 10,5 (Figuras 
4 e 5). 
 

 
Figura 4. Ensaios de flotabilidade no tubo de hallimond modificado na presença de amina mais 

diesel e lauril nos valores de pH 10,5 e 11,5 variando a concentração de 100 a 500g/t. 
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Figura 5. Ensaios de flotabilidade no tubo de hallimond modificado na presença de amina mais 

diesel e lauril nos valores de pH 10,5 e 11,5 variando a concentração de 100 a 500g/t. 

 
A análise do Potencial zeta na Figura 6 mostra o efeito do aumento da cadeia 
carbonica do coletor na mobilidade eletroforética e confirma o resultado obtido por 
Pereira (2004), o qual constatou que há um aumento significativo do potencial zeta, 
tornando o sistema mais disperso. 
 

 
Figura 6. Medida de mobilidade eletroforética na presença de amina, amina mais diesel, 

lauril mais amina mais diesel. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os ensaios de microflotação demonstram que a partir de concentrações de 200g/t os 
testes tornaram-se adequados para recuperação do minério de zinco silicato. Para 
as concentrações de amina e amina+diesel, o resultado mais satisfatório foi para a 
concentração de 500g/t do lauril junto com a amina e diesel, com 96,65% de 
recuperação do zinco. 
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Avaliando o efeito do pH nos experimentos, não foi notada grande diferença entre 
para os pHs 10,5 e 11,5 na recuperação, sendo eles os que apresentaram os 
resultados mais eficientes, enquanto o pH 7 foi o menos efetivo, já que apresentou 
menor recuperação de zinco, em torno de 10% . 
 
Levando em conta a ação do lauril na recuperação do zinco, nota-se que não há 
diferença significativa na estabilidade da emulsão no processo de microflotação. 
 
Portanto, a aplicação do lauril na recuperação do minério de zinco, principalmente 
de granulometria fina, não é viável. E a condição para alcançar a recuperação mais 
adequada é o uso de meio básico, no pH 10,5, e com concentração de amina e 
diesel de 500 g/t. 
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