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RESUMO

As ocorrências de zinco e chumbo podem apresentar características geológicas muito contrastantes, 

sendo a existência de sulfetos subordinados a uma matriz de base composicional diversa, a mais 

complexa forma para processamento, pois é caracterizada pelo baixo teor dos sulfetos no minério e 

a necessidade de duas rotas de processamento, uma visando à concentração dos silicatos portadores 

de zinco via flotação e, outra dedicada somente aos sulfetos de zinco-chumbo como co-produto 

também por flotação. A flotação de minerais sulfetados está restritamente correlacionada às ações 

dos chamados coletores sulfidrílicos, nos quais o enxofre possui papel fundamental nos mecanismos 

de adsorção do coletor, e outra característica está ligada às intensas oxidações que podem sofrer os 

minerais sulfetados e, portanto corroborar com o baixo desempenho do processo. Nesse trabalho, 

foram realizados ensaios de flotação em bancada utilizando combinações de reagentes e modulação 

de pH na busca por melhorias no processo de concentração coletiva de sulfetos de zinco e chumbo 

existentes no minério de zinco silicatado de Vazante, Minas Gerais. Os resultados confirmaram a 

importância do amil xantato de potássio na flotação do sulfeto de zinco, garantindo recuperação 

superior a 95% de Zn com teor igual a 12,86% quando auxiliado por óleo diesel (flotação extensora 

convencional). Assim como os maiores teor de Pb (8,25%) e Ag (585,97ppm) quando em mistura 

com dialquil ditiofosfato de potássio (2:1). Todos os ensaios representaram etapa única de flotação 

de desbaste, sendo pH 9 e potenciais eletroquímicos menos negativos como características dos 

sistemas com melhores resultados. 

Palavras-chave: flotação, minerais sulfetados, coletores sulfidrílicos, recuperação.
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ABSTRACT 

Occurrences of zinc and lead may exhibit very contrasting geological features, being the existence 

the presence of sulfides which have different composition from the matrix, and becomes a more 

complex way processing route, characterized by plants that aim to the concentration of two different 

products simultaneously with the sulfides, usually in low grade, forming the coproduct. The 

flotation of sulfides is closely related to the use of so-called sulfhydryl collectors, in which the 

sulfur has a fundamental role in the mechanisms of adsorption of the collector, and other feature 

concerns the intense oxidation that may suffer the sulfide minerals and therefore work with the poor 

performance of the process. In this work, flotation tests were conducted in the laboratory using 

combinations of reagents in order to find improvements in the process of collective concentration of 

zinc-lead sulfides within the ore Vazante, Minas Gerais. The results confirmed the importance of 

potassium amyl xanthate in the process, providing greater recovery of Zn and 95% with a content 

equal to 12.86% when aided by diesel oil (conventional flotation extension). Thus it was also 

determined that the highest levels of Pb (8.25%) and Ag (585.97ppm) were achieved when used the 

mixture of potassium xanthate and dialkyl dithiophosphate (2:1). All essays represented the single-

step of roughing, being the pH 9 and electrochemical potential less negative as characteristics of 

systems with the better results. 

Keywords: sulfide minerals, flotation, recovery, selectivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

Minas Gerais representa a produção nacional de concentrado de minério de zinco, tendo as 

jazidas do eixo Vazante (região noroeste do Estado) sobre controle da Votorantim Metais 

S/A, empresa de capital nacional. A mina de Vazante situada a sete quilômetros da sede 

municipal é composta por minério de zinco silicatado, hospedado em rochas dolomíticas 

pertencentes ao Grupo Bambuí. Sua reserva conta com cerca de 2 milhões de toneladas com 

teor geológico estimado em 22% de zinco, sendo processada pela empresa em uma unidade de 

concentração com capacidade instalada de 170.000 t/ano de zinco silicatado (Siqueira, 2013). 

As ocorrências de zinco e chumbo podem apresentar características geológicas muito 

contrastantes, com mineralizações compostas apenas pelos sulfetos de zinco (esfalerita), 

chumbo (galena, com prata associada) e ferro (pirita) associados ou destes em uma matriz de 

base composicional diversa, a exemplo de Vazante-MG que apresenta o silicato de zinco 

(willemita) tendo a si subordinado o sulfeto de zinco em forma de veios com pontos de 

chumbo. Essa segunda forma de ocorrência é caracterizada pelo baixo teor dos sulfetos no 

minério e pela necessidade de duas rotas de processamento, uma visando à concentração dos 

silicatos portadores de zinco e outra dedicada somente à flotação sulfetos de zinco-chumbo 

como co-produto (Monteiro, 2002).  

O fim da década passada foi marcado por elevações de estoques de zinco no mercado 

mundial, apontando para a proximidade entre as retrações na produção e saturação do 

consumo, mantido pela indústria da galvanização (Neves, 2014). Fato esse somado a 

complexidade do processamento das espécies sulfetadas exigem uma melhor qualificação das 

rotas de preparação, concentração e extração dos elementos de interesse no negócio. 

Dessa forma, buscou-se, neste trabalho, levantar as possibilidades de melhorias no processo 

de concentração dos minérios sulfetados de zinco-chumbo por flotação, apoiando-se nos 

fatores de maior influência para tal processo. Lembrando que a flotação de minerais 

sulfetados está restritamente correlacionada às ações dos chamados coletores sulfidrílicos, nos 

quais o papel do enxofre é fundamental para os mecanismos de adsorção do coletor, e as 

intensas oxidações que podem sofrer os minerais sulfetados dificultando o processo de 

concentração.   
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Realizar ensaios de flotação de desbaste (roughering) em bancada, em etapa única, utilizando 

como variáveis combinações de reagentes e modulação de pH na busca pelos melhores 

resultados para processo de concentração de sulfeto de zinco (com sulfeto de chumbo a 

elemento prata como co-produtos)  existentes no minério willemítico proveniente da mina de 

Vazante-MG. 

2.2 Específicos 

Amostrar, preparar e caracterizar o minério em estudo; 

Definir qual a melhor combinação de reagentes (coletor principalmente) capaz de garantir um 

melhor produto em termos de recuperação metalúrgica e teores de zinco, chumbo e prata no 

concentrado; 

Identificar em que pH e faixa de Eh os resultados de recuperação metalúrgica e teores dos 

sulfetos foram melhores e; 

Conferir se os sistemas propostos proporcionaram seletividade entre os sulfetos presentes e a 

ganga do processo. 
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3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

A flotação de sulfetos é marcadamente conhecida pelas dificuldades de manutenção do 

processo em alto nível, cujas instabilidades de desempenho são frutos da elevada reatividade 

dos coletores e da superfície destes minerais. Mais um fator complicador surge quando tais 

sulfetos co-existem em baixo teor em suas matrizes, exigindo maior controle e escolha 

adequada da rota de processamento.  

Em se tratando de flotação, a maior responsabilidade para o sucesso do processo fica por 

conta do sistema de reagentes escolhidos. Assim como salientou Bulatovic (2007), ao citar 

que, no desenvolvimento de um processo de tratamento de minérios, muito tempo, energia e 

atenção é gasto na seleção dos reagentes mais eficientes na separação e concentração mineral. 

E que em plantas industriais, o controle das adições dos reagentes é a parte mais estratégica da 

flotação. 

Portanto, baseando-se em combinações de reagentes específicos a cada processo de flotação é 

possível elevar a produtividade, mantendo-se os custos em níveis aceitáveis, viabilizando 

plantas de processamento atuais e garantindo a permanência de produtos no mercado.  
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 A produção de zinco no Brasil 

A Votorantim Metais foi fundada na década de 1950, entrou em operação no final da década 

seguinte e se tornou hoje a única produtora de zinco primário no Brasil. Explota minas 

localizadas no noroeste do Estado de Minas Gerais e processa seus concentrados via ustulação 

e hidrometalurgia nos complexos industriais de Três Marias - MG e Juiz de Fora - MG. Em 

termos de produção de zinco metálico a Votorantim Metais Zinco passou a ocupar a quarta 

posição no mercado mundial em 2004, após aquisições de empresas brasileiras e da compra 

das ações da mineradora Milpo na Bolsa de Valores peruana.  

A produção mundial de zinco contido em concentrado atingiu 13,2 milhões de toneladas em 

2013, sendo China, Coréia do Sul, Índia, Canadá, Japão e Espanha os maiores produtores. E 

estimativas para 2014, apresentadas pela USGS (U.S. Geological Survey), apontaram para 

uma produção mundial da commodity em 13,3 milhões de toneladas, a partir de reservas

mundiais, também estimadas, de 230 milhões toneladas. O Brasil produziu 152 mil toneladas 

em 2013, representando 1,1% da produção mundial. (Neves, 2014). 

As minas de Vazante e Morro Agudo, localizadas no Estado de Minas Gerais, são 

responsáveis, respectivamente, pelos minérios silicatados e sulfetados. Segundo Neves (2014) 

a mina de Vazante é a maior jazida brasileira de minério de zinco conhecida. Refletindo o 

menor dinamismo da atividade fabril, a produção nacional de zinco contido diminuiu 16,9%, 

e a de metal refinado, 13,4%. As projeções para a oferta nacional de concentrado de zinco, em 

termos de metal contido, indicam, para o período 2014, 2015 e 2016, produções respectivas 

de 155,6, 165,5 e 164,4 mil toneladas.  

No quesito preço, a LME (London Metal Exchange) divulgou em nove de março de 2015 o 

preço de US$ 2005.00 pela tonelada de zinco refinado, representado leve recuperação nos 

preços do metal. 
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4.2 Unidade de produção de Vazante-MG 

O processo de beneficiamento em Vazante inicia-se com a britagem do run of mine (ROM) 

realizada em quatro estágios, com uma taxa de alimentação de 170t/h. A britagem primária é 

em circuito aberto e as britagens secundária, terciária e quaternária operam em circuito 

fechado. O minério britado é empilhado em pátio por empilhadeira móvel de lança basculável, 

não giratória, e retomado por retomadora do tipo ponte, sendo alimentado ao silo da moagem. 

Um alimentador de correias extrai o minério do silo de moagem e alimenta um moinho de 

bolas primário (4,4m de diâmetro x 5,9m de comprimento), de fabricação Zanini/Humboldt 

Wedag. No moinho é adicionado amil xantato e a liberação dos minerais de interesse ocorre 

em 85% passante em 150µm. Esse coletor é adicionado para elevar a recuperação dos 

sulfetos, uma vez que o intemperismo da região de Vazante provoca a rápida oxidação dessa 

classe mineral. 

A moagem opera em circuito fechado com quatro hidrociclones de 381mm cada, sendo o 

overflow dos hidrociclones a alimentação da flotação.  

O circuito de flotação coletiva de sulfetos inicia com dois tanques condicionadores de 50m3

cada. No primeiro tanque são adicionados dispersante (silicato de sódio) e ativador de zinco 

(sulfeto de sódio). No segundo tanque são adicionados o coletor diaquil ditiofosfato e o 

espumante metilisobutilcarbinol (MIBC). 

A polpa condicionada é enviada para flotação em células FLSmidth modelo Smartcell com 

etapas denominadas pela empresa de rougher (três células de 70m3), scavenger rougher (duas 

células de 70m3), cleaner (duas células de 10m3), scavenger cleaner (duas células de 10m3) e 

recleaner (uma célula de 5m3). O rejeito da flotação coletiva de sulfetos é enviado para a 

flotação de willemita (denominada de “Flotação W”). Caixas de passagem codificadas por 

CX2, CX3, CX5 e CX7 recebem concentrados compostos das baterias de células rougher, 

scavenger rougher, cleaner e scavenger cleaner, respectivamente. Na Figura 4.1 é 

apresentado o fluxograma simplificado da etapa de flotação coletiva de sulfetos. 
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Figura 4.1 - Fluxograma simplificado da etapa de flotação coletiva de sulfetos da Votorantim Metais Zinco, 
Vazante-MG. 
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O mineral minério predominante em Vazante ainda é willemita (Zn2SiO4), mas pesquisas já 

apontavam mudanças por associação mineral constituída principalmente por willemita, 

esfalerita (ZnS), galena (PbS), franklinita (Zn,Mn,Fe2O4) e zincita (ZnO) subordinados à 

willemita (Monteiro, 2002). 

4.3 Minerais de chumbo e zinco 

O principal mineral portador de chumbo é galena (PbS) com teor estequiométrico de Pb igual 

a 86,60%. Cerusita (PbCO3) e anglesita (PbSO4) são as demais fontes de Pb não sulfetadas em 

menor ocorrência, mas com importância econômica.  

Outros minerais também menos comuns e de pouca importância em termos de processamento 

mineral são os complexos sulfetados de Pb-Sb, Pb-As e Pb-Bi, além de crocoita (PbCrO4) e 

wulfenita (PbMoO4) (Rao, 2004a). 

A galena é um sulfeto metálico comum de ser encontrada em veios, associada com esfalerita, 

pirita, marcassita, calcopirita, cerusita, anglesita, dolomita, calcita, quartzo, barita e fluorita. 

Possui massa específica relativamente elevada (7,4 a 7,6g/cm3) e ao se oxidar é convertida em 

sulfato (anglesita) e em carbonato (cerusita). Situada em filões, a galena mostra estreita 

ligações com rochas ígneas e freqüentemente está associada a minerais de prata, contendo 

muitas vezes a própria prata em sua estrutura, tornando-se assim um mineral de grande 

importância econômica (Dana, 1976). 

Dentre os portadores de zinco destaca-se a esfalerita ou blenda (ZnS) com 65,09% de Zn 

estequiométrico e massa específica média de 3,9 a 4,1g/cm3. Este mineral pode ter em sua 

composição consideráveis quantidades de ferro em solução sólida (acima de 20%), 

constituindo a marmatita (Fe,Zn)S, outra importante fonte de zinco. O cobre pode estar 

associado à marmatita da mesma forma que o ferro e a ocorrência de calcopirita (CuFeS2) e 

pirrotita (Fe1-xS2) finamente disseminada em sulfetos de Pb e Zn também é comum (Rao, 

2004a). 

A esfalerita possui a característica de se oxidar rapidamente em meio aquoso, e pela ação de 

carbonatos formam os principais componentes da calamina (carbonato de zinco), hemimorfita 

(silicato hidratado de zinco) e menos comum a hidrozincita (carbonato de zinco básico). Estes 
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três minerais e outros que se formam em condições especiais de intemperismo tendem a 

compor os depósitos próximos à superfície, cobrindo, portanto aqueles sulfetados e formando 

os primeiros corpos minerais a serem explotados em um empreendimento, sendo a principal 

fonte de zinco metálico para produção do latão, por exemplo. Outras importantes fontes de 

zinco são a willemita (silicato de zinco), franklinita (óxido magnético de zinco-manganês-

ferro) e zincita (óxido de zinco). Esfalerita é comumente associada à minerais de cádmio, 

cobre, chumbo, prata e em menor grau com minerais de estanho e ouro (Jolly, 1997).  

Pirita (FeS2) e pirrotita (Fe1-xS2-x) são as gangas sulfetadas mais comuns de serem encontradas 

nos sulfetos de Pb-Zn. A calcita (CaCO3), dolomita (Ca,MgCO3) e siderita (FeCO3) juntas 

formam as gangas básicas mais comuns nos minérios sulfetados de Zn-Pb. Enquanto quartzo, 

outros silicatos e barita formam as gangas ácidas (Rao, 2004a). 

4.4 Flotação de minerais sulfetados 

Toda história da flotação pode ser resumida em três períodos.  Primeiro período começa com 

o fim do século XIX e início do XX. Nesta fase a flotação de minerais sulfetados hidrofóbicos 

poderia ser feita a partir da adição de óleos coletores. A flotação em espuma de sulfetados se 

tornou uma prática industrial a partir de 1902 com o uso de óleos de pinho e de xantato. 

Durante as décadas de 1930 a 1950 muitas pesquisas envolvendo a flotação de sulfetos foram 

direcionadas para o entendimento de seus princípios fundamentais quando propostas 

começaram a surgir focadas nesse objetivo (Hu et al., 2009). 

Para Fuerstenau (1976) os estudos da flotação de minerais sulfetados são devidos em grande 

parte aqueles de zinco e chumbo, sendo o processamento dos minerais sulfetados de zinco 

mais complexo devido à necessidade de mecanismo de ativação superficial.  

No período compreendido entre 1930 a 1945, Taggart e seus colaboradores propuseram que a 

flotação de sulfetos seria explicada unicamente pelos produtos de solubilidade de sais metal-

coletor envolvidos. Hipótese plausível, uma vez que a flotabilidade de sulfetos de cobre, 

chumbo e zinco utilizando xantato diminuíam com o aumento do produto de solubilidade de 

seu xantato metálico (Hu et al., 2009). 
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Estudos iniciais envolvendo a flotação de sulfetos foram baseados na flotabilidade natural de 

seus minerais, pois o processo ocorreria sem o uso de coletores. Pesquisas posteriores 

mostraram que tal flotabilidade natural poderia ser originada por intermédio de contaminações 

superficiais que agiam como ativadores. Nessa mesma fase de descobertas, investigadores 

chegaram à conclusão da importância da presença de oxigênio durante a flotação de sulfetos 

utilizando xantatos como coletores.  

Fuerstenau et al. (1990) confirmaram que minerais sulfetados apresentavam flotabilidade 

natural quando o processo era realizado na ausência de oxigênio. E Yoon (1981) relacionou a 

flotabilidade natural dos minerais sulfetados ao ambiente redutor no qual eram processados. 

Segundo suas conclusões, sulfetos como calcopirita, podem ser flotados sem o uso de 

coletores tióis, utilizando apenas moagem a úmido com esferas de aço e Na2S com 

sulfetizante. 

Avanços em pesquisas levaram à teoria do controle de flotação por potencial eletroquímico 

(Eh), com ou sem coletor, que têm sido gradualmente estabelecida e aceita. Rao e 

Chernyshova (2011) consideraram que o aumento do conhecimento das propriedades elétricas 

de superfícies, dos mecanismos de transferência de cargas através de interfaces e dos 

mecanismos de interação entre espécies minerais e a solução poderiam contribuir para as 

pesquisas na área da eletroquímica de sulfetos.  

Hu et al. (2009) afirmaram que a flotação de sulfetos com tiocoletores seria possível somente 

sobre certos potenciais redox e então a separação poderia ser realizada pelo controle de tal 

potencial eletroquímico, determinado por testes de flotação, estudos eletroquímicos, equilíbrio 

eletroquímico e análises superficiais. 

4.5 A flotação de minerais sulfetados de zinco-chumbo  

Encontrado expressivamente em quase todos continentes, os minerais de zinco e chumbo são 

formados por uma grande variedade de tipologias com tratamento relativamente fácil até tipos 

ditos especiais como os minerais sulfetados de zinco-chumbo que contém apreciáveis 

quantidades de prata e exigem rotas de processamento específicas para recuperar tal metal 

nobre. Quase 85% da produção mundial de prata provêm do tratamento de minérios de zinco-

chumbo (Bulatovic, 2007).  
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Os reagentes utilizados na flotação de minerais de zinco-chumbo variam consideravelmente e 

dependem de características mineralógicas dos depósitos lavrados. Para o tratamento de poli- 

sulfetos, esquemas de reagentes complexos e etapas especiais como a flotação coletiva são 

necessários (Bulatovic, 2007). 

Uma flotação coletiva de sulfetos seria aquela em se separam todos os minerais sulfetados de 

suas gangas, pois raramente é possível separar apenas um sulfeto dos demais por uma única 

etapa (Yovanovic, 2004).  

É comum em plantas de flotação de polissulfetos uma moagem primária que produz 

particulados com tamanhos de grãos acima da liberação dos minerais constituintes, assim 

como de elementos nobres componentes das redes cristalinas de tais minerais. O produto 

desta moagem primária destina-se a alimentação de estágios de desbaste (roughering) de 

flotação para então gerar um concentrado coletivo a ser moído novamente e atingir finalmente 

o grau de liberação mais próximo do ideal e que garanta a continuidade do processo 

(Yovanovic, 2004). Idealmente, a liberação dos minerais sulfetados de Zn-Pb situa-se na faixa 

de um P80 variando entre 15 a 40µm por ocorrerem disseminados em rochas 

predominantemente carbonáticas, dolomíticas e silicatadas (Bulatovic, 2007). 

4.6 Fatores que influenciam a flotação de minerais sulfetados 

A flotação de minerais sulfetados pode ser influenciada pelos sistemas de reagentes utilizados 

(principalmente coletores), pela cinética de flotação, pelo potencial eletroquímico da polpa, 

pela escolha dos gases utilizados na aeração da polpa, modulação do pH de flotação, por pré-

tratamentos de ativação e sulfetização e os sistemas de moagem (formação de pares 

galvânicos entre minerais e corpos moedores ferrosos).   

4.6.1 Sistema de reagentes  

4.6.1.1 Coletores 

Bulatovic (2007) definiu coletor como o maior grupo de compostos químicos utilizados na 

flotação, difere entre si por composição química e/ou função, agem seletivamente formando 
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uma camada hidrofóbica permitindo que partículas minerais tenham condições de aderir a 

bolhas de ar para serem, portanto, recuperadas como produto flotado. 

Os sistemas de flotação de sulfetos empregam como coletores os compostos conhecidos como 

sulfidrílicos e seu mecanismo de adsorção tem sido estudado por vários anos e por vários 

pesquisadores, resultando no estabelecimento de algumas “teorias” tais como a teoria da 

solubilidade de Taggart et al. de 1934, que sugere uma adsorção de coletores nos minerais 

devida a ligações químicas seguindo leis que governam a precipitação de substâncias de baixa 

solubilidade. A estrutura cristalina, as propriedades elétricas de superfície e os fenômenos de 

adsorção física são usualmente desconsiderados por esta teoria. Muitos exemplos 

comprovaram a existência de uma estreita relação entre a solubilidade dos complexos metal-

coletor, a adsorção de coletores e a flotação. Outra vertente é a teoria da troca iônica de 

Shuterland e Wark de 1955 e Gaudin em 1957 que afirmaram que na interação entre tio-

coletores e minerais sulfetados ocorrem adsorção competitiva entre os íons coletores e outros 

íons presentes como hidroxilas. Há também a teoria da molécula neutra de Cook e Nixon que 

sugerem a adsorção de espécies ácidas não dissociáveis como forma de interação de coletor 

com o mineral (Hu et al., 2009).   

O modelo da teoria eletroquímica baseia-se na simples formação de compostos insolúveis do 

metal pertencente ao sulfeto com o coletor, representado pela reação 4.1. 

Mz+Sz- + zX-   �   MX2 (4.1)

Onde: 

X-: íon tiol 
MX2: sal metálico ditiolato. 
Sz-: ânion da reação 

4.6.1.2 Coletores sulfidrílicos  

Os coletores sulfidrílicos são aniônicos e muito precisos em termos de seletividade durante a 

flotação de sulfetos, caracterizam-se pela presença do grupo sulfidrato (-SH) e de uma cadeia 

orgânica hidrofobizadora. Compostos sulfidrílicos são também conhecidos como tio-

compostos onde o termo tio é utilizado para destacar a presença do enxofre não ligado a 

oxigênio e seu papel na estrutura química e reatividade do composto, podendo ser o coletor 
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mono, ditio ou tritio dependendo do número de enxofres existentes na ligação (Baltar, 2010). 

Estes coletores possuem a incapacidade de adsorvem em superfícies de silicatos, tornando-se 

bastante úteis no processamento de sulfetos.  

Quando o sulfidrato liga-se à cadeia orgânica através de um átomo de carbono pertencente a 

esta própria cadeia, chama-se este tio-composto de mercaptano. Contudo, o sulfidrato pode 

estar ligado à estrutura orgânica por intermédio de um átomo de carbono que não faz parte 

necessariamente da cadeia orgânica do coletor. Se, neste caso, o carbono ligante estiver 

combinado a um enxofre ou oxigênio tem-se um ácido tiocarbônico, caso seja nitrogênio tem-

se um ácido tiocarbâmico (um nitrogênio) ou tiouréia (dois nitrogênios). E por fim, tem-se um 

ácido tiofosfórico quando um fósforo substitui o carbono ligante (Bulatovic, 2007). 

A Tabela 4.1 mostra os principais tio-compostos, entre os quais se destaca o ditiocarbonato 

(xantato) pelo seu intensivo uso na flotação de minerais sulfetados.  

Tabela 4.1 - Nomenclatura e fórmula estrutural dos principais ácidos sulfidrílicos (Luz et al., 2010). 

Os tio-compostos, tio-coletores para flotação, apresentam alta atividade química em relação 

aos ácidos, agentes oxidantes e íons metálicos, mas ausência de atividade na interface 

líquido/ar (ausência de ação espumante) e não formam micelas (Leja, 1982 apud Baltar, 

2010). 
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4.6.1.3 Xantatos 

Xantatos são os coletores sulfidrílicos mais utilizados na flotação de minerais sulfetados e, 

portanto os mais importantes (Pearse, 2005).  

São produzidos a partir da reação de um ácido xântico com um hidróxido alcalino. Um ácido 

xântico, por sua vez, é produzido a partir da reação entre um álcool com um bissulfeto de 

carbono. As reações 4.2 e 4.3 descrevem a formação de um xantato (Baltar, 2010). 

Ácido 

Xântico 
(4.2)

Xantato do metal (Me) (4.3)

Segundo Yovanovic (2004) para o caso da flotação de sulfetos, há muitos anos os principais 

reagentes coletores utilizados provieram de alguma forma de xantato, devido principalmente à 

sua alta capacidade de adsorção nos minerais sulfetados. 

O xantato de metal alcalino ao se solubilizar em água libera o cátion sódio ligado a um dos 

enxofres substituintes, surgindo então o íon xantato responsável pela ação coletora em 

sulfetos. A cadeia hidrocarbônica hidrofobiza a superfície mineral, enquanto a parte 

inorgânica da molécula se responsabiliza pela adsorção no sólido e, portanto pela ação 

seletiva (Baltar, 2010).  

Lee et al. (2008) investigaram a separação de óxidos de cobre (azurita e malaquita) de 

minerais sulfetados do mesmo elemento (bornita e calcopirita) por meio de testes de bancada 

utilizando o coletor para sulfetos amil xantato de potássio (14g/t) e o coletor para óxidos 

hidroxamato de potássio (420g/t) e metilisobutilcarbinol como espumante. Os resultados da 

cinética flotação são apresentados na Figura 4.2 e cada ponto nas curvas representa uma etapa 

do teste de flotação sendo que nos três primeiros testes apenas amil xantato de potássio foi 

adicionado e a partir do quarto teste o hidroximato de potássio foi inserido no sistema (sulfeto 

de cobre/óxido de cobre/coletores/espumante). 
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Figura 4.2 – Resposta da flotação de cobre (oxidado e sulfetado) utilizando amil xantato de potássio, 
hidroximato de potássio e MIBC (adaptado de Lee et al., 2008). 

Estes resultados comprovaram a seletividade do xantato para sulfetos mesmo em menor 

dosagem e que o sistema óxido de cobre-hidroximato apresentou perfil cinético semelhante, 

mas sem interferir na flotação dos sulfetos.  

Schlanz (1988) realizou testes de bancada para produzir concentrado coletivo de sulfetos a 

partir de minérios dos depósitos da Old Silver Hill Mine, Carolina do Norte, USA, adotando 

variados tipos de reagentes e dosagens como metodologia em seus estudos. Entre os 

reagentes, o amil xantato de potássio (90g/t) proporcionou elevadas recuperações de zinco 

(96,2%), chumbo (93,9%) e prata (96,2%) durante estágio de desbaste (roughering) na 

flotação.  

4.6.1.4 Ditiofosfatos 

Os ácidos aril e alquil ditiofosfóricos e seus sais são largamente utilizados como coletores de 

sulfetos e conhecidos no mercado como Aerofloat
® (Bulatovic, 2007).  

Dentre os coletores tióis os ditiofosfatos formam o segundo grupo de reagentes coletores mais 

largamente utilizados na flotação de sulfetos (Pearse, 2005). Apesar de terem propriedades 

químicas e desempenho muito similar aos xantatos, os ditiofosfatos são mais instáveis quando 

em solução aquosa alcalinas, decompondo-se em ácido (Ackerman et al., 1987). 

A fórmula estrutural de um ditiofosfato está representada na Figura 4.3. 
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Figura 4.3 – Estrutura de um ditiofosfato (adaptado de Bulatovic, 2007). 

Onde R é um radical hidrocarbônico alifático ou aromático. 

Os ditiofosfatos de sódio (ou potássio) podem ser obtidos pela reação do pentasulfeto de 

fósforo (P2S5) com um álcool e um hidróxido de sódio (ou de potássio) em meio inerte. 

Hangone et al. (2005) investigaram os efeitos dos coletores tipo xantato, ditiofosfato e 

ditiocarbamato na flotação de sulfetos de cobre ricos em bornita (Cu5FeS4) possuindo os 

silicatos K-feldspato, biotita, quartzo, entre outros, como principais gangas. Os melhores 

resultados em termos de recuperação mássica total de sulfetos foram aqueles devido ao uso de 

dietil ditiofosfato de sódio, conforme representado pela Figura 4.4. Os autores atribuíram aos 

bons resultados as influências de cadeias alquil adicionais na estrutura do dietil ditiofosfato. 

Figura 4.4 - Recuperação mássica em função da dosagem do coletor (adaptado de Hangone et al., 2005). 

Siqueira (2013) investigou o desempenho de nove coletores na separação de sulfetos de zinco-

chumbo de suas gangas (dolomita, silicatos e óxidos de zinco majoritariamente) por meio de 

flotação coletiva em bancada. O coletor dialquil ditiofosfato de potássio puro na dosagem de 

105g/t proporcionou os melhores resultados. A dosagem do coletor foi determinada por 

ensaios preliminares em escala piloto e parâmetros tais como teores de chumbo e zinco no 
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concentrado iguais a 35% e 20%, respectivamente, além de chumbo no rejeito final abaixo de 

0,32% foram pré-estabelecidos de acordo com especificações de processo industrial.  

Como coletores menos usuais pela indústria de processamento de minérios sulfetados de 

zinco-chumbo pode-se citar a tiocarbanilida, mercaptanos (ou mercaptans), tiofenóis, 

mercaptobenzotiazol e os tiocarbamatos (Glembotskii et al., 1972). 

Bulatovic e Salter (1991) estudaram coletores para sulfetos de cobre refratário (de baixa 

recuperação e seletividade), onde foi avaliada a dosagem de xantato puro ou em mistura com 

Aerophine
®

 3418A (diisobutil ditiofosfato de sódio). Em igualdade nas condições do teste 

como pH de polpa, a mistura coletora apresentou significativa melhora na velocidade de 

flotação. 

Em estudos mais recentes Imbelloni (2013) avaliou a eficácia de diversos reagentes tióis na 

flotação de minério sulfetado de níquel em célula de bancada e concluiu que os pares amil 

xantato de potássio/ditiosfosfato e amil xantato de potássio/mercaptobenzotiazol foram as 

melhores combinações de coletores para a flotação do sulfeto. Sendo o xantato determinante 

para os bons desempenhos das combinações, pois ao analisar os coletores separadamente 

apenas o xantato mostrou-se eficaz. 

Em muitos casos a combinação de dois coletores sulfidrílicos, um xantato e um ditiofosfato, 

por exemplo, pode levar a teores e níveis de recuperação desejáveis para um processo em 

particular (Pearse, 2005). 

4.6.1.5 Amino-ditiofosfato 

O amino-ditiofosfato, também conhecido por Pietfloat
®

 Ag01/011, é outro coletor do tipo 

tiofosfatado que quando puro e seco apresenta a cor branca a cinza, inodoro, e com 

solubilidade em água limitada. É eficiente como coletor de sulfetos de cobre, chumbo, zinco, 

níquel e antimônio. Este produto químico possui leve capacidade espumante. Sua fórmula 

geral está representada pela Figura 4.5. 

Figura 4.5 – Representação da fórmula estrutural do amino-ditiofosfato. 
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4.6.1.6 Mecanismos de interação de xantatos e ditiofosfatos com sulfetos 

Pesquisadores continuam a buscar por explicações relacionadas aos mecanismos que regem as 

interações coletor-mineral, a exemplo de Maier et al. (1997) que citaram a formação de 

compostos na superfície dos minerais (revelados por estudos de espectroscopia de absorção 

no infravermelho), formação de dixantógeno (verificada por estudos eletroquímicos) e/ou 

adsorções química e/ou física do coletor na superfície mineral como as principais interações 

coletor-mineral.  

E assim várias dessas teorias discutem cada mecanismo e os complementam. Como a teoria 

da troca iônica que assume que a adsorção do xantato na superfície mineral ocorre pela 

simples ligação a íons adsorvidos na superfície mineral como carbonatos, hidroxilas e oxi-

íons de enxofre. A teoria da molécula neutra que se baseia na hidrólise do xantato para ácido 

xântico na solução e passa a possuir determinada função hidrofobizante (Fuerstenau et al., 

1990). 

Outra vertente mais aprofundada apoia-se nas concepções do modelo do potencial misto, em 

que sempre ocorrerá oxidação anódica do coletor na superfície mineral com paralela 

transferência de elétrons deste coletor para a reação catódica do oxigênio presente na polpa, 

completando o processo, porém a ocorrência de tais reações dependeria do potencial de 

repouso dos minerais envolvidos. 

Quando o potencial de repouso é maior que o potencial reversível para oxidação do xantato, 

por exemplo, este seria oxidado eletroquimicamente para dixantógeno na superfície mineral 

tornando-a hidrofóbica, enquanto o oxigênio se destinaria à formação de hidroxilas na solução 

(Fuerstenau et al., 1990). 

Crozier (1991) faz citações em seu trabalho a respeito do mecanismo de quimissorção do 

xantato na superfície mineral pela ligação de íons do xantato aos átomos metálicos do sulfeto. 

Porém, Winter (1975) chamou a atenção para outra possibilidade de interação de íons 

xantatos com enxofre do mineral, formando ligações bastante estáveis. Neste caso, mono e 

dixantatos de enxofre seriam produzidos a partir de reações entre as séries homólogas metil e 

butil xantato de potássio com os compostos SCl2 e S2Cl2, por exemplo. Da mesma forma, 

ligações semelhantes e bastante estáveis, ocorreriam com o enxofre da superfície mineral 
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levando-o a se tornar hidrofóbico. A Figura 4.6 mostra os compostos produzidos pela ligação 

de íons xantatos ao enxofre da superfície mineral. 

Figura 4.6 - Monoxantato de enxofre na superfície mineral (adaptado de Crozier, 1991).

Fuerstenau et al. (1974) utilizaram microflotação em tubo de Hallimond e medidas de 

eletroforese para avaliar o efeito da concentração de vários tipos de xantatos na flotação de 

esfalerita. E espectroscopia infravermelha para identificar espécies adsorvidas na superfície 

mineral. Com base em seus resultados, os autores afirmaram que existe um duplo estágio de 

adsorção de xantatos na esfalerita. Onde o primeiro se caracteriza por uma adsorção química 

do coletor e o segundo é dado por uma adsorção de precipitados de xantato de zinco formados 

pela reação do mesmo xantato com cátions Zn2+ provenientes da solubilização mineral. A 

Figura 4.7 foi utilizada para ilustração da conclusão dos autores. 

Figura 4.7 - Modelo que representa a adsorção de precipitados de xantato de zinco em cadeias alquil de xantato 
quimiadsorvido (adaptado de Fuerstenau et al., 1974).

4.6.1.7 Coletores em mistura com óleos (flotação extensora convencional) 

A utilização de óleos (orgânicos ou inorgânicos) insolúveis em água para a flotação de 

minerais é baseada na técnica da flotação extensora. No método denominado de flotação 

extensora convencional os óleos não se encontram em emulsão com a solução de coletor e 

podem ser vantajosos para a flotação de particulados grossos. Neste caso, depois de 
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“dissolvido” no óleo, o coletor voltado com sua parte polar para a solução interage com a 

partícula mineral estabelecendo um maior ângulo de contato (Capponi, 2005).  

Vale destacar que a característica mais importante no uso dos óleos é a não existência de 

adsorção entre óleo e mineral e sim uma interação entre gotas de óleo e partículas por simples 

recobrimentos. Como as gotas de óleo é naturalmente hidrofóbica, a macro interação ocorre 

por forças hidrofóbicas com as partículas que já possuem o coletor. Após a adesão óleo-

coletor/partícula ocorre um espalhamento do óleo sobre toda superfície mineral, elevando a 

hidrofobicidade do conjunto. 

Outra grande vantagem é devida a possibilidade de geração de gotas coloidais de óleo, fruto 

do dinamismo durante agitação na célula, uma vez que a emulsão não foi produzida 

previamente, mas que age como uma flotação extensora não convencional, aumentando a 

hidrofobicidade e favorecendo a aglomeração de partículas finas e ultrafinas consideradas no 

processo. 

Capponi (2005) comparando os efeitos da adição de óleo diesel na flotação de minério de 

cobre de Chuquicamata/Chile com o método convencional concluiu que as adições de óleo 

diesel (90g/t) promoveram adensamento da espuma, impedindo transbordos do concentrado 

com melhor controle da cinética de flotação.  

4.6.1.8 Espumantes 

Em sistemas aquosos nos quais é difícil manter a estabilidade de espumas formadas por 

bolhas de ar, veículos de transporte de partículas hidrofóbicas, necessita-se adicionar 

reagentes que reduzam a tensão superficial na interface ar-água, elevando até certo momento 

o período de existência das bolhas.  

Os espumantes mais utilizados em flotação são o metilisobutilcarbinol (MIBC) e os ésteres 

poliglicólicos. O uso de espumantes aumenta a probabilidade de colisão de bolhas mais 

estáveis com as partículas minerais, garantindo maior adesão e, portanto maior taxa de 

transporte com elevação da recuperação mineral durante flotação (Baltar, 2010). 

O MIBC faz parte do grupo dos espumantes neutros com aplicabilidade em polpas ácidas e 

básicas, possui de seis a oito átomos de carbonos (Figura 4.9) (Bulatovic, 2007):  
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Figura 4.8 – Fórmula química do MIBC (Bulatovic, 2007). 

Tan et al. (2005) citam o MIBC como o espumante mais comum e utilizado pela indústria, 

salientam também sua versatilidade, seu baixo custo relativo a outros espumantes e seu bom 

desempenho para diferentes minérios quando utilizado puro, diluído ou misturado.  

Bournival et al. (2012) demostraram a ação do espumante metilisobutilcarbinol (MIBC) na 

redução da tensão superficial da água e prevenção da coalescência de bolhas. A Figura 4.10 

mostra que nas concentrações mais baixas de MIBC a velocidade de coalescência das bolhas é 

alta (região A) e com valores maiores de tensão superficial da água. Com aumento da 

concentração de MIBC a coalescência das bolhas estabiliza (região B) com queda na tensão 

superficial da água. Este fato está associado ao bom desempenho do MIBC como espumante. 

Figura 4.9 – Tempo de coalescência como função da concentração de MIBC comparado com medidas de tensão 
superficial da água. Temperatura: 20±2 oC (adaptado de Bournival et al., 2012). 

A eficiência de alguns espumantes é muitas vezes dependente do pH de trabalho e seu 

desempenho é ótimo quando o espumante está na forma molecular (Bulatovic, 2007). 

4.6.1.9 Modificadores 

Também conhecidos como reguladores, os modificadores ao serem usados em flotação podem 

elevar ou reduzir a adsorção seletiva de determinado coletor em minerais específicos, 

proporcionando a separação mineral. Devido ao uso de modificadores, é possível isolar 
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minerais individuais de sulfetos de chumbo, zinco e cobre a partir dos complexos sulfetados 

destes elementos (Bulatovic, 2007). 

Vários compostos são usados como modificadores como sais, ácidos, álcalis, eletrólitos e 

compostos não dissociáveis, substâncias orgânicas e inorgânicas, com grandes variações de 

composição e estrutura (Glembotskii et al., 1972).  

Fuerstenau (1976) destaca, além do auxílio dos modificadores na adsorção de coletores, a 

modulação de pH em que os reguladores agem no sentido de produzir um meio com 

alcalinidade ou acidez necessária para a flotação do mineral desejado.  

A classificação dos modificadores é muito arbitrária. Um modificador ou regulador pode, em 

diferentes condições, agir como depressor ou como ativador sob outras (Bulatovic, 2007). E 

segundo Glembotskii et al. (1972) um mesmo modificador pode ser um ativador em relação a 

um mineral e depressor para outro. O sulfeto de sódio possui papel de ativador na flotação de 

minerais não ferrosos oxidados, porém age como depressor para os mesmos dependendo das 

condições impostas, como sua concentração ou dosagem. 

Salum et at. (1992) exemplificaram o caráter multifuncional dos modificadores ao verificarem 

o papel do sulfeto de sódio na flotação de silicatos de zinco com amina. A metodologia do 

trabalho investigou a ativação de willemita e hemimorfita pelo sulfeto de sódio considerando 

também seu papel na pré-sulfetização ou no controle de pH.  Silvestre et al. (2009) 

concluíram que adicionando Na2S antes da flotação e, portanto uma pré-sulfetização, eleva a 

eficiência do mesmo sulfeto de sódio como regulador de pH e sulfetizante. 

Siqueira (2013) avaliou por meio de testes de bancada o desempenho do sulfeto de sódio 

como modulador de pH em uma flotação coletiva de galena e esfalerita. Conforme a Figura 

4.11, o sulfeto de sódio nas dosagens de 200, 300 e 400g/t proporcionaram os melhores 

resultados de recuperação mássica média (71%, 80% e 70%, respectivamente) e teor médio de 

zinco (21,5%, 25% e 23%, respectivamente) e chumbo (31%, 36,5% e 32,5%, 

respectivamente) no concentrado coletivo de etapas finais de limpeza. A dosagem de 500g/t 

apesar de ter sido significativa em termos de recuperação mássica e teor médio de zinco levou 

a queda na proporção média de chumbo no concentrado de 32,5% com 400g/t para 23,5% 

com elevação da dosagem para 500g/t. 
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Figura 4.10 – Flotação coletiva de sulfetos com Na2S como modulador de pH. pH objetivado: 11. Produto após 
etapa de limpeza final. (adaptado de Siqueira, 2013).  

4.6.1.10 Dispersantes 

Pearse (2005) de forma bem simples define dispersantes como os reagentes que promovem o 

efeito oposto de coagulantes e de floculantes e, portanto adsorvem na superfície mineral e os 

dispersa em partículas individuais, facilitando a separação. 

Baltar (2010) em referência ao slime coating (depósito de partículas ultrafinas sobre a 

superfície das maiores) e agregações de partículas, dois problemas extremamente recorrentes 

em flotação, enfatiza o uso de dispersantes como modo de “individualizar” as partículas do 

sistema e permitir suas posteriores separações.  

Reagentes dispersantes podem ser compostos inorgânicos ou poliméricos orgânicos que além 

de desempenhar a função para o qual foi desenvolvido, age também como depressor e 

ativador dependendo das particularidades do sistema como pH e características do mineral. 

Um dos representantes dos dispersantes inorgânicos é o silicato de sódio, com uso difundido 

na dispersão de partículas coloidais (Bulatovic, 2007). 
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Silicato de sódio é um dos mais comuns agentes dispersantes para particulados coloidais e 

lamas que são produzidos durante as operações de cominuição. Os silicatos de sódio são 

estratificados de acordo com seu módulo, ou seja, a razão entre SiO2 e Na2O, podendo se 

situar entre 1,6 e 3,75. Quando diluídos em água os silicatos de sódio sofrem hidrólise, 

resultando na produção de espécies hidroxilatadas de fórmula geral: NamH4mSiO4, onde m

denota o número médio de átomo sódio ligado por átomo de Si e varia entre 0,5 e 1,6 (Rao, 

2004b). 

Segundo Silvestre (2007) não existe concordância na literatura em relação à faixa de variação 

do módulo de silicatos de sódio usados em flotação. Quanto maior o módulo, mais intensa é a 

ação depressora sobre quartzo e silicatos. Outro fator relevante é a polimerização dos silicatos 

de sódio, mais intensa na faixa de pH de 8 a 10, acentuando a ação dispersante/depressora do 

reagente nessa região. 

Bogdanov et al. (1980) apontaram como o principal problema da flotação de partículas finas a 

baixa seletividade e discutem a importância da dispersão para obtenção de maiores 

recuperações. Entretanto, no processamento de minerais sulfetados são raras as investigações 

sobre os efeitos do estado de dispersão de sistemas.  

4.6.1.11 Ativadores  

Sulfetos de zinco sempre ocorrem em associação com outros minerais sulfetados e sua 

separação pode requerer a ação de agentes modificadores específicos que os tornam 

susceptíveis a reações com coletores sulfidrílicos. Estes moduladores são denominados de 

agentes ativadores (Finkelstein, 1997). 

A flotação diferencial é muito utilizada como processo de separação de minérios sulfetados de 

zinco-chumbo, em que galena é flotada antes de esfalerita. Esta separação é possível devido 

aos coletores tióis adsorverem-se diretamente na superfície da galena via mecanismos 

eletroquímicos enquanto que a esfalerita requer prévia ativação para facilitar a reação com os 

coletores. Íons chumbo derivados da galena ou de outros minerais de chumbo como cerusita e 

anglesita podem ativar a esfalerita (Basílio et al., 1996). Rao (2004b) reforça a ativação não 

intencional da esfalerita por íons chumbo, devido à associação natural dos sulfetos esfalerita e 

galena.  
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O mecanismo de ativação da esfalerita por íons cobre pode ser exemplificado pela reação 4.4. 

ZnS(s) + Cu2+
(aq.) = CuS(s) + Zn2+

(aq.)      K = 9 x 1010 (4.4)

Onde K é produto de solubilidade do composto CuS, e portanto é menor do que o produto de 

solubilidade do ZnS, de forma a permanecer estável permitindo outras reações subsequentes.  

De forma esquemática tem-se: 

ZnS�ZnSsuperficial + Cu2+
(aq.) = ZnS�CuSsuperficial + Zn2+

(aq.) (4.5)

Autores como Trahar et al. (1997) e Rao (2004b) consideraram outra forma de ativação por 

meio do hidróxido de cobre quando o meio é ácido à moderadamente alcalino. Um pH abaixo 

de 7 o cobre pode substituir o zinco superficial na rede da esfalerita (reação 4.6) e interagir 

com o coletor, pois o meio ácido favorece a ionização do Cu(OH)2 e portanto liberação de 

íons cobre. Com pH entre 7 e 10 íons CuOH+ adsorvem-se na superfície da esfalerita e 

interage eletrostaticamente com o coletor. Se o pH estiver acima do ponto de carga zero da 

esfalerita (entre pH 9 a 11) a maior concentração de OH- favorece a formação de Cu(OH)2 e 

não a liberação de Cu2+ para ativar a esfalerita. 

ZnSsuperficial + Cu(OH)2(aq.) = CuSsuperficial + Zn(OH)2(aq.) (4.6)

O mecanismo de interação de íons cobre na superfície da esfalerita é parte do assunto. Mas a 

surge questão a respeito da contribuição simultânea de outros agentes ativadores da esfalerita, 

rebatendo às ligações estáveis do tipo S-S. Dessa forma, Tharar et al. (1997) sugeriram a 

reação 4.7 para explicar o mecanismo de ativação da esfalerita pelo cobre e enxofre.  

 xZnS(s) + xCu2+
(aq.) = CuxS(s) + (x-1)S(s) + xZn2+

(aq.) (4.7)

Segundo Tharar et al. (1997) existem sulfetos de cobre em que x varia de 1 a 2. Se x = 1 a 

reação 4.7 torna-se a 4.4, portanto uma ativação direta por CuS. Se x = 2, haverá Cu2S e 

enxofre na superfície permitindo ligações do tipo ROCSS-S-SSCOR. 
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Trahar et al. (1997) estudaram os efeitos da adição de cobre em sistema de flotação formado 

por esfalerita-quartzo na presença de coletor etil xantato de potássio (KeX) e na ausência do 

reagente. Ficou claro a partir de seus resultados (Figura 4.12) que o sulfato de cobre melhora 

a hidrofobização da esfalerita.  

Figura 4.11 - Flotação de esfalerita sem coletor e com adição de sulfato de cobre (adaptado de Trahar et 

al.,1997). 

Siqueira (2013) avaliou a dosagem de sulfato de cobre na flotação coletiva de sulfetos 

realizada em bancada, onde o portador de zinco de interesse para compor o concentrado foi 

esfalerita. De acordo com seus resultados, Siqueira concluiu que a faixa ideal de dosagens foi 

de 100 a 400g/t de CuSO4. Esta faixa de dosagens possibilitou recuperações mássicas de 

minerais sulfetados de até 68%, com teores médios de Pb e Zn iguais a 40% e 26,5% 

respectivamente. 

Shclanz (1988) por meio de estudo de flotação desbaste em bancada elevou a recuperação de 

zinco sulfetado de 61,2% para 91,4% ao adicionar sulfato de cobre (227g/t) como ativador 

sem reduzir fortemente o teor de zinco anteriormente alcançado.  

Yoon (1981) correlacionou solubilidade de minerais ou de compostos presentes na superfície 

dos minerais com sua própria flotabilidade. Minerais ou compostos menos solúveis em 

determinada escala são ativados preferencialmente. Por exemplo, na esfalerita ativada por 

Cu2+, forma-se uma película superficial de CuS que age como o mineral covelita que por sua 

vez é menos solúvel que esfalerita e, portanto mais estável em termos de solubilidade, 

propiciando maior tempo de interação com coletores.  
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Baltar (2010) explica que esta troca é possível devido o raio iônico do cobre ser compatível ao 

do zinco, além do enxofre ter mais afinidade pelo cobre do que pelo zinco. O xantato 

adicionado interage com o CuS formando xantato de cobre na superfície, sendo menos solúvel 

do que xantato de zinco, assegurando a hidrofobização e portanto intensificando a 

recuperação da esfalerita. 

4.6.1.12 Sulfetizantes 

Minerais sulfetados que sofrem oxidação superficial consomem maiores quantidades de 

coletor quando em flotação, formando sais metálicos que se precipitam e não contribuem de 

forma eficaz para a criação de filmes hidrofóbicos na superfície, sendo necessário um 

processo que reverta sua superfície novamente à sulfeto. Este processo é denominado de 

sulfetização.  

Yoon (1981) demonstrou a aplicabilidade da sulfetização ao garantir recuperação de cobre 

superior a 76% após flotação de calcopirita sulfetizada com Na2S (1500g/t) (Figura 4.13).  

Figura 4.12 - Recuperação de calcopirita em função de dosagens de Na2S. Sem coletor (adaptado de Yoon, 
1981). 

Ceylan et al. (2002), demonstraram os benefícios da sulfetização da galena e esfalerita em 

circuitos da flotação de zinco-chumbo sem uso de coletores.  Os experimentos contaram com 

etapas de ativação da esfalerita via íons Cu2+ e ajuste do pH para a faixa compreendida entre  

8,1 e 8,4. Os resultados de Ceylan e seus colaboradores estão resumidos no gráfico da Figura 

4.14. Notam-se ganhos expressivos principalmente na flotação de chumbo, para o qual tanto o 
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teor quanto a recuperação apresentaram aumentos com a elevação da dosagem de Na2S. O 

teor de zinco seguiu a mesma tendência. Os autores atribuíram, além da sulfetização esperada, 

a remoção de hidróxidos de ferro formados a partir de íons ferro provenientes de corpos 

moedores e da pirita, comumente presente nos típicos minérios de zinco-chumbo, como 

responsável pela melhoria nos resultados. 

Figura 4.13 – Influência da dosagem de sulfeto de sódio na flotação de galena e esfalerita (Ceylan, 2002).  

A reação de sulfetização proposta ocorre quando o sulfeto de sódio é adicionado à polpa 

mineral. 

Quando quantidades excessivas de Na2S são adicionadas a uma polpa que contém vários 

sulfetos com solubilidades diferentes, a sulfetização, com princípios baseados na reação 4.8, 

deverá ocorrer preferencialmente naqueles menos solúveis (Yoon, 1981). 

(4.8)

4.6.2 pH da polpa 

De acordo com Rao (2004a) a adição de ácidos e bases objetivando ajustes de pH afetam os 

sistemas de flotação por quatro formas principais, sejam: 
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(i) Alterando a superfície mineral por extensões em sua hidratação, criação de um 

excesso de massa específica de carga, influenciando seu potencial zeta e a 

adsorção de íons específicos. Além de induzir a criação ou destruição de 

coberturas superficiais; 

(ii) A extensão da ionização ou solubilidade de um surfactante e sua participação na 

formação de complexos com contra-íons; 

(iii) Na concentração de íons inorgânicos que permanecem na fase líquida da polpa; 

(iv) No nível do potencial eletroquímico (Eh) da polpa e seu correspondente potencial 

de oxidação-redução. 

A decomposição dos coletores também é fortemente afetada pelo pH da polpa. Como 

exemplo, os xantatos podem sofrer hidrólise em uma maior extensão quando o pH estiver 

abaixo de 7 ou uma decomposição irreversível a CS2 e álcool quando o pH for menor que 2 

(Rao, 2004b).   

Shen et al. (1997) estudaram o efeito do coletor etil xantato de potássio (2 x 10-5mol/L) na 

separação entre pirita e esfalerita ativada por íons cobre, concluindo que bons resultados 

foram obtidos com o valor de pH mais alto da faixa proposta (pH = 8,5 a 12), indicando a 

forte influência do pH na ação deste surfactante. Recuperações de esfalerita superiores 80% 

foram alcançadas ao passo que recuperações de pirita permaneceram abaixo de 20% no pH 

igual a 12. 

Vu�ini� et al. (2006) investigaram a flotabilidade da esfalerita e galena em função do pH de 

polpa e utilizando-se de adições de etil xantato de potássio (3 x 10-4mol/L). De acordo com a 

Figura 4.15a, constata-se que a galena apresenta recuperação relativamente alta (acima de 

80%) em meio alcalino quando não se usa qualquer coletor.  Por outro lado, como 

apresentado pela Figura 4.15b, a esfalerita apresentou queda de flotabilidade na faixa de pH 

menor, porém se estabilizando em valores de pH acima de 9.  

Ainda segundo Vu�ini� et al. (2006) pesquisadores consideram a flotabilidade natural da 

galena devido a seu nível de oxidação superficial ou a deficiência de chumbo que causa um 

excesso de enxofre superficial gerando a hidrofobização, por meio de ligações do tipo 

ROCSS-S-SSCOR. 
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(a) (b) 

Figura 4.14 - Recuperação de galena e esfalerita em função do pH. (a) Recuperação de galena, (b) recuperação 
de esfalerita. Coletor: etil xantato de potássio [3 x 10-5 mol/L]. Moduladores de pH: HCl e NaOH (adaptado de 

Vu�ini� et al., 2006). 

4.6.3 Potencial eletroquímico em flotação de sulfetos 

Minerais sulfetados são reconhecidos por sua reatividade química, principalmente devido ao 

variável estado de oxidação do enxofre pelo oxigênio atmosférico ou outro agente oxidante, 

envolvendo transferência de cargas. Dessa forma, a eletroquímica torna-se uma importante 

ferramenta de estudos e pesquisas das interações entre reagentes e minerais sulfetados durante 

a flotação.  

Pesquisadores poloneses reconheceram a importância dos fenômenos eletroquímicos em 

sistemas de flotação de sulfetos durante a década de 1930, mas muito pouca atenção foi dada 

às investigações a partir de medidas de potencial redox até a década de 1960. No passar dos 

anos estudos laboratoriais conduziram a uma melhora nas condições de Eh-pH necessárias 

para a flotação de sulfetos sem coletores, explorou-se mais a influência do Eh na flotação, 

correlacionando-o com dados termodinâmicos e complementando resultados com 

identificações de produtos superficiais por espectroscopia e eletroquímica (Ralston, 1991). 

Rao (2004b) cita a importância do monitoramento da flotação por meio de medidas 

eletroquímicas e suas variadas notações, tais como, potencial eletroquímico (Eh), potencial de 

redução-oxidação (abreviado por potencial redox), potencial repouso (Er) e potencial padrão 

(E0) em que todas se referem a reações eletroquímicas envolvendo transferência de elétrons 
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associada a um potencial elétrico definido. O potencial de repouso, potencial padrão e o 

potencial Eh são ditos mais precisos, ou seja, implicam que o sistema estava em equilíbrio 

quando as medidas foram tomadas. Enquanto que as medidas de potencial eletroquímico e 

redox são específicas ao sistema e não às condições momentâneas.  

As reações eletroquímicas recorrentes que envolvem transferência de cargas entre coletores 

sulfidrílicos (xantato, por exemplo) e um mineral sulfetado (MS) seriam de acordo com Rao 

(2004b) e (Hu et al., 2009):  

(i) transferência de cargas do reagente (X-, íon xantato) para o oxigênio; 

Reação anódica: 2X- � X2 + 2e- (4.9)

Reação catódica: 1/2O2 + H2O + 2e- � 2OH- (4.10)

X2 representa o dixantógeno 

(ii) transferência de cargas do reagente para o mineral (quimissorção); 

Reações anódicas: 
2X- + MS + 4H2O � MX2 + SO4

2- + 8H+ + 8e- (4.11) 

4X- + 2MS + 3H2O � 2MX2 + S2O3
2- + 6H+ + 8e- (4.12) 

Reação catódica: O2 + H2O + 2e- � 2OH- (4.13) 

Estes mecanismos de transferência geram três conseqüências: 

(i) condições oxidantes favorecem as reações com coletores tióis; 

(ii) o oxigênio atua como principal receptor de elétrons, produzindo OH-; 

(iii) aumento no pH e reversão das reações com queda no desempenho da flotação. 

Cada transferência de carga possui um potencial eletroquímico (E) definido e correspondente, 

o qual se relaciona com a variação da energia livre de Gibbs do sistema: 

�G = -zFE (4.14)

Onde F é a constante de Faraday e z o número de elétrons transferidos por molécula.  
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Eh designa um potencial medido tomando como referência o eletrodo padrão de hidrogênio. E 

outras maneiras de abordar valores de potencial são aquelas que se relacionam com os 

próprios sistemas, como potencial de polpa (Ep) ou potencial galvânico por se tratar de estado 

eletroquímico formado por fases sólidas em contato.  

Segundo Chander (2003) três tipos de eletrodos são normalmente usados para monitorar 

sistemas de flotação por medidas de potencial redox: eletrodos de metais nobres, eletrodos de 

íons seletivos e eletrodos preparados a partir de minerais naturais. Tradicionalmente as 

medidas de Eh são realizadas com eletrodos de metais nobres como platina, prata e ouro. 

Gou-Hua et al. (2002) estudaram os efeitos do pH e do Ep (denominado potencial 

eletroquímico de polpa) na flotação de galena proveniente de minas diferentes. Pode ser visto 

da Figura 4.16 que em pH > 12,5 tem-se Ep < 0,17V e, que nestas condições a recuperação de 

galena é ótima e a fração de esfalerita e pirita é reduzida no concentrado de chumbo.  

Figura 4.15 - Recuperação em função do pH e potencial original padrão (EOP). Coletor: dietil ditiocarbamato  
(70 g/t) (adaptado de Gou-Hua et al., 2002). 

Herrera-Urbina et al. (1999) avaliaram os resultados da microflotação de cerusita (PbCO3) e 

galena tratadas com sulfeto de sódio em atmosfera aberta,  no pH 9,5 e utilizando amil xantato 

de potássio (5,0 x 10-5mol/L) como coletor. As respostas em flotação dos minerais em 

diferentes dosagens de sulfeto de sódio e com o coletor são apresentadas na Figura 4.17a. 

Nota-se que uma dosagem ótima eleva a recuperação de galena e provoca a depressão da 

cerusita. Segundo autores a queda de recuperação de ambos minerais está relacionada ao 

excesso de sulfetizante que dificulta a adsorção do coletor xantato nas superfícies minerais.  
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Figura 4.16 - (a) Recuperação de cerusita e galena em pH 9,5 como função da adição de sulfeto de sódio. (b) 
variação do Eh com a concentração de Na2S. KNO3: (5 x 10-3mol/L), amil xantato de potássio (5 x 10-5mol/L) 

(adaptado de Herrera-Urbina et al., 1999). 

 A Figura 4.17b mostra as curvas da variação do potencial Eh com as dosagens de sulfeto de 

sódio durante a flotação. Na mesma dosagem de Na2S em que a recuperação de galena cai 

rapidamente, o potencial eletroquímico responde de forma semelhante caindo para valores 

abaixo de -100mV, podendo ser útil para monitorar o processo.  

4.6.4 Influência de gases e oxidação mineral na flotação de sulfetos 

O uso do potencial de polpa para o controle de flotação tem sido feito por mais de 10 anos. E 

seu valor pode ser modificado de variadas maneiras, utilizando diferentes reagentes, sistemas 

de moagem e gases de flotação. Por exemplo, a concentração de oxigênio proporcionada pelo 

gás usado na flotação fornece boas indicações dos níveis de oxidação e pode ser 

correlacionado com o potencial de polpa na flotação (Kuopanportti et al., 1997). 

A composição e estrutura de minerais sulfetados podem mudar devido ao ambiente em que o 

mineral está exposto, como a atmosfera envolvente e presença de água. 

Shen et al. (1997) investigaram os efeitos do oxigênio, nitrogênio e ar no desempenho do 

coletor etil xantato de potássio (2 x 10-5mol/L), baseando-se na seletividade entre esfalerita e 

pirita. Os trabalhos foram desenvolvidos condicionando a polpa mineral por dois períodos (20 

e 60 minutos) com um mesmo tipo de gás e os melhores resultados deram origem ao gráfico 

da Figura 4.18. Nota-se que o condicionamento com oxigênio por 20 minutos levou às 
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maiores recuperações, porém sem expressividade em termos de seletividade. Por outro lado o 

período mais extenso (60 minutos) garantiu a ação seletiva do coletor.  

A coerência destes resultados foi reafirmada por Rao (2004b) ao afirmar que qualquer que 

seja o mecanismo de interação do xantato com minerais sulfetados o oxigênio deve estar 

presente, pois o oxigênio é o principal aceptor de elétrons provenientes da oxidação do 

xantato ou do mineral. Sem a presença do oxigênio as transferências de cargas ficariam 

interrompidas, podendo ocorrer uma escassez das espécies de xantato quimiadsorvidas, com 

quedas no nível de hidrofobicidade mineral.  

Figura 4.17 - Recuperação de esfalerita e pirita como função do gás condicionante e tempo de condicionamento. 
Coletor: etil xantato de potássio (2 x 10-5mol/L), pH: 11,0, ativador: Cu2+ (2 x 10-5mol/L), minerais (1,4g/L) 

(adaptado de Shen et al., 1997). 

Ainda segundo Rao (2004b) a presença de oxigênio na polpa de flotação é fator crítico para a 

interação do íon xantato com a superfície mineral. O oxigênio reage quimicamente com o íon 

xantato, segundo as reações 4.15 e 4.16, formando os compostos dixantógeno (ditiolato) e 

monotiocarbonato que possuem função hidrofobizadora dos minerais sulfetados. 

2ROCS2
� + 1/2O2 + H2O � (ROCS2)2 + 2OH�  (4.15)

ROCS2
�  + 1/2O2 � RO2CS�  + SO (4.16)

 Yoon (1981) analisou os efeitos do condicionamento de polpa formada por esfalerita, galena, 

calcopirita e pirita com gás SO2 (650g/t) antes de etapa de sulfetização. Seus resultados 

apontaram para melhorias principalmente na seletividade entre calcopirita e esfalerita durante 
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teste de flotação desbaste, pois se notou redução no teor de zinco analisado no concentrado de 

calcopirita de 8,9% para 4,1%. Ao passo que houve elevação no teor de zinco no concentrado 

de esfalerita de 37,3% para 52,4%.  

Yuan et al. (1996) avaliaram os efeitos de gases reativos na cinética de flotação de um 

complexo mineral sulfetado de prata, chumbo e cobre. Dados estatísticos mostraram que os 

gases hidrogênio e dióxido de enxofre tiveram maior influência na flotação de prata 

comparada aos sulfetos de chumbo e cobre, o que reforça a existência de especificidade entre 

gases e minerais devido a níveis de potencial alcançados durante o condicionamento, 

tornando-se ferramenta útil na separação de tipos distintos de minerais como sulfetos, óxidos 

ou silicatos. 

Mendonça (2014) avaliou a interferência da oxidação superficial da galena na sua 

flotabilidade. Foram realizados ensaios de microflotação do mineral após submetê-lo a 

ambientes protegidos do ar atmosférico, exposto ao mesmo e em ambiente oxidante (H2O2 (l)). 

De acordo com os resultados Mendonça verificou pequena variação na flotabilidade da galena 

exposta ao ar atmosférico comparando-se aos resultados de microflotação do mineral 

protegido do ar (Figuras 4.19 e 4.20). Ambos os resultados apresentaram flotabilidade 

superiores a 80%. 

Figura 4.18 – Flotabilidade da galena protegida do ar atmosférico (adaptado de Mendonça, 2014). 
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Figura 4.19 – Flotabilidade da galena após exposição ao ar atmosférico (adaptado de Mendonça, 2014). 

Por outro lado, experimentos que investigaram as influências de um meio mais oxidante 

mostraram-se condizentes com o esperado. A Figura 4.21 ilustra a queda de flotabilidade da 

galena após oxidação utilizando água oxigenada como meio. Volumes de H2O2 superiores a 5 

mL provocaram queda de fração flotada de galena superiores a 90% para abaixo de 15% com 

o volumes de H2O2 acima de 15mL. 

Figura 4.20 – Flotabilidade da galena oxidada por H2O2 (adaptado de Mendonça, 2014). 
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4.6.5 Influência de corpos moedores na flotação de sulfetos 

O beneficiamento de minérios torna-se etapa necessária de adequação das características 

granulométricas e da área superficial disponível das partículas minerais submetidas à flotação. 

Particularmente, a moagem como preparação dos materiais sólidos, pode afetar o estado 

químico das polpas com consequências diretas nas etapas de flotação subsequentes. 

Os efeitos dos meios de moagem no processamento de minerais sulfetados estão relacionados 

à reatividade destes minerais e aos mecanismos eletroquímicos envolvendo a ação do coletor. 

A ação de coletores para sulfetos, como o xantato, possui dependência crítica com o oxigênio 

dissolvido na polpa mineral, que atua no potencial da polpa, o qual deve ser suficientemente 

anódico para que as reações eletroquímicas ocorram (Rao, 2004b).  

Quando um minério constituído de diferentes minerais sulfetados é sujeitado a uma moagem à 

úmido, interações eletroquímicas entre o meio de moagem e os vários minerais presentes 

podem ser estabelecidas. O meio de moagem age como anôdo por possuir uma natureza 

eletroquímica mais ativa quando comparada aos minerais sulfetados que atuam como catodos 

(Natarajan et al., 1990). 

Natarajan et al. (1990) avaliaram as recuperações de esfalerita e galena em microflotação 

após o contato destes minerais com um aço idêntico ao utilizado em corpos moedores e a 

calcopirita, um mineral considerado menos reativos dentre os estudados. Concentrações 

mínimas de coletor e ativador para pré-condicionamento foram determinadas em estudos 

preliminares e os gases oxigênio e nitrogênio foram utilizados para demonstrar suas 

contribuições nas interações galvânicas estabelecidas. Cloreto de sódio (0,5mol/L) foi 

utilizado como eletrólito suporte para elevar a condutividade do meio. Nota-se de acordo com 

a Figura 4.22a que a calcopirita não interfere tanto na flotabilidade da esfalerita, independente 

do gás utilizado. Enquanto que a presença do aço (Fe2+ e Fe3+) provocou significativa queda 

na recuperação da esfalerita, principalmente se o gás utilizado na flotação for oxidante.  

Efeito semelhante foi observado na flotabilidade de galena (Figura 4.22b) tanto com o uso de 

gás inerte ou reativo.  
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Figura 4.21 - (a) Efeito de interações galvânicas na recuperação de esfalerita, presença de isopropil xantato de 
potássio (10-5mol/L), ativador CuSO4 (10-6mol/L) e pH 10,5. (b) efeito das interações galvânicas sobre a 

flotabilidade da galena (adaptado de Natarajan et al., 1990). 

Rao (2004b) afirma que o aço afeta a química da polpa por sofrer corrosão, consumindo 

oxigênio dissolvido e, portanto reduzindo o potencial da polpa com consequências na 

flotabilidade mineral. Dessa forma, a polpa precisa ser condicionada com um gás que eleve 

seu potencial a um nível suficientemente anódico e que favoreça a ação do coletor, mas que 

não oxide excessivamente os sulfetos a serem recuperados. 
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5 METODOLOGIA 

Este item é composto pela metodologia de preparação da amostra de minério de zinco 

silicatado com esfalerita, galena e prata, os procedimentos dos ensaios de flotação e das 

etapas de caracterização efetuadas. 

5.1 Preparação e caracterização das amostras 

A preparação das amostras consistiu de etapas de homogeneização e quarteamento, 

respeitando procedimentos inerentes às técnicas de amostragem, adequação granulométrica 

conforme o grau de liberação do minério e deslamagem para minimização de finos. 

A caracterização do minério foi dividida em física, química e mineralógica. 

5.2 Preparação da amostra global 

Amostra recebida da Votorantim Metais unidade Vazante (aproximadamente 550kg de 

minério britado) foi quarteada via divisor carrossel, no qual se obtiveram 12 alíquotas de 

massa média de 46,31kg cada, com desvio padrão de 0,72% em relação à média dos 12 

valores obtidos. As alíquotas de números 5 e 11 (com 91,14kg somadas) foram sorteadas e 

novamente quarteadas no divisor carrossel. Manteve-se a escolha dos recipientes de números 

5 e 11, sendo suas massas (aproximadamente 15,20kg somadas) destinadas à caracterização 

do minério no estado de entrega. Após homogeneização e sucessivos quarteamentos do 

minério no estado de entrega via divisor Jones se obtiveram as massas para as análises de 

umidade, granuloquímica, química global, picnometria a gás e difração de raios X, como 

etapas de caracterização do minério.  

Pares de alíquotas provenientes do segundo quarteamento via divisor carrossel foram 

escolhidos aleatoriamente e preparadas para comporem as amostras dos ensaios de flotação, 

com tratamento semelhante, ou seja, homogeneizações e consecutivos quarteamentos para se 

obterem as massas de aproximadamente 1kg destinadas aos ensaios.  

O fluxograma apresentado na Figura 5.1 ilustra o desenvolvimento da preparação das 

amostras até as etapas de caracterização. 
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Figura 5.1 - Fluxograma dos procedimentos de preparação das amostras para caracterização. 

5.3 Caracterização física do minério 

5.3.1 Massa específica 

A massa específica aparente do minério foi determinada por picnometria a gás hélio, 

utilizando o equipamento Ultrapyc 1200e Version 4.00 da Quantchrome Corporation. O 

procedimento contou com uma pressão de gás de 6,89kPa e temperatura ambiente média de 

20,5oC. As análises foram realizadas em duplicatas. 

5.3.2 Umidade 

Pesaram-se 700g do minério e essa amostra foi submetida à secagem em estufa a 100oC, por  

4 horas. Após secagem e resfriamento em temperatura ambiente, a massa resultante foi 

novamente pesada em balança apropriada. 
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5.4 Caracterização química do minério 

5.4.1 Análise química da amostra global e por faixa de tamanhos 

Utilizou-se o método de espectroscopia de absorção atômica para analisar amostras do 

minério visando a identificar os elementos zinco, chumbo, prata e o composto MgO. 

Uma porção da amostra global foi tomada por meio de técnicas adequadas e preparada para a 

análise citada. Efetuou-se, também, o peneiramento combinado da amostra global, utilizando 

para tanto a série de peneiras Tyler completa, cujos retidos por peneira foram analisados por 

também por espectroscopia de absorção atômica. 

Todas as análises químicas foram realizadas nos laboratórios da Votorantim Metais – Unidade 

Vazante-MG. 

5.5 Análise mineralógica por difração de raios X 

Na difratometria de raios X foi utilizado o método do pó total. O equipamento usado foi o 

difratômetro da PANalytical, modelo Empyrean equipado com tubo de cobre (radiação Cu�) 

do Laboratório de difração de raios X da Universidade Federal de Minas Gerais. 

5.6 Ensaios de flotação 

Ensaios de flotação coletiva representando o padrão de desbaste (roughering) foram 

realizados em célula de bancada objetivando aumento nas recuperações de minerais sulfetados 

de zinco e chumbo. Todos os ensaios nesta etapa foram em realizadas em duplicatas. 

As análises químicas dos produtos de flotação também foram realizadas pelo método de 

espectroscopia de absorção atômica para estimar o teores dos elementos zinco, chumbo, prata 

e do composto MgO.

Célula CDC (modelo GFB-1000 EEPN), dotada de dispositivo impelidor cuja velocidade foi 

ajustada em 1500rpm, foi a máquina de flotação utilizada nos ensaios propostos. Outros 

acessórios, como válvulas para controle da vazão de ar e cuba de 3 litros, com sistema de 
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raspagem automática de espuma, também foram utilizados na execução dos ensaios de 

flotação em bancada propostos.   

As medidas de pH foram feitas usando o peagômetro - DM22 do fabricante Digimed e as 

medidas do potencial Eh foram feitas utilizando eletrodo de platina, também da fabricante 

Digimed. 

5.6.1 Preparação do minério para flotação 

A adequação do minério para flotação consistiu em sua redução granulométrica. Mais 

especificamente em uma moagem visando um P85 de aproximadamente 148µm (100# na 

escala Tyler), grau de liberação do minério em estudo.  

Tal grau de liberação entre willemita, dolomita e os sulfetos de zinco e chumbo foi definido 

como o mais adequado a partir da avaliação do grau de liberação via análise de lupa e 

contagem de minerais realizados em pesquisas anteriores na Votorantim Metais/UGB 

Beneficiamento/Vazante.  

Como partida para se obter a polpa destinada aos ensaios de flotação, utilizou-se uma 

sequência de procedimentos, incluindo britagem em britador de rolos cuja abertura de saída 

do equipamento foi ajustada em 5,4mm e/ou moagem a úmido em moinho de bolas de aço 

com parâmetros sumarizados na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 - Parâmetros fixos dos sistemas de moagem. 

Dimensões do moinho de bolas
Diâmetro: 0,203m 
Comprimento: 0,274m 

Composição de bolas 
37mm 28,5% 
23mm 50,5% 
18mm 21,0% 

Carga de bolas  10,23kg 
Volume de polpa  7,3 x 10-4m3

Massa específica da polpa  1957,53kg/m3

Grau de enchimento  35% 
Velocidade do moinho  70rpm 

A primeira tentativa consistiu de uma moagem a úmido por 60 minutos sem britar 

previamente o minério.  
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Os outros sistemas de preparação foram moagens a úmido do minério nos tempos de 20, 30 e 

40 minutos após britagem em britador de rolos (abertura = 5,4mm).  

5.6.2 Deslamagem 

Ao término da moagem, a polpa resultante passou por etapa única de deslamagem a qual 

foram seguidos os seguintes procedimentos: 

i. transferência para uma cuba de vidro de 15 litros e acréscimo de água até a marca de 

10 litros; 

ii. correção do pH para 9 com NaOH (a 1% p/v) ou HCl (a 1% v/v) para melhor 

eficiência da dispersão; 

iii. adição de silicato de sódio (400g/t) seguida de agitação manual; 

iv. aguardar 10 minutos de sedimentação; 

Obs.: o tempo de sedimentação foi calculado com base na teoria de sedimentação de 

Stokes para partículas ideais de diâmetro igual a 10µm. 

v. sifonar o overflow com auxílio de uma mangueira, mantendo uma de suas 

extremidades próxima da interface overflow-underflow;

5.6.3 Reagentes utilizados nos ensaios de flotação 

A Tabela 5.2 lista os reagentes utilizados nos ensaios de flotação, informando a função do 

reagente, sua dosagem/concentração e proporções. Proporções não definidas se referem a 

reagentes únicos. 

Todos os reagentes foram fornecidos pela Votorantim Metais Zinco, com exceção do 

modulador NaOH, disponível no Laboratório de Flotação do Departamento de Engenharia de 

Minas/UFOP.  

Soluções com concentração de 1% em peso dos reagentes amil xantato de potássio, dialquil 

ditiofosfato de potássio, sulfato de cobre e sulfeto de sódio sólidos e puros foram preparadas 

para serem usadas nos ensaios de flotação. 
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O dispersante silicato de sódio encontrava-se solubilizado e na concentração de 300g/L. A 

relação SiO2/Na2O usado foi igual a 3,27 em base molecular. 

O óleo diesel foi adquirido em comércio de combustíveis em Ouro Preto-MG. 

Toda água de processo foi de torneira e seu pH mantido em 9 com adições de NaOH (a 1% 

p/v). 

A adição de reagentes obedeceu à seguinte ordem:  

1o 2o 3o

ativador de ZnS  dispersante coletor + espumante 

Tabela 5.2 – Relação de reagentes utilizados. 

Função Reagente 
Dosagem ou 

Concentração 
de dosagem 

Dispersante Silicato de sódio (SS) [SiO2/Na2O = 3,27 (neutro)] 400g/t 
Ativador de ZnS Sulfato de cobre 50g/t 

Coletores 

 Proporção 

150g/t 

Amil xantato de potássio (AXK) - 

Dialquil Ditiofosfato de potássio (DFK) - 
Amino-ditiofosfato (AG01/011)  - 

AXK e DFK (2:1) 
DFK e AXK (2:1) 
AXK e AG  (2:1) 
AG e AXK (2:1) 

Espumante MIBC 50g/t 
Modificador de pH 

(para flotação) 
Sulfeto de sódio 1% p/v 

Modificador de pH 
(para deslamagem) 

NaOH 1% p/v 

Mistura coletor e óleo 
Componente da 

mistura 
(coletor/óleo/espumante) 
Proporção: 1/0,15/0,30

Óleo diesel 

Dosagens de 
coletor: 150g/t, 
300g/t, 500g/t e 

1500g/t 

5.6.4 Etapas dos ensaios de flotação coletiva 

Os ensaios de flotação em bancada foram feitos de acordo com os seguintes procedimentos: 
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i. Transferiu-se o underflow da deslamagem para a cuba de flotação e completou-se o 

volume até próximo dos 3 litros de capacidade; 

Obs.: a percentagem de sólidos na cuba de flotação situou-se entre 28 e 30%, a 

depender da massa do underflow da deslamagem. 

ii. Adicionou-se sulfato de cobre e condicionou-se a polpa por 2 minutos; 

iii. De 2 minutos a 5: intervalo no qual ajustou-se o pH para 9 ou 11 conforme o ensaio; 

iv. Adicionou-se o dispersante aos 5 minutos e seguiu-se o condicionamento por mais 4 

minutos; 

v. Aos 9 minutos foram adicionados o coletor e espumante condicionando-os por mais 2 

minutos; 

vi. Abriu-se a válvula de ar (pressão do ar = 6,89Pa) aos 11 minutos e iniciou a coleta da 

espuma;  

vii. A espuma foi coletada mecanicamente por meio de raspadores rotativos durante 5 

minutos, definindo o término do ensaio. 

Os resultados das análises químicas foram utilizados para o cálculo das recuperações 

metalúrgica de zinco, chumbo, prata no concentrado e zinco, chumbo, prata e MgO no rejeito 

e índice de seletividade de Gaudin, através das equações 5.1, 5.2 e 5.3.  

R�=� c (a - r)

a (c - r)
�×�100 (5.1)

T�=� r (a - c)

a (r - c)
�×�100 (5.2)

Em que: 

R: recuperação metalúrgica do útil no concentrado; 

T: recuperação metalúrgica do útil no rejeito; 

a: teor do componente útil na alimentação; 

c: teor do componente útil no concentrado; 

r: teor do componente útil no rejeito. 
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IS�=�R1×T2

R2×T1

(5.3)

Em que: 

IS: Índice de Seletividade  

R1: recuperação da espécie 1 no concentrado; 

R2: recuperação da espécie 2 no concentrado  

T1: recuperação da espécie 1 no rejeito  

T2: recuperação da espécie 2 no rejeito 

Os indicadores de desempenho dos ensaios de flotação foram, portanto os valores de 

recuperação metalúrgica, mássica, teores de Zn, Pb e Ag no concentrado e no rejeito, além do 

IS. Estes parâmetros foram comparados entre si para mensurar a efetividade das combinações 

de reagentes utilizadas nos ensaios de flotação do minério silicatado portador dos sulfetos de 

zinco e chumbo. 

5.7 Medidas de potencial zeta 

Ensaios de potencial zeta ou eletrocinético foram realizados com o objetivo de determinar a 

influência do silicato de sódio na concentração de 400mg/L na carga superficial dos minerais 

esfalerita e galena puros, utilizando o equipamento Zeta Meter 4.0, que fornece o valor médio 

de potencial zeta, condutância específica, temperatura, voltagem e número de contagem. 

Solução de NaCl (10-3M) foi utilizada como eletrólito indiferente na determinação do ponto 

isoelétrico dos minerais estudados. 

NaOH (1% p/v) e HCl (1% p/v) atuaram como reguladores de pH. 

Os procedimentos para realização dos ensaios de potencial zeta foram: 

i. misturaram-se aproximadamente 5mg do mineral puro pulverizado em 1 litro de 

solução contendo NaCl e outra contendo o dispersante silicato de sódio, formando-se 

duas soluções; 

ii. transferiu-se parte das misturas para provetas de 100mL e mediu o pH de cada uma 

delas. O restante da solução foi mantido no balão volumétrico; 
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iii. o pH das seis provetas foi ajustado para os seguintes valores: 2, 4, 6, 8, 10 e 12; 

iv. aguardaram-se 5 minutos para o estabelecimento do equilíbrio na suspensão de 

particulados; 

v. extraiu-se cuidadosamente, a meia altura da proveta, volume suficiente para 

preenchimento da célula de eletroforese; 

vi. mediu-se a velocidade de migração eletroforética das partículas que foram 

influenciadas pelo campo elétrico gerado pelo Zeta Meter 4.0. 

Obs.: As medidas foram realizadas em duplicatas. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Caracterização física 

6.1.1 Massa específica 

A Tabela 6.1 apresenta os valores de massa específica aparente do minério utilizado, 

revelando uma massa específica média de 3346 ± 23kg/m3.  

Tabela 6.1 - Resultados para massa específica aparente do minério. 

Amostra Massa específica (kg/m3) 

Willemita/sulfetos  3329,58 

Willemita/sulfetos (duplicata) 3362,60 

A willemita, rocha matriz do minério em questão, possui massa específica na faixa de 3900 a 

4200kg/m3 (DPM/UNESP, 2015), sendo a ganga dolomítica, cuja massa específica é igual 

2850kg/m3 (DPM/UNESP, 2015), é a responsável pela redução no valor da massa específica 

do minério. As proporções de galena (7400 – 7600kg/m3) e esfalerita (3900 – 4100kg/m3) no 

minério são relativamente baixas para provocar elevações na massa específica do mesmo. 

6.1.2 Umidade 

A medida de umidade do minério entregue pela Votorantim contabilizou uma perda média de 

peso de 1,03%, configurando a umidade do material. Considerou-se que essa umidade foi 

preservada uma vez que todas as amostras foram armazenadas em sacos plásticos fechados, 

evitando assim o contato com o ar ambiente. A importância de se conhecer a umidade do 

material foi para certificar a qualidade da amostra, pois a umidade contribui para uma 

oxidação mais rápida de sulfetos. 

6.1.3 Análise granulométrica da amostra global 

A Figura 6.1 apresenta a distribuição granulométrica do ROM feita por meio da técnica de 

peneiramento combinado, em duplicata. Os valores finais apresentados constituem uma média 

simples tomada a partir das duas curvas obtidas.   
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Figura 6.1- Distribuição granulométrica do ROM. 

Este resultado revela um P85 de aproximadamente 9731µm e que 8,9% da amostra é passante 

em 147µm.  

6.2 Caracterização química 

6.2.1 Análise química da amostra global 

Resultados da análise química por espectroscopia de absorção atômica da amostra global, 

realizada em triplicata, está apresentado na Tabela 6.2. Os valores para cada elemento foram 

obtidos a partir de uma média simples. Para comparação, resultados de amostragens 

preliminares feitas diretamente na planta de concentração da Votorantim Metais (fornecedor 

das amostras) compõem a tabela. O ponto de coleta da amostra na planta foi ocasionalmente 

definido como Alimentação Nova – Bulk I. 

Tabela 6.2 - Resultados de análise química da amostra global. 

Análise química (%) 
Pb Zn Ag MgO 

Amostra global fornecida 
(12/2013)  

0,51 12,84 0,031 11,74 

1ª amostragem na planta da Votorantim Metais 
(23/05/2013) 

0,42 12,61 0,024 * 

2ª amostragem na planta da Votorantim Metais 
(14/11/2013) 

0,46 12,61 0,023 * 

* Não analisado, pois foram realizados balanços de massas apenas do concentrado, objetivando avaliar a planta de 
concentração quanto as  
recuperações dos úteis Pb, Zn e Ag.  
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No período que compreende as três amostragens não houve grandes variações nos teores dos 

principais elementos que compõe a alimentação da flotação coletiva de Zn-Pb.  

6.2.2 Análise química por faixa de tamanhos 

Por análise granuloquímica de uma amostra global cujos resultados estão apresentados na 

Tabela 6.3 nota-se que as distribuições de zinco e MgO variam pouco pelas frações separadas, 

com ligeiro aumento do teor de zinco nos retidos das peneiras de 38µm, 53µm e 74µm. No 

entanto, há maior concentração de prata e chumbo na faixa de 38µm a 147µm. 

Pelos mesmos resultados esperam-se perdas menores de úteis nas frações mais finas (lamas), 

uma vez que os teores de Pb, Zn e Ag encontrados abaixo de 38µm ficaram abaixo daqueles 

para a faixa desejável (38µm a 147µm) da alimentação do processo de flotação. 

Tabela 6.3 – Análise granuloquímica da amostra global. 

Tamanho (µm) % Zn %Pb %Ag % MgO

3327 12,76 0,36 0,0012 7,76 

2362 11,48 0,50 0,0058 7,75 

1651 12,26 0,46 0,0015 7,77 

1168 12,23 0,45 0,0013 7,78 

833 11,78 0,50 0,0020 7,81 

589 12,19 0,49 0,0023 7,78 

417 12,07 0,49 0,0025 7,76 

295 12,36 0,50 0,0025 7,73 

208 12,44 0,53 0,0028 7,72 

147 12,33 0,58 0,0025 7,70 

104 12,46 0,62 0,0026 7,72 

74 13,26 0,83 0,0035 7,63 

53 12,76 0,67 0,0030 7,70 

38 13,82 0,96 0,0039 7,65 

< 38 12,02 0,61 0,0022 7,82 

38 < x < 147 13,83 0,33 0,0021 7,65 
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6.3 Caracterização mineralógica 

6.3.1 Difratometria de raios X 

O resultado, apresentado no difratograma da Figura 6.2, confirma a presença de willemita, 

dolomita, esfalerita e galena além da presença de talco, quartzo, e hematita. Nesse conjunto de 

minerais os principais minerais gangas nos processos são willemita e dolomita e os minerais 

minério, a se concentrar, são esfalerita e galena. 

Figura 6.2 - Difratograma do minério de zinco. 

Esta análise está de acordo com os estudos de Monteiro (2002) ao citar que o minério 

willemítico da Mina de Vazante ocorre em bolsões e é composto por willemita (50-70%), 

dolomita (10-40%), quartzo (10-15%), hematita (5-20%), barita (< 5%), apatita (< 5%), 

franklinita (< 5%), zincita (< 5%), magnetita (< 5%) e corpos sulfetados de esfalerita, no qual 

se associam inclusões de galena, hematita, quatzo e dolomita. 
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6.4 Caracterização da lama 

O produto da deslamagem foi caracterizado no quesito tamanho de particulados e composição 

química. 

6.4.1 Distribuição granulométrica da lama 

A Figura 6.3 mostra três curvas de distribuição granulométrica do overflow da deslamagem. 

As três amostras de lamas analisadas foram correspondentes aos três ensaios de flotação que 

proporcionaram os melhores resultados para flotação de zinco, chumbo e prata, 

respectivamente. Os resultados foram obtidos por meio de análise com um granulômetro a 

laser da Quantachrome, modelo Cilas 1064. 

As amostras de lamas 1, 2 e 3 apresentaram d90 iguais a 10,15µm, 10,92µm e 8,02µm 

respectivamente. O pH da deslamagem foi mantido em 9 com adições de NaOH (1% p/v). 

Figura 6.3 - Distribuição granulométrica do overflow da deslamagem. Dispersante: silicato de sódio (400 g/t),  
pH = 9, tempo de sedimentação = 10 minutos. 
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Partes das mesmas amostras de lamas foram encaminhadas à análise química por 

espectroscopia de absorção atômica. Os teores correspondentes a Zn, Pb e Ag e MgO estão 

listados na Tabela 6.4.  

Tabela 6.4 – Resultado da análise química (espectroscopia de absorção atômica) para amostras de lamas.

Análise química (%) 

Amostra % Lama Pb Zn Ag MgO 

Lama 1 5,03 0,50 8,95 0,0018 7,91 
Lama 2 8,08 0,50 9,60 0,0020 7,88 
Lama 3 9,43 0,50 9,16 0,0019 7,92 

6.5 Potencial Zeta 

6.5.1 Galena 

Resultados das medidas de potencial zeta para galena em solução contendo o dispersante 

silicato de sódio (SS) apontaram para alterações na carga superficial dos minerais e, portanto 

para a confirmação da interatividade entre o dispersante e mineral, conforme apresentado em 

gráfico da Figura 6.4. O ponto isoelétrico (PIE) da galena situou-se na faixa de pH 

compreendida entre 4 e 5 e esse resultado está em concordância com aqueles de Maier (1997) 

e Fuerstenau et al. (1990). Por outro lado, autores como Healy et al. (1976) notificaram 

valores de PIE para galena entre 2,4 e 4, enfatizando a grande facilidade com que o mineral 

adsorve íons metálicos, apresentando notável variação do seu ponto isoelétrico. Dessa forma, 

aceita-se o valor de PIE para a galena sugerindo que possa ter ocorrido adaptações às 

condições do sistema formado.  

�

Figura 6.4 - Curvas de potencial zeta da galena na presença de silicato de sódio (SS) na concentração de 400 
mg/L e curva para determinação de ponto isoelétrico (PIE) da galena utilizada. NaCl (10-3M) como eletrólito 

indiferente. 
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Segundo Bulatovic (2007) a ação dispersante do silicato de sódio deve-se principalmente a 

uma solubilização seguida da dissociação do ácido polisilícico que se torna parcialmente 

ionizado em meio aquoso, com a subseqüente adsorção de seus produtos iônicos no sólido 

para permitir o aumento da sua carga negativa e, portanto a estabilização mineral contra a 

agregação. Outros estudos, como os de Leja (1982), confirmaram que o silicato de sódio se 

adsorve por meio de múltiplas ligações para formar camadas hidratadas na superfície mineral.  

Portanto, a dispersão poderia ser explicada por um deslocamento do potencial zeta para 

valores negativos somado aos efeitos de camadas hidratadas sobre o mineral e de 

estabilização estérica. 

Para Park e Jeon (2010) o efeito dispersivo do silicato de sódio é dependente do pH de acordo 

com as reações 6.1, 6.2 e 6.3. 

Na2SiO3 + 2H2O = H2SiO3
- + 2Na+ + 2OH- (6.1)

H2SiO3 = HSiO3
- + H+ (6.2)

HSiO3
- = SiO3

-2 + H+ (6.3)

Um meio alcalino favorece a ocorrência das reações 6.2 e 6.3, cujos produtos HSiO3
- e  SiO3

-2 

são as principais espécies dispersantes provenientes do silicato de sódio (Park e Jeon, 2010).  

A adsorção de silicato de sódio polimérico em múltiplas ligações fracas do sólido induziria a 

formação de camadas hidratadas na superfície mineral, produzindo uma dispersão com 

evidenciado pelo deslocamento de potenciais zeta para valores mais negativos. 

6.5.2 Esfalerita 

A Figura 6.5 mostra os resultados para o potencial zeta da esfalerita na determinação do seu 

PIE e os efeitos do silicato de sódio. 
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As partículas da esfalerita estudada apresentaram um PIE igual a 5,4 e o sistema na presença 

de silicato de sódio apresentou deslocamentos do potencial zeta da esfalerita para valores 

crescentemente negativos a partir do pH = 2.  

Figura 6.5 - Curvas de potencial zeta da esfalerita na presença de silicato de sódio (SS) na concentração de 400 
mg/L e curva para determinação de ponto isoelétrico (PIE) da esfalerita utilizada. NaCl (10-3M) como eletrólito 

indiferente. 

Em termos do PIE da esfalerita autores como Healy et al. (1976) e mais recentemente 

Laskowski et al. (1997) determinaram que o valor deste parâmetro encontra-se próximo de 

3,3.  

Fuerstenau et al. (1974) já afirmaram sobre a facilidade de oxidação da esfalerita por outras 

espécies metálicas existentes em solução, levando a formação de enxofre elementar e de 

hidróxido de zinco na superfície do mineral com consequente elevação do PIE da esfalerita 

para 6,2.  

No caso específico das medidas de potencial zeta com esfalerita e silicato de sódio notou-se 

valores mais negativos para mesma faixa de pH (pH > 6) comparados com aqueles registrados 

para galena. Deve-se, no entanto, considerar a capacidade de dispersão da esfalerita pelo 

silicato de sódio e a influência de qualquer oxidação que possa ter ocorrido na superfície do 

mineral (por ser mais susceptível a oxidação), provocando queda de desempenho do reagente 

dispersante. 

Salienta-se a importância dos estudos de potencial zeta dos minerais envolvidos nas pesquisas 

devido à contribuição fundamental dos dispersantes para a qualidade da flotação. Bogdanov et 

al. (1980) correlacionaram a baixa seletividade na flotação de partículas finas aos maus 
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resultados de dispersão prévia e chamaram a atenção para a importância da escolha do 

dispersante mais eficiente para aumentar a recuperação.  

6.6 Preparação do minério para flotação 

Notou-se que a não britagem favoreceu a permanência de material com granulometria 

considerada grosseira (superior a 3327µm para esse caso) e um P85 superior a 3327µm. 

O tempo de moagem a úmido de 30 minutos com britagem prévia em rolos (abertura de 

5,4mm) foi definido como o mais adequado para os ensaios de flotação, obedecendo a pré-

requisito granulométrico traduzido pelo grau de liberação necessário para a flotação dos 

sulfetos de chumbo e zinco contidos no minério willemítico. O gráfico da Figura 6.2 sumariza 

os resultados das análises granulométricas dos sistemas de moagem propostos.  

Figura 6.6 - Curvas de distribuição granulométricas para moagens sugeridas. 
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6.7 Ensaios de flotação coletiva 

Os ensaios de flotação em bancada tiveram como melhores resultados de recuperação 

metálica e teor de Zn, Pb e Ag as informações apresentadas nos gráficos das Figuras 6.7, 6.9 e 

6.10, respectivamente. A variável explorada foi a combinação de reagentes químicos com 

ação de coletor para sulfetos. Os valores apresentados nos gráficos se referem às médias em 

que o desvio padrão foi menor que 10%.  

A Tabela 6.5 mostra os teores dos elementos Zn, Pb e Ag, assim como o teor de MgO, 

principal composto da ganga dolomítica, na alimentação dos ensaios de flotação. 

Tabela 6.5 – Resultados de análise química da amostra global. 

%Pb %Zn %Ag %MgO 

Teores médios da alimentação 

utilizada nos ensaios de flotação propostos 
0,51 12,84 0,031 11,74 

Já a Tabela 6.6 faz referência aos resultados de balanço de massas da flotação coletiva de 

sulfetos de zinco-chumbo e prata na unidade concentradora em Vazante-MG. Os trabalhos 

foram realizados à parte e de iniciativa da empresa Votorantim Metais Zinco, em duas datas 

distintas. Tais dados referem se dos teores de Zn, Pb e Ag e as recuperações de Pb e Ag no 

concentrado composto proveniente de três células que operavam no modo desbaste 

(denominada de Bulk I na empresa) e serão utilizados nessa pesquisa apenas como referência. 

Valores das recuperações de Zn não estão apresentados porque foram obtidos valores 

negativos ou superiores a 100% nos cálculos e, cujas razões ainda não foram identificadas. 

Tabela 6.6 – Resultados de balanço de massas na flotação coletiva (Bulk I) da Votorantim Metais Zinco/Vazante.  

Amostragem 
(data) 

Produto  
na Bulk I

Teores Recuperações (%)
Pb (%) Zn (%) Ag (ppm) Pb Ag 

Primeira amostragem 
(23/05/2013) 

Alimentação 0,46 12,61 22,75 

29,14 46,53 Concentrado 2,57 11,25 154,56 

Rejeito 0,29 11,81 8,09 

Segunda amostragem 
(14/11/2013) 

Alimentação 0,42 12,61 24,45 

41,66 68,00 Concentrado 3,06 13,4 153,36 

Rejeito 0,31 14,28 14,12 
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6.7.1 Concentração de zinco (esfalerita)  

A recuperação de zinco utilizando a mistura de amil xantato de potássio com óleo diesel e 

MIBC na proporção 1:0,15:0,30 e cuja dosagem de coletor foi mantida em 150g/t e pH 9 foi 

igual a 95,33% e com teor de zinco igual a 12,96%. Por comparação, ao utilizar apenas amil 

xantato como coletor, nas mesmas condições, obteve-se uma recuperação média de zinco de 

22,51% e teor correspondente igual a 6,5%. Fato que possibilita discussões sobre a 

participação do óleo diesel na melhoria dos resultados desta flotação.  

Figura 6.7 - Teor e recuperação de zinco no concentrado coletivo. 

Acredita-se que a adesão bolha-partícula, a “extensão” da cadeia hidrocarbônica do coletor e a 

aglomeração de finos são os fenômenos mais beneficiados pela presença do óleo diesel. E tais 

ações são independentes da classe mineral ao qual se aplicam, pois outros autores como 

Pereira (2004) e Silva (2006) já atestaram os benefícios de óleos em emulsões para a flotação 

de óxidos e silicatos. 

Rubio et al. (2007) afirmaram que além da interação do óleo diesel com a superfície mineral 

ocorre também a aspersão do mesmo em forma de lentes, figurando como os principais 

mecanismos que garantiam uma maior hidrofobização mineral e portanto a agregação de finos 

em seus experimentos de flotação. Como consequência, houve elevação de 3 a 6% na 
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recuperação de sulfetos de cobre com granulometria inferior a 37µm utilizando dosagens de 

60 a 90 g/t de óleo diesel. Porém, os autores salientaram a especificidade da aplicação do óleo 

na flotação seletiva de finos, pois os ganhos metalúrgicos e na cinética do processo foram 

ainda mais altos (8 a 15%) com a delimitação da faixa de tamanhos entre 37 a 5µm para as 

partículas denominadas finas e menores que 5µm para as chamadas ultrafinas.  

De forma semelhante, Pereira (2004) e Silva (2006) concluíram que ocorreram melhorias nos 

resultados de recuperação metalúrgica da calamina ao utilizarem óleo diesel em emulsão com 

a solução do coletor específico para o minério analisado. Sendo que o óleo em forma de 

gotículas possui maior momento do que as bolhas de ar presentes na solução, favorecendo a 

fixação das finas partículas minerais e elevando a formação de aglomerados (Pereira, 2004).  

Analisando apenas o teor de zinco, nota-se que este foi maior quando utilizada a mistura 

AG011 (amino-ditiofosfato) e amil xantato, gerando suspeitas da ação coletora do grupo 

amino sobre os silicatos portadores de zinco (wilemita), em maior proporção no minério.  

6.7.2 Concentração de chumbo (galena) 

Para chumbo o melhor resultado alcançado foi com a combinação dos coletores amil xantato 

de potássio e dialquil ditiofosfato de potássio, nas dosagens de 100g/t e 50g/t 

respectivamente, adicionados simultaneamente à polpa de flotação com o pH mantido em 9. 

Apesar da recuperação de chumbo, igual a 49,01%, ter sido menor entre os demais valores 

obtidos o teor de chumbo superou os demais entre as combinações de reagentes analisadas, 

atingindo um valor de 8,25%, sendo resultados superiores ao das amostragens realizadas na 

planta, conforme a Tabela 6.6.  

A mistura dos coletores apresentou desempenho mais satisfatório do que quando estes 

reagentes foram usados separadamente. Sendo a recuperação de chumbo igual a 23,40% e teor 

de 5,92% ao ser utilizado o amil xantato de potássio. Com apenas ditiofosfato a recuperação 

situou-se em 54,09% com um teor de 0,85%, uns dos menores, conforme registros da Figura 

6.8. 
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Figura 6.8 – Comparação do desempenho dos coletores amil xantato de potássio, ditiofosfato de potássio e sua 
mistura na recuperação de chumbo. Dosagem 150g/t. 

Segundo Woods (1994) a mistura dos coletores analisados pode favorecer um equilíbrio entre 

as formas de adsorção na superfície mineral. Inicialmente ocorreria uma distribuição de 

espécies iônicas provenientes de um dos coletores que se adsorve quimicamente na superfície 

mineral, seguida da fisissorção de ditiolato proveniente do segundo coletor. Como resultado, 

formar-se-iam multicamadas de produtos superficiais mais fortemente aderidos ao mineral.  

Woods ainda exemplificou o caso da mistura de xantato e ditiocarbamato, que em contato 

com o mineral tenderia a quimissorção do ditiolato proveniente do ditiocarbamato, somando-

se um reforço por fisissorção de dixantógeno garantindo dessa maneira um maior 

espalhamento e hidrofobização mineral. 

Bradshaw e O'Connor (1997) apud Rao (2004) propuseram que o sinergismo criado com a 

mistura de coletores é resultado da formação de multicamadas de ditiolatos e tiolatos 

metálicos na superfície mineral. Hipótese averiguada por estudos de microcalorimetria que 

mostraram que a entalpia de reação da mistura de coletores com o mineral é maior que a soma 

das entalpias dos coletores isolados. 

Analisando os resultados para chumbo (Figura 6.9) notou-se que o amil xantato foi 

determinante para o alcance do maior teor deste elemento no concentrado coletivo, pois a 
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inversão da ordem de proporção entre xantato e ditiofosfato (2:1) resultou em queda de teor 

de 8,25% para 1,54%.  

Figura 6.9 - Teor e recuperação de chumbo no concentrado coletivo. 

Para Hu (2009) o xantato de chumbo se forma predominantemente nos sistemas constituídos 

por xantato-galena-oxigênio. E para outros autores como Woods (1971) o dixantógeno seria 

outro produto da oxidação xantato com importante participação na hidrofobização do mineral. 

Portanto, assume-se que a hidrofobização seja devido a uma coexistência de ambos produtos 

(xantato de chumbo e dixantógeno).  

A formação do xantato de chumbo ocorre segundo uma das formas representadas pelas 

reações 6.4 a 6.6, a depender das condições do sistemas como o pH de trabalho. 

PbS + 2X- + 4H2O = PbX2 + SO4
2- + 8H+ + 8e- (6.4)

2PbS + 4X- + 3H2O = 2PbX2 + S2O3
2- + 6H+ + 8e- (6.5)

PbS + 2X- = PbX2 + S- + 2e- (6.6)

A formação de dixantógeno segue a representação da reação 6.7 e está vinculada ao estado 

eletroquímico da polpa. R representa um radical hidrocarbônico. 
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2ROCS2- + 1/2O2 + H2O =  2ROCS2 + 2OH- (6.7)

Tanto a oxidação a dixantógeno ou xantato de chumbo é governada pelo potencial de repouso 

do sistema galena-xantato. Sendo o potencial de repouso o equivalente ao equilíbrio do 

sistema como um todo, levando-se em conta a contribuição de todos os pares redox presentes 

na solução. 

Quando o potencial de repouso é mais anódico que o potencial reversível de oxidação do 

ânion xantato a dixantógeno a espécie adsorvida é a oxidada, portanto o dixantógeno (Neto, 

2012). 

Mas para se chegar a conclusões sobre quais interações coletor-mineral predominam nos 

mecanismos eletroquímicos de coleta, pertinentes ao modelo do potencial misto, são 

necessários estudos mais aprofundados sobre os aspectos eletroquímicos de polpa cujas 

composições vão além de sulfetos teoricamente puros, permitindo análises mais realistas. 

Nagaraj et al. (1989) demonstraram que o ditiofosfato é um efetivo coletor em pH levemente 

alcalino e Rao (2004) afirmou que os ditiofosfatos são mais estáveis em faixas ligeiramente 

ácidas onde seus produtos de interação com metais pesados são mais solúveis do que produtos 

do correspondente xantato.  

6.7.3 Concentração de prata 

A Figura 6.10 apresenta os resultados da análise de prata cuja melhor recuperação foi de 

59,59% e teor de 585,97ppm também com a combinação dos coletores amil xantato de 

potássio e dialquil ditiofosfato de potássio (2:1). Salienta-se que a ocorrência de prata no 

minério estudado é fruto da associação mineralógica com a galena. Portanto, torna-se coerente 

que a mesma combinação de coletores que resulte na melhor recuperação de chumbo seja 

também para a prata. 

Por outro lado, tomando como critério apenas a recuperação de Ag, utilizando a mistura amil 

xantato de potássio (500g/t), óleo diesel e MIBC, o melhor resultado foi igual a 79,01% mas 

com teor menor (307,33ppm) do que a melhor situação acima citada. 
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Figura 6.10 - Teor e recuperação de prata no concentrado coletivo. 

De forma geral, os resultados de recuperação e teor para Pb e Ag ficaram abaixo daqueles 

para zinco que apresentou a recuperação de 64,68% como menor valor e cujo teor foi igual a 

14,90%.  Qing et al. (2007) discorreram sobre os efeitos da oxidação superficial dos sulfetos 

que reduzem as diferenças para as gangas em forma de óxidos dificultado o processo de 

flotação, exigindo portanto mudanças na metodologia como divisão de etapas de adição do 

coletor além da sulfetização por meio de incrementos de Na2S.  

6.8 O potencial eletroquímico na flotação 

O potencial eletroquímico (Eh) correspondente ao início da flotação do minério estudado foi 

registrado e sua correlação com a recuperação metálica para os elementos Zn, Pb e Ag é 

apresentado na Figura 6.11. A modulação do pH para 11, utilizando Na2S, abaixou os valores 

de Eh em todos os ensaios, sendo provavelmente devido ao S2- residual na polpa, como 

sugeriram Herrera-Urbina et al. (1999) ao analisarem os efeitos do aumento da adição de 

Na2S para a flotação de galena, mantendo o pH em 9,5 e amil xantato de potássio (5 x 10-5

mol/dm3) como coletor.  
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Nota-se que para o pH 9 (pontos Zn1, Pb1 e Ag1, sem adições de Na2S) os valores de Eh 

ficaram maiores e com melhores recuperações, 95,33%, 61,24% e 79,01% para Zn, Pb e Ag 

respectivamente. As respostas de Eh, seja para o pH 9 ou 11,  se concentraram na região de 

potenciais negativos (Eh 	 0).  

Segundo Ralston (1991) a maioria das plantas de flotação de sulfetos opera na faixa de 

potencial geralmente entre +200 a +300mV, ou seja, faixa catódica, e que apenas variações da 

ordem de 50mV são realistas e poderiam ser induzidas por alterações no pH, adição de 

reagentes redox e alteração do gás de flotação. Já Natarajan e Iwasaki (1970) observaram que 

muitos fatores relacionados ao eletrodo, como, seu uso anterior e a atmosfera a qual este foi 

submetido, podem afetar as medidas de Eh realizadas.  

Vale ressaltar que a alimentação da flotação nesse estudo foi composta de minério de zinco 

silicatado (willemita), com ganga dolomítica e baixo teor de sulfetos, dificultando a simples 

comparação dos valores de Eh existentes na literatura e que fazem referência à flotação de 

minerais apenas sulfetados.  

Figura 6.11 - Correlação entre o potencial de flotação e recuperação de Zn, Pb e Ag. 

Ralston (1994) já havia comprovado o ganho de recuperação com o aumento do potencial 

eletroquímico para o sulfeto de chumbo, conforme demonstrado na Figura 6.12. Observa-se 

que a flotação de galena apresenta dependência com o Eh seja na presença ou não do coletor, 

que na ocasião dos estudos de Ralston foi etil xantato de potássio. 
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Figura 6.12 - Ganho de recuperação com o aumento do potencial eletroquímico para o sulfeto de chumbo 
(adaptado de Ralston, 1994). 

6.9 Melhor pH para a flotação 

Ao fazer uma análise dentro das particularidades dos sistemas estudados concluiu-se que o pH 

9  favoreceu a flotabilidade dos sulfetos. E que independente da combinação dos coletores, ou 

seja, 100g/t de amil xantato para 50g/t de ditiofosfato ou 100g/t de ditiofosfato para 50g/t de 

amil xantato, o pH 9 garantiu maiores recuperações de sulfetos como mostra a Figura 6.13. 

Figura 6.13 - Influência do pH na recuperação mássica de sulfetos. 

As interações entre coletores tióis e materiais polissulfetados dependem de reações do tipo 

galvânicas, nas quais uma resposta catódica pode ser representada pela reação 6.8: 
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Reação catódica: 1/2O2 + H2O + 2e- � 2OH- (6.8)

Uma elevação no pH desfavorece a redução do oxigênio com consequências nas etapas 

anódicas.  

Para Göktepe (2001) nos sistemas de flotação, a recuperação e o potencial da polpa 

apresentam tendências semelhantes com a elevação do pH, sendo o potencial mais 

influenciado. Marouf et al. (1986) apud Göktepe (2001) verificaram que a flotabilidade da 

esfalerita com auxílio de amil xantato foi superior na faixa de  pH de 1 a 9, apresentando 

queda acima desta. Com galena seguiu-se a mesma tendência, com queda de recuperação 

acima do pH 6 e mudança no potencial eletroquímico da polpa de +35mV para -25mV ao 

elevar o pH de 2 para 11.  

Göktepe atribuiu quedas de recuperação à decomposição do xantato e formação de camadas 

hidrofílicas de hidróxidos metálicos na superfície dos minerais. Fato esse também observado 

por Ackerman et al. (1987) que ao trabalharem na concentração de sulfetos de cobre e ferro, 

utilizando coletores sulfidrílicos, notaram queda em recuperações e teores com a elevação do 

pH de flotação de 5 para 10,5, reforçando os argumentos de Göktepe. 

À luz da termodinâmica e da capacidade de hidrofobização do enxofre, Lutrell e Yoon (1984) 

apud Ceylan et al. (2002) sugeriram que a redução no pH estabiliza a forma elementar do 

enxofre (So), mais eficaz no mecanismo de hidrofobização, e desfavorece a criação de estados 

mais complexos (isto é, Sx
2-, onde 2 < x < 8) e menos eficaz na hidrofobização.

6.10 Índice de seletividade 

A combinação que resultou em maior índice de seletividade de Gaudin foi: amino-ditiofosfato 

(100g/t) e amil xantato de potássio (50g/t) e pH 9, conforme apresentado na Tabela 6.7.  

O AG01/011 (amino-ditiofosfato) apesar da baixa solubilidade em água foi capaz de auxiliar 

o amil xantato e garantir a melhor seletividade nos ensaios.  

A mistura amil xanto e óleo proporcionou a segunda melhor seletividade, porém com a mais 

alta dosagem nos ensaios.  
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De forma geral, a seletividade em todas as combinações de coletores não tiveram bons 

resultados, apresentado baixos valores e demonstrando as dificuldades em lidar com a 

flotação de sulfetos principalmente em baixo teor no minério. Tais dificuldades são resultados 

principalmente da oxidação dos sulfetos e coletores, além do arraste fluidodinâmico de gangas 

e o fenômeno do slime coating. 

Tabela 6.7 – Resultados para os três maiores índice de seletividade nos ensaios. 

Coletor %Pb %Zn %Ag %MgO %Rec. mássica IS 

AG01/011 + amil xantato, pH 9 2,73 14,90 0,015 10,31 9,30 2,08

Amil xantato + diesel, pH 9 (1500g/t) 3,17 13,65 0,018 10,37 5,40 2,05

AG01/011, pH 9 2,50 11,48 0,016 12,21 8,06 1,80

Invariavelmente, nota-se que a presença do coletor xantato é determinante para a garantia de 

bons resultados nos processos de flotação de sulfetos e como já frisado, sua ação 

hidrofobizadora está ligada a capacidade desse reagente agir na superfície mineral na forma 

de xantato metálico ou como dixantógeno, a depender das condições eletroquímicas do 

sistema. O pH levemente alcalino (9 a 11) utilizado contribuiu para a manutenção dos 

resultados uma vez que gerou menores interferências nas reações galvânicas típicas nos 

sistemas envolvendo os sulfetos minerais.  
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7 CONCLUSÕES 

Por meio de difratometria de raios X confirmou-se a presença dos minerais willemita, 

dolomita, esfalerita e galena além da presença de talco, quartzo, e hematita no minério. Nesse 

conjunto de minerais as principais gangas nos processos de flotação coletiva de sulfetos 

propostos foram willemita e dolomita e como minerais minério a concentrar foram esfalerita e 

galena. 

Nos ensaios de flotação em que o óleo diesel foi adicionado, juntamente com o coletor amil 

xantato de potássio (150g/t) e espumante MIBC (nas proporções de 1:0,15:0,30) os resultados 

para zinco foram os melhores, com recuperação de 95,33% e teor de 12,96% e sugere a 

atuação de mecanismos da flotação extensora convencional, com a qual é possível garantir a 

flotação de aglomerados de finos e ultrafinos pela elevação da hidrofobicidade desses tipos de 

particulados. 

Para chumbo resultados de recuperação igual a 49,01% e teor do elemento em 8,25% foram 

alcançado com a mistura de amil xantato e dialquil ditiofosfato de potássio, nas dosagens de 

100g/t e 50g/t respectivamente, adicionados simultaneamente à polpa de flotação cujo pH 

manteve-se em 9. A inversão da proporção dos coletores e manutenção do pH em 9 

possibilitou a elevação da recuperação para 61,24% mas com teor inferior (1,54%). Fato esse 

que comprova a importante contribuição do coletor tipo xantato à flotação de sulfetos, em que 

a ação hidrofobizadora do xantato está ligada a capacidade desse reagente agir na superfície 

mineral na forma de xantato metálico ou como dixantógeno (ditiolato), a depender das 

condições eletroquímicas do sistema. 

Em termos de prata, os melhores resultados foram recuperação de 59,59% e teor de 

585,97ppm também com a combinação dos coletores amil xantato de potássio e dialquil 

ditiofosfato de potássio (2:1). E salienta-se que a ocorrência de prata no minério estudado é 

fruto da associação mineralógica com a galena, sendo coerente que a mesma combinação de 

coletores que resulte na melhor recuperação de chumbo seja também para a prata. 

O pH de flotação igual a 9 favoreceu os melhores resultados, como exposto acima, podendo 

tal fato estar vinculado às condições eletroquímicas dos sistemas, onde um pH menor interfere 

menos nas etapas de oxirredução, recorrentes nas flotações envolvendo minerais sulfetados. 
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O sulfeto de sódio como modulador de pH é interessante por contribuir simultaneamente com 

etapa de sulfetização, reestabelecendo o caráter sulfetado dos minerais que possivelmente 

sofreram oxidação superficial antes e/ou durante a sua flotação. Porém, para o ajuste de pH 

mais alcalinos a dosagem de Na2S pode ser deletério devido a ação depressora de sulfetos que 

possui esse reagente. 

O potencial eletroquímico da polpa de flotação menos negativo entre os registrados, ou seja 

Eh > -25mV, ficou associado às maiores recuperações de zinco (95,33%), chumbo (61,24%) e 

prata (79,01%) obtidas nos ensaios de flotação no modo desbaste e em etapa única, como 

reflexos dos menores níveis de oxidação da polpa, o que permitiu a melhor interação dos 

coletores sulfidrílicos com a superfície dos minerais sulfetados.  

A seletividade em todas as combinações de coletores não tiveram bons resultados, 

apresentado baixos valores e demonstrando as dificuldades em lidar com a flotação de 

sulfetos principalmente em baixo teor no minério. Tais dificuldades são resultados 

principalmente da oxidação dos sulfetos e coletores, além do arraste fluidodinâmico de gangas 

e o fenômeno do slime coating.  



81 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ACKERMAN, P. K., HARRIS, G. H., KLIMPER, R. R., APLAN, F. F. Evaluation of 
flotation collectors for copper sulphides and pyrite, I. Common sulphydryl collectors, 
International Journal of Mineral Processing, 1987a. No21, p. 105-127. 

BALTAR, C. A. M. Flotação no tratamento de minérios. 2a Ed. Recife: Universitária da 
UFPE, 2010. 232 p. 

BASILIO, C. I., KARTIO, I. J., YOON, R. H. Lead activation of sphalerite during galena 
flotation. Minerals Egineering, 1996. Vol.9, No8, p. 869-879. 

BOGDANOV, O. S., EMELYANOV, M. F., MAXIMOV, I. I. Influence of some factors on 
fine particle flotation. In: Ed.: Somasundaran, P., Fine Particles Processing, 1980. Vol.1, p. 
707–719. 

BOURNIVAL, G., PUGH, R.J., ATA, S. Examination of NaCl and MIBC as bubble 
coalescence inhibitor in relation to froth flotation. Minerals Engineering, 2012. vol.25 p. 47–
53. 

BRADSHAW, D. J., O'CONNOR, C. T. The synergism of mixtures of thiol collectors in the 
flotation of low grade pyrite ores. 20th Int. Mineral Process. Congr. p. 343-354.

BULATOVIC, S. M. Handbook of Flotation Reagents: Chemistry, Theory and Practice: 
Flotation of Sulfide Ores. Amsterdam: Elsevier, 2007. 446 p. 

BULATOVIC, S., SALTER, R. S. Process development for treatment of refractory massive 
sulphide copper ores. In: COPPER 91/COBRE 91, International Symposium, 1991. Vol.2. 
Ottawa, Canada, p. 117-131. 

CAPPONI, F., Avanços na recuperação de finos de minérios pelo processo de flotação 
“extensora”, o caso da mina de Chuquicamata. 2005. 110f. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.  

CEYLAN, H., H
ÇYILMAZ, C., GÜLER, T. Collectorless flotation of lead and zinc sulphide 
from Dereköy ore deposite. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 2002. 
Vol.36, p. 197-208. 

CHANDER, S. A brief review of pulp potentials in sulfide flotation.  International Journal 
of Mineral Processing, 2003. Vol.72.  p. 141–150. 

CROZIER, R. D. Sulphide collector mineral bonding and the mechanism of flotation. 
Minerals Engineering, 1991. Vol.4, No7-11, p. 839-858. 

DANA, J.D. Manual de Mineralogia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos S/A. 
1976, Vol.1, 655 p. 

Departamento de Petrologia e Metalogenia/UNESP - (DPM/UNESP). Banco de dados. 
Disponível em: http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco/silicatos/nesossilicatos/wiliemita. 
Acessado em: 25 fev. 2015.  



82 

FINKELSTEIN, N.P. The activation of sulphide minerals for flotation: a review. 
International Journal of Mineral Processing, 1997. Vol.52. p. 81-120. 

FUERSTENAU, M. C., NATALIE, C. A., ROVE, R. M. Xanthate adsorption on selected 
sulfides in the virtual absence and presence of oxygen, Part 1. International Journal of 
Mineral Processing,  Amsterdam, 1990. Vol.29. p. 89-98. 

FUERSTENAU, M.C. Flotation: A. M. Gaudin Memorail Volume. New York: American 
Institute of Mining, Metallurgical, and petroleum Engineers, Inc, 1976. 637 p. 

FUERSTENAU, M.C., CLIFFORD, K.L., KUHN, M.C. The role of zinc-xanthate 
precipitation in sphalerite flotation. International Journal of Mineral Processing, 1974. p. 
307-318. 

GLEMBOTSKII, V. A., KLASSEN, V. I., PLAKSIN, I. N. Flotation. New York: Primary 
Sources, 1972. 633 p. 

GÖKTEPE, F. Effect of ph on pulp potential and sulphide mineral flotation. Turkish J. Eng. 
Env. Sci. 2002. No26, p. 309-318. 

GOU-HUA, G., YUE-HUA, H., HUI, W., GUAN-ZHOU, Q., DIAN- ZUD, W. Original 
potential flotation of galena and its industrial application. J. C, BVT. SOUTH UNIV. 
TECHNOL. June, 2002. Vol.9. No2. 4 p. 

HANGONE, G., BRADSHAW, D., EKMEKCI, Z. Flotation of a copper sulphide ore from 
Okiep using thiol collectors and their mixtures. The Journal of The South African Institute 
of Mining and Metallurgy, 2005. Vol.105. p. 199-206. 

HEALY, T. W., MOIGNARD, M. S., A Review of electrokinetic studies of metal sulphides. 
In: Fuerstenau, M.C. Flotation: A. M. Gaudin Memorail Volume. New York: American 
Institute of Mining, Metallurgical, and petroleum Engineers, Inc, 1976. 637 p. 

HERRERA-URBINA, R, SOTILLO, F.J., FUERSTENAU, D.W. Effect of sodium sulfide 
additions on the pulp potential and amyl xanthate flotation of cerussite and galena. 
International Journal of Mineral Processing, 1999. Vol.55. p. 157–170. 

HU, Y., SUN, W., WANG, D. Electrochemistry of Flotation of Sulphide Minerals.
Beijing: Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2009. 304 p. 

IMBELLONI, A. M. Concentração do minério de níquel da Mineração Fortaleza de 
Minas. 2013. 79 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 
2013. 

JOLLY, J. H. U. S. Zinc Industry. Baltimore: American Literary Press. Inc. 1997. 312 p. 

KUOPANPORTTI, H., SUORSA, T., POLLÄNEN, E. Effects of oxygen on kinetics of 
conditioning in sulphide ore flotation.  Minerals Engineering, 1997. Vol.10. No11. p. 1193-
1205. 

LASKOWSKI, J.S., LIU, Q., ZHAN, Y. Sphalerite activation: flotation and electrokinetic 
studies. Minerals Engineering, 1997. Vol.10. No8. p. 78-802. 



83 

LEE, K., ARCHIBALD, D., MCLEAN, J., REUTER, M.A. Flotation of mixed copper oxide 
and sulphide minerals with xanthate and hydroxamate collectors. Minerals Engineering, 
(2008), doi:10.1016/j.mineng. 2008.11.005 

LEJA, J. Surface Chemistry of Froth Flotation. New York: Plenum Press, 1982. 758 p. 

LONDON METAL EXCHANGE – LME. Zinc/Historical price graph for zinc. Disponível 
em: http://www.lme.com/en-gb/metals/non-ferrous/zinc/. Acessado em: 09 mar. 2015. 

LUTTRELL, G. H., YOON, R. H. The collectorless flotation of chalcopyrite ores using 
sodium sulphide, Int. J. Miner. Process., 1984. Vol.13, p. 271-283. 

LUZ, A. B., SAMPAIO, J. A., FRANÇA, S. C. A. Tratamento de minérios. 5 Ed. Rio de 
Janeiro: CETEM (MCT), 2010. 932 p. 

MAIER, G. S., QIU, X., DOBIAS, B. New collectors in the flotation of sulphide minerals: a 
study of the electrokinetic, calorimetric and flotation properties of sphalerite, galena and 
chalcocite. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 1997. 
Vol.122, p. 20-225. 

MAROUF, B., BESSEIRE, J., HOUT, R., BLAZY, P. Flotation of sphalerite without prior 
activation by metallic ions, Trans. Instn. Mining and Metallurgy. (Sect. C: Mineral 
Process. Extr. Metall.), 1986. No95, p. C50-C53. 

MENDONÇA, G. A. Influência da Oxidação na Microflotação da Galena. 2014. 31 f. 
Monografia (Graduação) – Universidade Federal de Ouro Preto, 2014. 

MONTEIRO, L. V. S. Modelamento metalogenético dos depósitos de zinco de Vazante, 
Fagundes e Ambrósia, associados ao Grupo Vazante, Minas Gerais. 2002. 362f. Tese 
(Doutorado) – Universidade de São Paulo. 

NAGARAJ, D.R. GORKEN, A. Potential controlled flotation and depression of copper 
sutphides and oxides using hydrosulpbides in non-xanthate systems. In: G.S. Dobby and 
S.R. Rao (Editors), Processing of Complex Ores. Proceedings of the International 
Symposium on Processing Complex Ores, Halifax, August 20-24, 1989. Pergamon, New 
York. NY, p. 203-213. 

NATARAJAN, K. A., IWASAKI, I. Behaviour of platinum electrodes as redox potential 
indicators in some systems of metallurgical interest, AIME, Transactions, 1970. No247, p. 
317-324. 

NATARAJAN, K.A., RAO M.K. Y. Effect of electrochemical interactions among sulphide 
minerals and grinding medium on the flotation of sphalerite and galena. International 
Journal of Mineral Processing, Amsterdam. 1990. Vol.29, p. 175-194. 

NETO, E. F. Flotação: Material didático referente à disciplina Tecnologia Mineral, do 
curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Pará. Belém, 2012. 

NEVES, C. A. R. Sumário Mineral Brasileiro – Zinco - 2013. Brasília: Departamento 
Nacional de Produção Mineral, 2014.  



84 

PARK, C., JEON, H., The effect of sodium silicate as ph modifier and depressant in the froth 
flotation of molybdenite ores. Materials Transactions, 2010. Vol.51, No7, p. 1367-1369. 

PEARSE, M.J. An overview of the use of chemical reagents in mineral processing. Minerals 
Engineering, 2005. p. 139–149. 

PEREIRA, C. A. Estudo da dispersão e concentração de minério calamínico. 2004. 134f. 
Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004.  

QING, W., HE, M., CHEN, Y. Improvement of flotation behavior of Mengzi lead-silver-zinc 
ore by pulp potential control flotation. Trans. Non-ferrous Met. Soc. China, 2008. No18, p. 
949-954.

RALSTON, J. Eh and its consequences in sulphide mineral.  Minerals Engineering, 1991. 
Vol.4, Nos7-11, p. 859-878. 

RALSTON, J. The chemistry of galena flotation: principles and practice. Minerals 
Engineering, 1994. Vol.7, Nos5/6, p. 715-735.

RAO, K. H., CHERNYSHOVA, I.V. Challenges in sulphide mineral processing. The Open 
Mineral Processing Journal, 2011. p. 7-13. 

RAO, S. R. Surface Chemistry of Froth Flotation: Fundamentals. 2. Ed. Montreal: Kluwer 
Academic/Plenum Publishers, 2004a. Vol.1. 362 p. 

RAO, S. R. Surface Chemistry of Froth Flotation: Fundamentals. 2. Ed. Montreal: Kluwer 
Academic/Plenum Publishers, 2004b. Vol.2. 435 p. 

RUBIO, J., CAPPONI, F., RODRIGUES, R.T., MATIOLO, E. Enhanced flotation of 
sulfide fines using the emulsified oil extender technique. Int. J. Miner. Process., 2007. No84, 
p. 41–50. 

SALUM, M.J.G., ARAUJO, A.C., PERES, A.E.C. The role of sodium sulphide in amine 
flotation of silicate zinc minerals. Minerals Engineering, 1992. Vol.5, Nos3-5, p. 41-419. 

SCHLANZ, J. W. Batch testing to produce a bulk sulphide concentrate from ore dumps of the 
Old Silver Hill Mine. Mineral Processing Engineer, 1988. 14 p. 

SHEN, W.Z., FORNASIERO, D., RALSTON J. Effect of collectors, conditioning ph and 
gases in the separation of sphalerite from pyrite. Minerals Engineering, 1997. Vol.2, No2. p. 
145-158. 

SILVA, T. A. V. Estudo de reagentes na flotação de minério de zinco. 2006. 119f. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2006. 

SILVESTRE, M. O. Estudo do estado de dispersão das partículas em polpa de minério 
sulfetado de chumbo-zinco. 2007. 90f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007. 



85 

SILVESTRE, M. O., PEREIRA, C. A., GALERY, R., PERES, A. E. C. Dispersion effect on a 
lead–zinc sulphide ore flotation. Minerals Engineering, 2009. Vol.22, p. 752–758. 

SIQUEIRA, J. S. Recuperação de sulfetos em minério de zinco predominantemente 
silicatado. 2013. 85 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2013. 

TAN, S. N., PUGH. R. J., FORNASIERO, D., SEDEV, R., RALSTON, J. Foaming of 
polypropylene glycols and glycol/MIBC mixtures. Minerals Engineering, 2005. Vol.18. p. 
179–188. 

TRAHAR, W. J., SENIOR, G. D., HEYES, G. W., CREED, M. D. The activation of 
sphalerite by lead a flotation perspective. International Journal of Mineral Processing, 
1997. Vol.49. p. 121-148. 

VU�INI�, D. R., LAZI�, P. M., ROSI�, A. A. Ethyl xanthate adsorption and adsorption 
kinetics on lead-modified galena and sphalerite under flotation conditions. Colloids and 
Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 2006. Vol.279 p. 96–104. 

WINTER, G. Xanthates of sulfur: their possible role in flotation. Inorg. Nucl. Chem. 
Letters, 1975. Vol.11. p. 113-118. 

WOODS, R. Chemisorption of thiols and its role in flotation. Flotation, 1994. Vol.2, p.14. 

WOODS, R. The oxidation of ethyl xanthate on platinum, gold, copper, and galena 
electrodes: relation to the mechanism of mineral flotation. J. Phys. Chem. 1971. No75, p. 
354-362. 

YOON, R.H. Collectorless flotation of chalcopyrite and sphalerite ores by using sodium 
sulfide. International Journal of Mineral Processing, Amsterdam, 1981. No8. p. 31-48. 

YOVANOVIC, A. P. Modelo operacional - Novo fundamento teórico dos processos 
minerais - Engenharia da concentração de massa por flotação: Fundamentos da Flotação, 
Vol.1. Belo Horizonte: 2004. 

YUAN, X. M., PALSSON, B.I., FORSSBERG, K.S.E. Statistical interpretation of flotation 
kinetics for a complex sulphide ore. Minerals Engineering, 1996. Vol.9, No4, p. 429-442. 


