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RESUMO 

 

Neste trabalho estudou-se a separação seletiva por flotação dos minerais smithsonita e 

dolomita em amostras provenientes da região de Paracatu-Vazante, Minas Gerais/Brasil. 

Utilizou-se oleato de sódio como coletor e silicato de sódio como depressor. Estudou-se 

também a influência do sulfeto de sódio na superfície dos minerais e dos cátions (CaCl2, 

MgCl2 e ZnCl2) provenientes da dissolução destes. Para tal, realizaram-se estudos 

fundamentais, envolvendo testes de microflotação em tubo de Hallimond modificado e 

medidas de potencial zeta, variando a concentração dos reagentes e pH do meio. Com base 

nos estudos de microflotação efetuados em pH 9,5 observou-se que o oleato de sódio possui 

maior afinidade com a smithsonita (flotabilidade = 97,8 %) em relação à dolomita 

(flotabilidade = 68,6 %). O silicato de sódio deprimiu a dolomita, a 10,0 mg/L a flotabilidade 

foi igual a 6,51 %, o que não foi observado para a smithsonita, que obteve 98,4 % de 

flotabilidade.  Porém, o excesso de silicato de sódio (150,0 mg/L) também deprimiu a 

smithsonita (flotabilidade = 35,8 %). O sulfeto de sódio deprimiu os dois minerais, a 10,0 

mg/L a flotabilidade da smithsonita e dolomita foram iguais a 14,6 % e 7,8 % 

respectivamente.  Os cátions Ca2+ e Mg2+ deprimiram a smithsonita, sendo o íon Ca2+ mais 

efetivo na depressão do mineral em todas as concentrações testadas. Com 1,0x10-3 mol/L as 

flotabilidades da smithsonita foram iguais a 8,6 % (Ca2+) e 87,9 % (Mg2+). O cátion Zn2+, nas 

concentrações igual e menor que 1,0x10-5 mol/L, ativou a dolomita, porém, em concentrações 

maiores que 1,0x10-5 mol/L, deprimiu o mineral. De modo geral, os valores de potencial zeta 

medidos para os dois minerais tornaram-se menos negativos na presença dos cátions 

comparados aos valores na ausência deles. Ambos os minerais foram deprimidos quando 

condicionados com os cátions, seguido de condicionamento com silicato de sódio. Observou-

se que os íons em solução influenciam na flotação da smithsonita e dolomita, sendo 

necessário o controle dos íons para promover a separação seletiva entre os dois minerais. 

 

Palavras-chave: Smithsonita. Dolomita. Microflotação. Oleato de sódio. Silicato de sódio. Sulfeto 

de sódio. Cátions Ca2+, Mg2+ e Zn2+. 

  



 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the selective smithsonite and dolomite separation by flotation, 

using samples from the region of Paracatu-Vazante, Minas Gerais/ Brazil. Sodium oleate was 

used as a collector and sodium silicate as a depressant. It was also investigated the influence 

of sodium sulfide on minerals surfaces and cations (CaCl2, MgCl2 and ZnCl2) from their 

dissolution. To this end, fundamental studies involving microflotation tests in a modified 

Hallimond tube and zeta potential measurements were carried out, varying the reagents 

concentrations and the pH. From the microflotation studies conducted at pH 9.5, it was 

observed that sodium oleate has a higher affinity for smithsonite (floatability = 97.8 %) 

compared to dolomite (floatability = 68.6 %). The sodium silicate depressed the dolomite, at 

10,0 mg/L the floatability reached 6.5 %, which was not observed for the smithsonite, which 

obtained floatability of  98.4 %. However, the excess of sodium silicate (150.0 mg/L) also 

depressed the smithsonite (floatability = 35.8 %). The sodium sulphide depressed both 

minerals, at 10.0 mg/L smithsonite and dolomite floatabilities reached 14.6 % and 7.8 % 

respectively. Cations Ca2+ and Mg2+ depressed the smithsonite, Ca2+ ion was more effective in 

mineral depression at all concentrations tested. At 1,0x10-3 mol/L smithsonite flotabilities 

reached 8.6 % (Ca2+) and 87.9 % (Mg2+). Zn2+ cation at concentrations equal or lower than 

1,0x10-5 mol/L activated the dolomite, however, at concentrations higher than 1,0x10-5 mol/L, 

it depressed the mineral. In general, the zeta potential values measured for minerals become 

less negative in the presence of cations compared to the values in their absence. Both minerals 

were depressed when conditioned with cations, followed by conditioning with sodium 

silicate. It was observed that ions in solution influence the smithsonite and dolomite flotation 

requiring control ions concentrations to promote selective separation of these minerals. 

 

Keywords: Smithsonite. Dolomite. Microflotation. Sodium oleate. Sodium silicate. Sodium 

sulphide. Cations Ca2+, Mg2+ and Zn2+. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O zinco (Zn) é um metal de elevada importância, pois possui diversas aplicações. 

Juntamente com o chumbo, o zinco é o terceiro metal não ferroso mais consumido no mundo 

(INTERNATIONAL LEAD AND ZINC STUDY GROUP, 2016). 

A aplicação do zinco mais reconhecida é para a galvanização de outros metais, devido 

a sua efetiva resistência a corrosão. O zinco é indispensável em uma série de indústrias, como 

a automobilística, a têxtil, da construção civil, de eletrodomésticos, de cerâmica, de 

cosméticos e de medicamentos. Também é empregado na produção de ligas metálicas com o 

alumínio, cobre e magnésio; de pilhas e baterias; na sintetização de produtos químicos, como 

o óxido de zinco e sulfato de zinco; e constitui um elemento nutricional essencial 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, 2013). A Figura 1 

apresenta os principais usos do zinco quantitativamente. 

 

 

 

A crosta terrestre é naturalmente abundante em zinco, sendo este encontrado 

combinado a outros elementos químicos, formando diversos minerais, conforme apresentado 

na Tabela 1. 

 

 

 

Galvanização; 50%

Ligas; 17%

Latão e Bronze; 
17%

Semimanufaturados; 6%

Químicos; 6%
Outros; 4%

Figura 1 – Principais usos do zinco (Adaptado de INTERNATION LEAD AND ZINC 

STUDY GROUP, 2016) 
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Classe Mineral: fórmula química Teor de Zn (%) 

Sulfeto Esfarelita ou blenda: ZnS 67,0 

Silicatos 
Hemimorfita: Zn4SiO7(OH)2(H2O) 54,3 

Willemita: Zn2SiO4 58,7 

Carbonato Smithsonita:  ZnCO3 52,0 

Óxidos/hidróxidos 

Zincita: ZnO 80,3 

Hidrozincita: Zn(CO3)2(OH)6 59,6 

Gahnita: ZnAl2O4 35,66 

Franklinita: (Zn,Mn,Fe)-(Fe,Mn)2O4 16,59 

 

Os depósitos de zinco podem ser de dois tipos: sulfetado e não sulfetado, também 

chamado de oxidado. A classificação desses depósitos se dá em função dos minerais 

portadores de zinco. Eles encontram-se, geralmente, associados, sendo os depósitos não 

sulfetados consequência da oxidação dos depósitos sulfetados. Rochas carbonáticas são as 

principais hospedeiras desses depósitos, o que implica a presença de minerais de ganga 

carbonatados, como dolomita e calcita (NUSPL, 2009).  

Os principais depósitos brasileiros de minério de zinco estão localizados no estado de 

Minas Gerais, nos municípios de Paracatu e Vazante, pertencentes à Votorantim Metais, a 

única empresa produtora deste metal no Brasil. O depósito da região de Paracatu é constituído 

por sulfetos de zinco e chumbo, ricos em esfarelita. O depósito não sulfetado de zinco da 

região de Vazante é composto principalmente pelo mineral willemita. Esses depósitos 

encontram-se hospedados em rochas carbonáticas (MONTEIRO et al., 2006). 

Na faixa Paracatu-Vazante, a Votorantim estuda um novo depósito denominado 

Ambrósia Norte Norte, que contém, predominantemente, smithsonita como mineral-minério 

de zinco. A empresa pretende explotá-lo para compor o concentrado de zinco produzido que 

abastece a unidade hidrometalúrgica de Três Marias. De acordo com os estudos mineralógicos 

realizados, os principais minerais de ganga são: dolomita, quartzo, micas, óxidos de ferro e 

sulfetos. A composição mineralógica modal do depósito Ambrósia Norte por anos de 

operação da mina está apresentada na Figura 2. Observa-se o aumento da proporção de 

dolomita no minério. 

 

Tabela 1 – Minerais de zinco (HOSSEINI, 2008; WEBMINERAL, 2016) 



15 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 – Distribuição modal do depósito Ambrósia Norte Norte (Adaptado de 

TEIXEIRA; LEMOS, 2014) 
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2 RELEVÂNCIA E OBJETIVO 

 

Em minérios de zinco contendo smithsonita e dolomita, como é o caso do minério de 

Ambrósia Norte, a separação entre esses minerais é especialmente desafiadora, pois ambos 

são carbonatos e semissolúveis. Esses minerais liberam cátions em meio aquoso, que podem 

interferir na separação seletiva entre eles e demais minerais no processo de flotação. Além 

disso, a presença de minerais de ganga carbonatada, como a dolomita, implica elevado 

consumo de ácido no processo de lixiviação do concentrado de zinco, exigindo etapas de 

limpeza para a produção do metal, que é efetuada pela precipitação dos diversos cátions no 

licor lixiviado. Logo, a diminuição dos teores de CaO e MgO, provenientes da dolomita, na 

etapa de concentração por flotação pode resultar em menores custos nos processos 

hidrometalúrgicos, aplicados para a obtenção do zinco metálico. 

Em 2013, a equipe de Desenvolvimento Tecnológico - Mineração da Votorantim 

Metais Zinco, na Unidade de Vazante, realizou o mais recente estudo de rota de 

beneficiamento para o minério do depósito Ambrósia Norte. Foram realizados testes em 

escala de bancada e planta piloto, baseados em ensaios preliminares com o objetivo de 

promover a maior recuperação seletiva possível de zinco, considerando-se a vasta gama 

mineralógica presente no depósito.  

Baseada nos resultados dos ensaios de bancada, a rota de beneficiamento desenvolvida 

na planta piloto contou com etapas de moagem, deslamagem em hidrociclones, flotação do Pb 

e em seguida flotação do Zn. O circuito de flotação proposto era composto primeiramente 

pela flotação do Pb. Os reagentes utilizados nessa etapa foram: silicato de sódio, sulfeto de 

sódio, MIBCOL e Amil xantato e Aero 845 (nome comercial) como coletores, em pH 11,3. O 

rejeito dessa primeira flotação era encaminhado para a flotação de Zn. Os reagentes utilizados 

nessa etapa foram: silicato de sódio, sulfato de alumínio, sulfeto de sódio e emulsão composta 

por ácido graxo e amina como coletores, em pH 11,5. Foram alcançadas recuperações 

metalúrgicas maiores que 81, 0 % e teores de Zn em torno de 33,0 % (SOUZA et al., 2013). 

Diversos trabalhos já foram realizados envolvendo minérios oxidados de zinco, 

utilizando coletores catiônicos e aniônicos. Dentre as rotas pesquisadas e publicadas, a 

flotação catiônica com amina é apresentada como a mais promissora (HOSSEINI, 2008; 

EJTEMAEI; GHARABAGHI; IRANNAJAD, 2014). Devido aos resultados satisfatórios 

obtidos nos ensaios de flotação catiônica efetuados pela Votorantim, optou-se, neste trabalho, 

por efetuar estudos fundamentais dos minerais smithsonita e dolomita com coletor aniônico 
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oleato de sódio, visando a um maior entendimento do comportamento destes minerais na 

presença dos demais reagentes testados pela empresa. 

Pelo proposto anteriormente, o objetivo deste trabalho foi estudar a flotação dos 

minerais smithsonita e dolomita, utilizando os reagentes oleato de sódio, silicato de sódio e 

sulfeto de sódio, e utilizando sais fontes dos cátions Ca2+, Mg2+ e Zn2+ que são provenientes 

da solubilização destes minerais. 

Os objetivos específicos foram: 

 obter curvas de flotabilidade da smithsonita e dolomita em função do pH e da 

dosagem de oleato de sódio; 

 estudar a ação depressora do silicato de sódio sobre os minerais smithsonita e 

dolomita nas condições ótimas de flotabilidade da smithsonita; 

 estudar a influência do sulfeto de sódio na flotação da smithsonita e dolomita nas 

condições ótimas de flotabilidade da smithsonita; 

 estudar a influência dos cátions Ca2+ e Mg2+ na flotabilidade da smithsonita e do 

cátion Zn2+ na flotabilidade da dolomita nas condições ótimas de flotabilidade da 

smithsonita; 

 verificar a influência dos diversos reagentes estudados sobre a carga superficial da 

smithsonita e dolomita a partir de medidas de potencial zeta. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo será apresentada, inicialmente, uma breve revisão sobre o 

beneficiamento de minérios sulfetados e não sulfetados de zinco. Em seguida, serão 

apresentados os sistemas de flotação envolvendo a smithsonita. Após, serão feitas 

considerações sobre as propriedades superficiais dos minerais smithsonita e dolomita e sobre 

os reagentes oleato de sódio, silicato de sódio e sulfeto de sódio, que compõem o sistema de 

flotação aniônica que foi estudada neste trabalho. E, por fim, serão feitas considerações sobre 

a influência dos cátions provenientes da dissolução dos minerais na flotação deles. 

 

3.1 Beneficiamento de minérios de zinco 

 

Até o início do século XIX, a produção de zinco metálico era proveniente de minérios 

oxidados de zinco, compostos pelos minerais silicatos, carbonatos e óxidos de zinco, também 

chamados de calamina. Devido ao elevado teor, a concentração ainda era possível por 

métodos gravíticos. No final do século XIX, desenvolveram-se técnicas de flotação e de 

metalurgia visando à concentração de minerais sulfetados de zinco. E esses minerais 

tornaram-se a maior fonte de extração de zinco para produção do zinco metálico até o 

momento. Durante esse tempo, os minerais oxidados de zinco não foram tão explorados 

devido à dificuldade de separação dos minerais de ganga pelo método de flotação 

convencional (NUSPL, 2009; ABKHOSHK et al., 2014). 

Recentemente, vários estudos sobre a concentração de minerais oxidados de Zn têm 

sido desenvolvidos, motivados pela escassez dos depósitos sulfetados, por desvantagens 

relacionadas a essa fonte (como o elevado custo dos processos metalúrgicos e problemas 

ambientais relacionados à liberação de enxofre (S)) e pelo avanço tecnológico nos processos 

metalúrgicos que permitem a obtenção de zinco proveniente da fonte oxidada (BONI; 

MONDILLO, 2014). 

 

3.1.1 Minérios sulfetados 

 

Os minérios sulfetados de zinco são compostos principalmente pelo mineral-minério 

esfarelita (ZnS), podendo também encontrar marmatita (ZnS.xFeS). Os sulfetos de zinco são 

geralmente flotados depois da flotação de outros minerais de chumbo e cobre quando 
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associados. Isso implica a utilização de reagentes depressores dos minerais de ganga. Pode-se 

considerar etapa de pré-concentração gravítica anteriormente a etapa de flotação quando a 

ganga associada possuir menor densidade que a da esfarelita (densidade da esfarelita = 4,0). 

Antes da flotação da esfarelita faz-se necessária a ativação dela com sulfato de cobre. São 

utilizados coletores sulfidrílicos, sendo o mais comum o xantato. O pH da flotação varia de 

8,0 a 10,5. Vários estágios de flotação podem ser necessários para alcançar recuperação 

mássica e teor adequado no concentrado e favorecer as etapas metalúrgicas seguintes 

(BUSHELL; TESTUT, 1985). 

 

3.1.2 Minérios oxidados 

 

Os principais minerais-minério de zinco encontrados nos minérios oxidados são 

hemimorfita, willemita e smithsonita. O sistema de reagentes de flotação utilizado para esses 

minérios depende do mineral-minério de zinco e dos minerais de ganga associados. O mais 

aplicado industrialmente é o que utiliza amina como coletor dos minerais-minério de Zn após 

sulfetização com sulfeto de sódio. O pH da flotação varia de 10,0 a 11,5. O silicato de sódio é 

comumente utilizado devido a sua ação depressora sobre a maioria dos minerais de ganga e 

por atuar também como dispersante. Pode-se considerar uma pré-concentração gravítica 

anteriormente à flotação do mineral de zinco, assim como uma etapa de deslamagem para 

remoção das partículas finas que são prejudiciais para a seletividade da flotação (BUSHELL; 

TESTUT, 1985; BULATOVIC, 2010). 

 

3.2 Flotação de minério de zinco oxidado 

 

Apesar dos minerais oxidados apresentarem maior teor de zinco que os sulfetados, sua 

flotação é mais desafiadora do que a flotação dos minerais sulfetados, principalmente a 

flotação do mineral smithsonita. Isso se deve ao fato de a smithsonita ser semissolúvel, 

liberando grande quantidade de cátions em meio aquoso e apresentar elevada hidrofilicidade. 

Ejtemaei, Gharabaghi e Irannajad (2014), em seus estudos, apresentaram os resultados 

de testes de flotação de óxidos de zinco, principalmente do mineral smithsonita. Os autores 

destacaram as seguintes rotas de flotação direta da smithsonita:  

 flotação catiônica, utilizando aminas, após sulfetização com sulfeto de sódio 

(Na2S); 
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 flotação aniônica, utilizando ácidos graxos; 

 flotação aniônica, utilizando xantatos, após sulfetização com Na2S e ativação 

com sulfato de cobre (CuSO4); 

 flotação aniônica, utilizando mercaptanos; 

 flotação utilizando agentes quelantes como coletores e 

 flotação utilizando mistura de coletores catiônicos e aniônicos (aminas e 

xantatos). 

 

A escolha do sistema de flotação depende fortemente dos minerais de ganga (por 

exemplo dolomita, calcita e quartzo) associados ao mineral de interesse, sendo necessário 

adicionar os demais reagentes como depressores e dispersantes para promover a separação 

seletiva entre os minerais. Dentre estes reagentes, o silicato de sódio é comumente utilizado. 

 

3.2.1 Propriedades superficiais dos minerais smithsonita e dolomita  

 

Smithsonita e dolomita são minerais semissolúveis, classificados como minerais do 

tipo sal. Isso implica a dissolução dos íons Zn2+, Ca2+, Mg2+ e CO3
2- em meio aquoso. É difícil 

promover a separação seletiva entre minerais semissolúveis, como a smithsonita e os minerais 

de ganga carbonatados, quando comparado a sistemas de óxidos e silicatos, devido à grande 

concentração de íons em solução.  

Sabe-se que íons em solução são responsáveis por alguns eventos na superfície dos 

minerais presentes no sistema, como: precipitação/coprecipitação, adsorção e substituição 

iônica. E, consequentemente, são responsáveis pela determinação da carga superficial dos 

minerais. Os íons dissolvidos podem também interagir com os reagentes adicionados na 

polpa, causando seu consumo excessivo. O entendimento da interação entre os íons e a 

superfície dos minerais ainda é um desafio. Fuerstenau e Pradip (2005) trazem vasto estudo 

teórico sobre o assunto. 

 

3.2.1.1 Smithsonita em meio aquoso 

 

Na Tabela 2 estão apresentadas todas as equações de equilíbrio pertinentes à 

solubilidade do sistema smithsonita-água-CO2 envolvendo os íons Zn2+ e CO3
2- juntamente 

com seus dados termodinâmicos.  
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Na Figura 3 está apresentado o diagrama de espécies para a smithsonita em um 

sistema fechado, baseando-se nas equações de equilíbrio apresentadas na Tabela 2. Este tipo 

de diagrama é útil para identificar as espécies predominantes em solução em determinada 

faixa de pH. Porém, deve-se sempre considerar as espécies existentes em menor concentração, 

pois elas também podem interferir no processo de flotação. 

 

 

 

Equações de equilíbrio pK 

Zn2+
(aq) + OH-

(aq) ↔ Zn(OH)+
(aq) 5,00 

Zn2+
(aq) + 2OH-

(aq) ↔ Zn(OH)2(aq) 11,10 

Zn2+
(aq) + 3OH-

(aq) ↔ Zn(OH)3
-
(aq) 13,60 

Zn2+
(aq) + 4OH-

(aq) ↔ Zn(OH)4
2-

(aq) 14,80 

Zn(OH)2(s) + 2H+ ↔ Zn2+ + 2H2O 11,50 

Zn2+ + HCO3- ↔ ZnHCO3+ 2,10 

Zn2+ + CO3
2- ↔ ZnCO3 5,30 

Zn2+ + 2CO3
2- ↔ ZnCO3 9,63 

Zn2+ + CO3
2- ↔ ZnCO3(s) 10,00 

Zn(CO3)0,4(OH)1,2 ↔ Zn2+ + 0,4CO3
2- + 1,2OH- -14,85 

CO3
2- + H+ ↔ HCO3

- 10,33 

CO2(g) + OH- ↔ HCO3
- 6,18 

HCO3
- + H+ ↔ H2CO3 6,35 

Tabela 2 - Equações de equilíbrio do sistema smithsonita-água-CO2 e respectivos 

dados termodinâmicos (SHI et al., 2013a) 
 

Figura 3 - Diagrama de espécies do sistema fechado smithsonita-H2O, em função do 

pH (Adaptado de SHI et al., 2013a) 
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De acordo com o diagrama apresentado na Figura 3, os cátions Zn2+ predominam em 

pH menor que 8,5, as espécies Zn(OH)2aq predominam entre pH 8,5 e 11,5 e os ânions 

Zn(OH)3
- e Zn(OH)4

2- predominam em pH maior que 11,5. 

Shi et al. (2012) construíram a curva de potencial zeta (PZ) da smithsonita, utilizando 

KCl (10-3 M) como eletrólito indiferente. Como pode ser observado na Figura 4, o ponto 

isoelétrico (PIE) da smithsonita, encontrado pelos autores, é em pH 8,0, mesmo valor 

determinado por Hosseini e Forssberg (2006a). Wu et al. (2015) encontraram o PIE em pH 

7,7. Dessa maneira, em valores de pH maiores que 8,0, a carga superficial da smithsonita é 

negativa. Segundo os pesquisadores, o valor positivo do potencial zeta da smithsonita em pH 

menor que 8,0 deve-se à adsorção das espécies H+ e Zn2+ nos sítios negativos da superfície do 

mineral. Com a elevação do pH, os valores de PZ tornam-se negativos devido à dessorção dos 

íons H+ e a adsorção das espécies HCO3
- e CO3

2-. Em valores de pH acima de 11,5, o PZ 

torna-se ainda mais negativo devido a adsorção dos ânions Zn(OH)3
- e Zn(OH)4

2-. 

 

 

 

3.2.1.2 Dolomita em meio aquoso 

 

Na Tabela 3 estão apresentadas as equações de equilíbrio referentes ao sistema 

dolomita-água-CO2 envolvendo os íons Ca2+ e Mg2+ e seus dados termodinâmicos. Na Figura 

5 está apresentado o diagrama de distribuição de espécies em função do pH para a dolomita 

em um sistema aberto, que foi baseado nas equações de equilíbrio termodinâmico 

apresentadas na Tabela 3. 

Figura 4 - Potencial zeta da smithsonita em função do pH 

(Adaptado de SHI et al., 2012) 
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De acordo com o diagrama de espécies apresentado na Figura 5, em pH menor que 

aproximadamente 7,5 predominam as espécies positivas de cálcio e magnésio, e em pH maior 

que 7,5, por se tratar de um sistema aberto, predominam as espécies aniônicas HCO3
- e CO3

2-.   

Equações de equilíbrio pK 

CaMg(CO3)2 ↔ Mg2+ + Ca2+ + 2CO3
2- 19,35 

Ca2+ + OH- ↔ CaOH- -1,30 

Ca2+ + OH- ↔ Ca(OH)2(aq) 1,30 

Ca(OH)2(aq) ↔ Ca(OH)2(s) -5,10 

Ca2+ + HCO3
- ↔ CaHCO3

+ -0,87 

CaHCO3
+ ↔ CaCO3(aq) + H+ 7,99 

Mg2+ + OH- ↔ MgOH+ -2,57 

MgOH+ + OH- ↔ Mg(OH)2(aq) -5,81 

Mg(OH)+ + OH- ↔ Mg(OH)2(s) -8,48 

Mg(OH)2(aq) ↔ Mg(OH)2(s) -2,67 

Mg2+ + HCO3
- ↔ MgHCO3

+ -1,16 

MgHCO3
+ ↔ H+ + MgCO3(aq) 8,09 

Tabela 3 - Equações de equilíbrio do sistema dolomita-água-CO2 e respectivos dados 

termodinâmicos (CHEN; TAO, 2004) 

Figura 5 - Diagrama de espécies do sistema aberto dolomita-H2O-CO2, em função do 

pH (Adaptado de CHEN; TAO, 2004) 



24 

 

 

 

A curva de potencial zeta da dolomita em água destilada está apresentada na Figura 6. 

 

 

   

 

 

Conforme pode ser observado, a dolomita apresenta PIE em pH 6,3, mesmo valor 

determinado por Chen e Tao (2004). Lopes (2013) e Oliveira (2007) encontraram PIE em pH 

7,5 e pH 7,8 respectivamente. Abaixo do pH 6,3, a carga superficial da dolomita é positiva, 

pois as espécies MgOH+ e CaOH+, predominantes na faixa ácida, encontram-se adsorvidas na 

superfície do mineral. Os valores de PZ tornam-se negativos devido à predominância das 

espécies HCO3
- e CO3

2- em faixa de pH alcalina, como apresentado na Figura 5. 

 

3.3 Flotação aniônica de minério de zinco contendo smithsonita como mineral-minério e 

dolomita como principal mineral de ganga  

 

3.3.1 Oleato de sódio 

 

Os ácidos graxos ou carboxílicos são ácidos orgânicos fracos, que possuem um grupo 

carboxílico (COOH) ligado a uma longa cadeia hidrocarbônica. A sua ionização é dependente 

do pH, e ocorre segundo a Equação 1 (FUERSTENAU; MILLER; KUHN, 1985). 

 

R-COOH+ H2O ↔ R-COO- + H3O
+ (1) 

 

De acordo com o diagrama de espécies apresentado na Figura 7, as espécies coletoras: 

íon oleato (R-COO−) e seu dímero (R-COO)2
2− existem na faixa de pH básico. O ácido graxo 

encontra-se 50 % dissociado em pH aproximadamente 9,0. 

Figura 6 - Potencial zeta da dolomita em função do pH 

(Adaptado de GENCE; OZBAY, 2006) 
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A ação coletora dos ácidos graxos ocorre predominantemente por adsorção química. 

Na faixa de pH onde as espécies coletores existem, os ânions, o PZ dos minerais também é 

negativo. Dessa maneira não existe atração eletrostática entre a superfície do mineral e a 

espécie coletora, e a interação entre eles dá-se por uma reação química, resultando no sal do 

cátion presente na superfície do mineral. Sendo assim, o tempo de condicionamento é um 

parâmetro importante para flotação com esse coletor (BALTAR, 2010).                           

 

 

 

Dentre os ácidos graxos, o mais comumente utilizado na flotação é o ácido oleico 

(CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH), que é um ácido insaturado e apresenta solubilidade 

suficiente em água para ser facilmente manipulado como reagente. Ele pode reagir com bases 

orgânicas ou inorgânicas, formando seus sais que aumentam consideravelmente sua 

solubilidade, como, por exemplo, o sal oleato de sódio (R-COONa) formado da reação com 

NaOH. 

De acordo com Hosseini (2008), a interação entre os íons oleato e os cátions de zinco 

na superfície da smithsonita ocorre pelo mecanismo de troca iônica representado na Equação 

2, formando o sal insolúvel oleato de zinco. 

 

Zn(OH)2sup + R-COO-  ↔  Zn+R-COO- + 2OH-   (2) 

 

Figura 7 - Diagrama de espécies do ácido oleico em função do pH, concentração total 

igual a 5x10-5 mol/L (SOMASUNDARAN, 1984 apud EJTEMAEI; GHARABAGHI; 

IRANNAJAD, 2014) 
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Estudos aplicando as técnicas espectroscopia de raios X (XPS), realizados por 

Hosseini e Forssberg (2006b), confirmaram a presença do íon carboxilato na superfície da 

smithsonita em solução de oleato de sódio.  

Shi et al. (2012) realizaram ensaios de microflotação e medidas de PZ da smithsonita 

na ausência de oleato de sódio e condicionada com 1,5x10-4 M de oleato de sódio (Figura 8). 

 

 

 

Baseados nos resultados da Figura 8, os autores propuseram o seguinte mecanismo de 

adsorção do reagente sobre a superfície do mineral (Figura 9):  

 

 

Figura 8 - Potencial zeta da smithsonita pura (1a) e com oleato de sódio (1b), e 

flotabilidade da smithsonita com oleato de sódio (2b) (Adaptado de SHI et al., 2012) 

Figura 9 – Mecanismo de interação entre os íons oleato e a superfície da smithsonita 

em diferentes faixas de pH (Adaptado de SHI et al., 2012) 
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i - Na faixa de pH entre 7,0 e 8,0, os íons do coletor adsorvem-se individualmente como 

contraíons na smithsonita, por atração eletrostática, alcançando recuperação mássica na 

flotação em torno de 80% (curva 2b). Como pode ser observado pela curva 1a, o potencial da 

smithsonita é positivo e com a adsorção do oleato, torna-se negativo (curva b). 

ii - O aumento do valor negativo do PZ da smithsonita, com o aumento do pH em solução de 

oleato, sugere que o coletor adsorveu-se quimicamente no mineral, formando o oleato de 

zinco na superfície da smithsonita. 

iii - Na faixa de pH entre 8,0 e 9,5, a flotabilidade da smithsonita reduziu para menos de 30%. 

Nessa faixa de pH ocorrem mudanças na carga superficial da smithsonita tanto na presença 

quanto na ausência de coletor. Essa mudança foi atribuída a adsorção da espécie neutra 

[Zn(OH)2(H2O)2]
0
n, (Zn(OH)2 associada a duas moléculas de água) que corresponde à espécie 

predominante nessa faixa de pH, na superfície da smithsonita, nos sítios Zn2+. A adsorção 

dessa espécie impede que o íon oleato alcance a superfície do mineral em concentração 

suficiente para proporcionar elevada recuperação na flotação.  

iv - Em pH maior que 9,5 a espécie neutra [Zn(OH)2(H2O)2]
0

n não predomina, sendo assim os 

íons oleato podem alcançar a superfície da smithsonita.  

 

Apesar dos resultados obtidos por Shi et al. (2012) apresentarem redução da 

flotabilidade da smithsonita no pH 9,5, outros autores alcançaram melhores resultados em 

torno desse pH. Hosseini e Forssberg (2006a) obtiveram máxima flotabilidade (93,0 %) da 

smithsonita com oleato de sódio, em pH 10,0. Os pesquisadores observaram que, com o 

aumento da concentração do oleato de sódio, os valores do ângulo de contato e a porcentagem 

recuperada de smithsonita também aumentaram. Sendo que o maior ângulo obtido foi igual a 

104,8 o, para a maior concentração de coletor testada (1,1x10-3 M). 

Estudos mostram que o oleato de sódio também interage com minerais carbonatados 

de cálcio e magnésio, minerais de ganga geralmente presentes no minério de smithsonita 

(GENCE, 2006; OLIVEIRA, 2007; LOPES, 2013). Oliveira e Peres (2010), em estudos 

envolvendo os minerais apatita, calcita e dolomita, observaram, através de medidas de PZ, 

que a superfície dos minerais se tornou mais negativa após contato com o oleato de sódio, 

para a faixa de pH alcalina. Os autores concluíram que o oleato de sódio adsorveu 

quimicamente nos minerais. 

Na Figura 10 estão apresentadas as curvas de flotabilidade da smithsonita, calcita e 

quartzo com 500 g/t de oleato de sódio em função do pH determinadas por Irannajad, 
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Ejtemaei e Gharabaghi (2009). A smithsonita alcançou máxima flotabilidade, 

aproximadamente 89,0 %, em pH em torno de 9,0. Observa-se que não houve seletividade 

entre a smithsonita e a calcita na faixa de pH estudada. Tal fato implica a introdução de 

reagente depressor para a calcita nesse sistema. Segundo os pesquisadores, o quartzo não é 

flotado pelo oleato de sódio em pH alcalino devido a sua alta carga superficial negativa. Shi et 

al. (2014) também observaram elevada flotabilidade da calcita (maior que 90,0 %) com 

2,5x10-4 M de oleato de sódio em pH 10,0, atribuída a adsorção química do coletor. 

 

 

 

3.3.2 Silicato de sódio 

 

A composição química do silicato de sódio pode ser expressa pela fórmula geral 

mNa2OnSiO2, sendo que a razão n/m representa o módulo do reagente. Geralmente, são 

utilizados na flotação silicatos de sódio com módulos que variam de 2,2 a 3,0. Silicatos de 

sódio que apresentam módulo menor que 2,2 formam uma polpa bastante alcalina e 

apresentam pequena ação depressora enquanto silicatos de sódio com módulo maior que 3,0 

são pouco solúveis dificultando sua manipulação (BULATOVIC, 2007). 

De acordo com Nunes e Peres (2011), o silicato de sódio é um dos compostos 

inorgânicos mais utilizados como depressor de minerais não sulfetados. Apesar disso, seu 

mecanismo de adsorção ainda não é definido claramente, principalmente devido à 

complexidade do seu processo de dissociação. A hidrólise do silicato de sódio gera uma 

Figura 10 - Flotabilidade dos minerais smithsonita, calcita e quartzo com oleato de sódio 

em função do pH (Adaptado de IRANNAJAD; EJTEMAEI; GHARABAGHI, 2009) 
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variedade de espécies iônicas (monoméricas e poliméricas) e coloidais, como apresentado na 

Figura 11.  

 

 

 

Esse reagente pode atuar também como dispersante e regulador de pH. Sua ação 

depressora, e dispersante, são dependentes da concentração do reagente e do pH da solução. E 

podem estar relacionadas com a adsorção das espécies iônicas ou com a precipitação de 

coloides na superfície dos minerais. Silva (2011) fez uma vasta revisão da literatura 

envolvendo as espécies de silicato que seriam responsáveis pela depressão dos minerais. 

Análises de espectros de infravermelho do mineral na presença de silicato de sódio podem 

auxiliar nos estudos dos mecanismos e das espécies presentes. 

Na Figura 12 estão apresentadas as curvas de flotabilidade da smithsonita e calcita em 

função da concentração de hexametafosfato de sódio (HS), do silicato de sódio (SS) e do 

amido, utilizando 500 g/t de oleato de sódio em pH 9,0. Observa-se que o HS e o amido não 

apresentaram seletividade entre os minerais, deprimindo os dois; enquanto que o SS, a 2000 

g/t, proporcionou ótima redução na recuperação da calcita, de 90,0 % para 15,0 %, sem ação 

sobre a smithsonita. Nos trabalhos de Shi et al. (2014), a calcita também foi deprimida (de 

cerca de 90,0 % para 25,0 % de flotabilidade) pelo silicato de sódio a 80 mg/L em pH 10,0. 

 

Figura 11 – Diagrama de espécies do silicato em função do pH (SJOEBERG; 

OHMAN, 1985 apud RAO; FORSSBERG, 2007) 
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Gence (2006) realizou medidas de ângulo de contato dos minerais dolomita e 

magnesita na presença dos dispersantes quebracho, silicato de sódio e carboximetilcelulose 

(CMC). De acordo com os resultados obtidos para a dolomita, o aumento da concentração do 

dispersante silicato de sódio, de 1,0x10-4 M para 1,0x10-1 M, provocou a redução dos ângulos 

de contato de 38º para 19º. O mesmo efeito foi observado para os demais dispersantes. Os 

autores concluíram que os dispersantes apresentaram ação depressora sobre a dolomita. 

 

3.3.3 Sulfeto de sódio 

 

O sulfeto de sódio (Na2S) é um sal inorgânico, solúvel. A dissociação do Na2S em 

água ocorre segundo a Equação 3 a seguir:            

                            

Na2S + 2H2O ↔ 2NaOH + H2S (3) 

 

A dissociação do ácido sulfídrico (H2S) formado anteriormente libera para solução os 

íons hidrossulfeto (HS-) e sulfeto (S2-), de acordo com as Equações 4 e 5, que interagem com 

a superfície do mineral.  

 

H2S ↔ H+ + HS-          (4) 

HS- ↔ H+ + S2-    (5) 

Figura 12 - Flotabilidade dos minerais smithsonita e calcita com oleato de sódio em pH 

9,0 em função da concentração dos depressores HS, SS e amido (Adaptado de 

IRANNAJAD; EJTEMAEI; GHARABAGHI, 2009) 
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De acordo com o diagrama de espécies do H2S, apresentado na Figura 13, a espécie 

predominante/ativa no pH do sistema ideal para a flotação da smithsonita (entre 9,0 e 11,5) 

são os íons HS-. Esses íons interagem com a superfície da smithsonita segundo as Equações 6 

e 7. 

 

 

                  

 

A partir do processo de sulfetização, a superfície carbonatada da smithsonita é 

convertida para uma superfície sulfetada. Pela interação química entre os íons Zn2+ e S2-, 

forma-se um filme de sulfeto de zinco (ZnS) na superfície do mineral. O ZnS possui PIE em 

torno de pH 2,0, e, devido a isso, após a sulfetização, o PIE da smithsonita cai do pH 8,0 para 

aproximadamente 6,3, como apresentado na Figura 14. Wu et al. (2015) também observaram 

redução do PIE da smithsonita de pH 7,7 para 6,0. Esses autores realizaram estudos de 

adsorção, através de técnicas de espectroscopia de raios X (XPS) e escaneamento de elétrons 

(SEM/EDS), e detectaram a presença do enxofre na superfície da smithsonita, assim como do 

composto ZnS.  

 

 

Figura 13 - Diagrama de espécies do ácido sulfidrílico, concentração em função do pH 

(Adaptado de HOSSEINI; FORSSBERG, 2006a) 

ZnCO3(sup) + HS- ↔ ZnS(sup) + HCO3
-                                                                                      (6) 

  Zn(OH)2(sup) + HS- ↔ ZnS(sup) + H2O + OH-                                                                            (7) 
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Devido à adsorção do enxofre, a superfície da smithsonita torna-se menos hidrofílica, 

o que também favorece a redução do consumo de coletor na flotação (EJTEMAEI; 

GHARABAGHI; IRANNAJAD, 2014). Além dos efeitos do Na2S mencionados 

anteriormente, este reagente estabiliza os cátions Zn2+ na superfície dos minerais de Zn 

(willemita e hemimorfita) pela interação com os íons HS-, reduzindo a solubilidade destes, 

conforme estudos efetuados por Salum, Araújo e Peres (1992).  

Em função da concentração de Na2S, o pH pode alcançar valores elevados em torno de 

10,5 e 12,0. Dessa maneira, em muitos sistemas, não é necessário adicionar outro reagente 

regulador de pH (EJTEMAEI; GHARABAGHI; IRANNAJAD, 2014; BALTAR, 1980). 

   

3.4 Influência dos cátions Zn2+, Ca2+, Mg2+ e Pb2+ na flotação de smithsonita e minerais 

de ganga com oleato de sódio 

 

Os estudos dos sistemas de flotação envolvendo a smithsonita têm mostrado que o 

comportamento dos minerais individuais, tratados na microflotação, e dos minerais na polpa, 

contendo tanto a smithsonita quanto os minerais de ganga, é bastante diferente. As espécies 

dissolvidas têm apresentado grande influência sobre os minerais e a recirculação da água 

potencializa essa influência. 

Ejtemaei, Irannajad e Gharabaghi (2011) realizaram testes de flotação aniônica em 

escala de bancada com o minério de Angooran, no Irã. Os testes envolveram a variação da 

Figura 14 - Potencial zeta da smithsonita pura, da smithsonita após adsorção de 

2,6× 10-2 M de sulfeto de sódio e do sulfeto de zinco (ZnS) em função do pH 

(Adaptado de HOSSEINI; FORSSBERG, 2006a) 
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concentração de silicato de sódio, utilizando 300 g/t de ácido oleico em pH 9,0. De acordo 

com os resultados, com o aumento da concentração de silicato de sódio, o teor de SiO2 

reduziu de aproximadamente 21,0 % para 16,0 %; o teor de CaO não variou 

significativamente; e o teor de Zn reduziu de cerca de 21,0 % para 16,0 %. Esses resultados 

da flotação em bancada não estão de acordo com os resultados obtidos nos testes de 

microflotação realizados por Irannajad, Ejtemaei e Gharabaghi (2009). Os pesquisadores 

atribuíram esse resultado à presença de íons dissolvidos na polpa, que interferem na interação 

entre os reagentes e os minerais. 

A Figura 15 apresenta a influência dos íons Zn(II) e Pb(II) na flotabilidade do quartzo 

com 500 g/t de oleato de sódio em pH 9,0. Observa-se que a recuperação do quartzo alcançou 

mais de 90,0 %. Ejtemaei, Irannajad, Gharabaghi (2012) acreditam que essa elevação na 

recuperação foi causada devido à atração eletrostática das espécies ZnOH+, ZnOH2(s) e PbOH+ 

pela superfície do mineral, possibilitando a interação deste com o coletor. No pH da flotação, 

na presença dos íons, o valor de PZ do quartzo foi revertido de negativo para positivo. Com 

relação à smithsonita, os autores concluíram que os íons de Zn(II) e Pb(II) não influenciaram 

sua flotação. Os depressores: silicato de sódio, fluoreto de sódio, sulfeto de sódio, amido, 

hexametafosfato de sódio e carboximetilcelulose deprimiram completamente o quartzo 

ativado tanto pelos íons de Zn quanto pelos íons de Pb. Estes resultados foram confirmados 

em testes de flotação em escala de bancada. 

 

                 

 

Figura 15 – Flotabilidade dos minerais smithsonita e quartzo com oleato de sódio em 

pH 9,0 em função da concentração dos íons Zn e Pb (Adaptado de EJTEMAEI; 

IRANNAJAD; GHARABAGHI, 2012) 
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A Figura 16 apresenta a influência de íons provenientes da dissolução da smithsonita e 

da calcita na flotabilidade desses minerais em função da dosagem de hexametafosfato de 

sódio, utilizando 0,25 M de oleato de sódio. Observa-se que, na presença das espécies 

dissolvidas provenientes da calcita, a flotabilidade da smithsonita foi pouco afetada. Em 

análises de XPS, os autores não observaram picos referentes aos cátions Ca na superfície da 

smithsonita. Porém, na presença de espécies provenientes da smithsonita, o hexametafosfato 

de sódio não deprimiu a calcita, pois as espécies dissolvidas da smithsonita interagiram com a 

superfície da calcita e inibiram a ação do depressor.  

  

                         

Figura 16 - Flotabilidade dos minerais smithsonita e calcita com oleato de 

sódio em função da concentração do depressor hexametafosfato de sódio 

(Adaptado de SHI et al., 2013a) 
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4 MATERIAIS E METODOLOGIA 

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia de preparação das amostras de 

smithsonita e dolomita para os ensaios de microflotação e determinação de potencial zeta. 

Será apresentada também a metodologia para realização dos testes de microflotação, medidas 

de potencial zeta e solubilização dos minerais. 

 

4.1 Amostras minerais 

 

As amostras de smithsonita e dolomita foram concedidas pela equipe de 

Desenvolvimento Tecnológico - Mineração da Votorantim Metais Zinco, Unidade de 

Vazante. Essas amostras eram provenientes de furos de sondagem obtidos por amostragem 

realizada no depósito Ambrósia Norte.  

Foram recebidas seis amostras de smithsonita, as composições químicas dessas 

amostras, juntamente com suas massas, estão apresentadas na Tabela 4. 

Identificação 
Massa 

(g) 

Principais compostos e elementos químicos (%) 

Zn CaO MgO Fe Pb K Al2O3 S Ti Na Soma 

VZAMF010 - 331095 1.660,00 38,54 0,20 0,58 8,21 0,743 0,25 0,98 0,06 0,02 0,010 50,41 

VZAMF010 – 331096 1.490,00 39,30 0,11 0,46 8,27 0,745 0,17 0,64 0,05 0,02 0,005 50,23 

VZAMF010 – 331098 1.110,00 30,02 0,45 0,78 15,50 1,175 0,38 1,51 0,08 0,04 0,010 50,06 

VZAMF013 – 331024 970,00 41,54 0,08 0,41 4,76 0,859 0,29 1,22 0,03 0,02 0,005 50,79 

VZAMF013 – 331026 1.745,00 34,80 0,56 0,70 7,35 2,490 0,43 2,02 0,06 0,04 0,010 51,54 

VZAMF013 – 331027 1.470,00 33,18 0,53 0,58 10,90 1,910 0,21 0,91 0,01 0,02 0,005 51,75 

 

 

Pela Tabela 4, percebe-se que as amostras de smithsonita não se encontravam 

suficientemente puras para realização dos testes fundamentais de microflotação e potencial 

zeta. De acordo com a estequiometria, o mineral smithsonita (ZnCO3) é formado por 

aproximadamente 52,1 % do elemento Zn e 47,9 % de carbonato (CO3), sendo assim, 

considera-se que uma amostra pura de smithsonita contém 52,1 % de Zn.  

Tabela 4 – Composição química das amostras de smithsonita e suas respectivas massas 
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Dessa maneira, optou-se por trabalhar com apenas três amostras, as que apresentaram 

maior teor de Zn de acordo com a análise química (VZAMF010 – 331095, VZAMF010 – 

331096 e VAZMF013 – 331024). E para elevar o teor destas amostras, foram realizadas 

etapas de concentração magnética e gravítica, objetivando uma possível separação dos 

minerais de ganga magnéticos e menos densos que a smithsonita.  

Com relação à amostra de dolomita, apesar de não se encontrar pura, ela foi apenas 

preparada para adequação granulométrica.  

 

4.1.1 Preparação das amostras minerais 

 

As amostras minerais foram preparadas no Laboratório Tratamento de Minérios da 

Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

4.1.1.1 Amostra de smithsonita 

 

O fluxograma de preparação das amostras de smithsonita está apresentado na Figura 

17. 

Figura 17 – Fluxograma de preparação da amostra de smithsonita  
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As amostras de smithsonita foram recebidas já britadas, porém elas se encontravam 

com granulometria bastante heterogênea. Dessa maneira, os fragmentos maiores foram 

quebrados com auxílio de uma marreta. Em seguida, cada amostra de smithsonita foi 

classificada a seco na peneira de 212 µm (70 #). As frações passante e retida foram pesadas. 

A fração retida foi encaminhada para moagem a seco, em moinho de porcelana, como 

apresentado no fluxograma da Figura 17. Após cada etapa de moagem, foi separada a fração 

menor que 212 µm (70 #). 

Após a moagem, cada amostra foi classificada a úmido na faixa granulométrica entre 

212 µm e 75 µm (70 # e 200 #).  Após a classificação, cada amostra foi encaminhada para 

separação magnética a úmido, em separador magnético de alta intensidade - WHIMS, a 

aproximadamente 11000 Gauss, objetivando eliminar os minerais de ganga magnéticos. 

Realizou-se o número de etapas de limpeza da fração não magnética que se considerou 

suficiente para eliminar os minerais magnéticos, observando-se a coloração desta fração. A 

fração não magnética apresentava cor amarelada, devido aos minerais presentes em maior 

proporção: smithsonita, quartzo, dolomita, micas. 

A fração não magnética de cada amostra gerada no WHIMS foi encaminhada para 

separação gravítica, em jigue, objetivando eliminar os minerais de ganga mais leves que a 

smithsonita. As densidades dos minerais smithsonita, dolomita, quartzo e micas são iguais a 

4,35-4,40 g/cm3, 2,85 g/cm3, 2,65 g/cm3 e 2,6-3,5 g/cm3
 respectivamente (DANA, 1984). 

Novamente, realizou-se o número de etapas de limpeza da fração leve que se considerou 

suficiente para eliminar os minerais menos densos e gerar massa significativa na fração 

pesada. Finalmente, a fração não magnética e pesada das três amostras foi misturada para 

compor a amostra reservada para a microflotação. Essa amostra foi então quarteada e 

caracterizada.  

Uma alíquota da fração reservada para a microflotação foi moída em grau de ágata 

para adequação da granulometria para teste de solubilização e realização das medidas de 

potencial zeta. 

 

4.1.1.2 Amostra de dolomita 

 

O fluxograma de preparação da amostra de dolomita está apresentado na Figura 18. 
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A amostra de dolomita foi recebida como testemunho de sondagem, sendo assim, 

inicialmente, foi necessário quebrá-la com auxílio de uma marreta. Em seguida, os fragmentos 

gerados foram britados, após cada etapa de britagem foi separada a fração menor que 212 µm 

(70 #).  

Posteriormente, a fração restante retida em 212 µm (70 #) foi encaminhada para a 

moagem a seco, em moinho de porcelana, como apresentado no fluxograma da Figura 18. 

Após cada etapa de moagem foi separada a fração menor que 212 µm (70 #). 

 Após a moagem, a amostra foi classificada, a úmido, na faixa granulométrica entre 

212 µm e 75 µm (70 # e 200 #) que foi reservada para a microflotação. Essa amostra foi 

quarteada e caracterizada. 

Uma alíquota da fração reservada para a microflotação foi moída em grau de ágata 

para adequação da granulometria para teste de solubilização e realização das medidas de 

potencial zeta. 

 

4.1.2 Caracterização das amostras minerais 

 

As amostras dos minerais smithsonita e dolomita foram caracterizadas por análises 

mineralógica, química, termogravimétrica e granulométrica, e por determinação da densidade.  

 

Figura 18 – Fluxograma de preparação da amostra de dolomita 



39 

 

 

 

4.1.2.1 Análises mineralógicas 

 

Para determinação da composição mineralógica das amostras foram realizadas análises 

por difração de raios X pelo método do pó total. Utilizou-se tubo de cobre (comprimento de 

onda igual a 1,54056 Å) e ângulo de varredura variando de 2 º/min no intervalo entre 8 º e 70 

º. As análises foram realizadas através do difratômetro modelo XRD 6100 da marca 

SHIMADZU do Laboratório de Geometalurgia do DEMET/UFOP. Os resultados foram 

interpretados pelo software PANalytical do Laboratório de Difração de Raios X do 

DEGEO/UFOP.  

 

4.1.2.2 Análises químicas 

 

A análise química da amostra de smithsonita foi realizada pela Votorantim Metais 

através de métodos próprios (espectroscopia de absorção atômica). Foram analisados os 

seguintes elementos e/ou compostos: Zn, Ca, Mg, Fe, Pb, S e SiO2.  

A análise química da amostra de dolomita foi realizada pelo Laboratório de 

Geoquímica do DEGEO/UFOP através do equipamento Espectrofotômetro de Emissão 

Óptica com Plasma Acoplado Individualmente (ICP OES) da marca Agilente 725. Dentre os 

elementos e/ou compostos analisados, os de maior interesse foram: Ca, Mg, Fe, K, P, Al, S e 

V. 

A composição química das amostras de smithsonita e dolomita também foi 

determinada pelo microscópio eletrônico de varredura (MEV) acoplado com um detector de 

energia dispersiva de raios X (EDS) modelo 6010LA da marca Jeol, do Laboratório de 

Microssonda eletrônica do DEGEO/UFOP. Para tal, foram catados dez grãos e/ou partículas 

dos minerais. As partículas foram colocadas sobre uma fita de carbono, que, posteriormente 

foi metalizada com carbono. Foram analisados os seguintes elementos: Zn, Ca, Mg, Fe, K, Pb, 

P, Al, Si, V, O e C. 

 

4.1.2.3 Análises termogravimétricas 

 

As análises termogravímétricas foram realizadas através do equipamento TGA Q50 

V20.10 Build 36 da marca TA Instruments, do Laboratório de Espectroscopia 

Infravermelha/Análise Termogravimétrica do DEMIN/UFOP. Para a realização da análise, foi 
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utilizado gás nitrogênio numa vazão de 100 mL/min e as amostras foram aquecidas a partir da 

temperatura ambiente até 1000 oC com rampa de aquecimento de 10 ºC/min. 

 

4.1.2.4 Determinação das densidades 

 

As densidades foram determinadas através do equipamento Multipicnômetro a hélio 

da marca Contachrome, modelo 1000, do Laboratório de Propriedades Interfaciais do 

DEMIN/UFOP. Para realização da análise, foi utilizado porta amostra de tamanho médio, 

pressão alvo igual a 19 psi, tempo de purga igual a 4 minutos e número de varreduras igual a três. 

A densidade foi determinada a partir da média entre os valores obtidos nas 3 medições, com 

desvio padrão de 0,005%. 

 

4.1.2.5 Análises granulométricas 

 

As distribuições granulométricas das frações flotada e afundada, geradas nos testes de 

microflotação com as amostras minerais smithsonita e dolomita, foram realizadas a seco em 

peneirador vibratório vertical, localizado no Laboratório de Tratamento de Minérios do 

DEMIN/UFOP. Foi utilizada a série de peneiras Tyler: 212 µm a 38 µm (70 # a 400 #). 

As análises granulométricas das amostras minerais smithsonita e dolomita, moídas em 

grau de ágata, foram realizadas através do granulômetro a laser da marca CILAS, modelo 

1064, do Laboratório de Propriedades Interfaciais do DEMIN/UFOP. Essas análises foram 

necessárias para indicar a proporção de partículas minerais menores que 10 µm. Essa 

proporção foi considerada no cálculo da massa de amostra mineral adicionada na proveta para 

determinação do potencial zeta. 

 

4.2 Teste de solubilização dos minerais 

 

Foram realizados testes de solubilização dos minerais com as amostras moídas em 

grau de ágata, nas mesmas condições dos testes de potencial zeta que envolveram apenas o 

eletrólito indiferente. 

Os testes foram realizados conforme os passos seguintes: 
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i. Pesou-se 0,0317 g da amostra de smithsonita ou 0,0340 g da amostra de dolomita em 

um vidro de relógio e transferiu-se para a proveta de 250,0 mL; 

ii. Adicionaram-se à proveta 250,0 mL de solução de NaCl com concentração igual a 10-4 

M em pH natural; 

iii. Cobriu-se a abertura da proveta com um filme plástico e deixou-se o sistema em 

repouso por aproximadamente 15 horas; 

iv. Após o repouso, recolheu-se uma amostra do sobrenadante com o auxílio de uma 

seringa e transferiu-se para um recipiente; 

v. Adicionaram-se ao recipiente três gotas de ácido nítrico concentrado e as alíquotas 

foram encaminhadas para análise de cátions presentes na água. 

 

As amostras provenientes da solubilização dos minerais e uma amostra da água 

destilada foram analisadas pelo Laboratório de Geoquímica do DEGEO/UFOP através do 

equipamento Espectofotômeto de Emissão Óptica com Plasma Acoplado Individualmente 

(ICP OES) da marca Agilente 725. 

 

4.3 Reagentes 

 

Os reagentes utilizados nos testes de microflotação e medidas de potencial zeta, 

juntamente com as funções desempenhadas por eles e seus fabricantes, estão listados na 

Tabela 5.  

*relação SiO2/Na2O = 3,33 

 

Reagente Função Fabricante 

Ácido oleico P.A. (C17H33COOH) Coletor SYNTH 

Silicato de sódio (Na2SiO3)*  Depressor Fornecido pela Votorantim 

Sulfeto de sódio (Na2S) Sulfetizante/regulador de pH Fornecido pela Votorantim 

Cloreto de cálcio P.A. (CaCl2) Fonte de cátions Ca2+ SYNTH 

Cloreto de magnésio P.A. (MgCl2) Fonte de cátions Mg2+ SYNTH 

Cloreto de zinco P.A. (ZnCl2) Fonte de cátions Zn2+ VETEC 

Cloreto de sódio P.A. (NaCl) Eletrólito indiferente ÊXODO 

Ácido clorídrico P.A. (HCl) Regulador de pH SYNTH 

Hidróxido de sódio P.A. (NaOH) Regulador de pH SYNTH 

Tabela 5 - Reagentes utilizados nos ensaios de microflotação e medidas de potencial zeta 
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4.3.1 Preparação dos reagentes 

 

Inicialmente, foram preparadas soluções com concentração igual a 1 % p/v dos 

reagentes utilizados para realização dos testes de microflotação e determinação de potencial 

zeta. Tais soluções foram preparadas segundo os passos a seguir: 

 

4.3.1.1 Solução de oleato de sódio 1 % p/v 

 

i. Pesou-se 1,0 g de ácido oleico P.A. em béquer de 100,0 mL; 

ii. Acomodou-se o béquer em um agitador magnético; 

iii. Adicionaram-se ao béquer 10,0 mL de água destilada; 

iv. Adicionaram-se ao béquer 1,7 mL da solução de NaOH 10 % p/v previamente 

preparada; 

v. Adicionaram-se ao béquer mais 10,0 mL de água destilada; 

vi. Agitou-se até obter uma solução límpida; 

vii. Transferiu-se a solução para balão volumétrico de 100,0 mL e completou-se com água 

destilada até o menisco. 

 

4.3.1.2 Solução de NaOH 10 % p/v 

 

i. Pesou-se 10,0 g de NaOH em béquer de 100,0 mL; 

ii. Acomodou-se o béquer em um agitador magnético; 

iii. Adicionou-se ao béquer água destilada; 

iv. Agitou-se até obter uma solução límpida; 

v. Transferiu-se a solução para balão volumétrico de 100,0 mL e completou-se com água 

destilada até o menisco. 

 

4.3.1.3 Solução de silicato de sódio 1 % p/v 

 

O reagente fornecido pela Votorantim Metais Zinco continha cerca de 39 % de 

sólidos, sendo assim, foi necessário pesar 2,57 g de reagente para obtenção de 1,0 g de sólido. 

i. Pesaram-se 2,57 g de silicato de sódio em béquer de 100,0 mL; 

ii. Acomodou-se o béquer em um agitador magnético; 
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iii. Adicionou-se ao béquer água destilada; 

iv. Agitou-se até obter uma solução límpida; 

v. Transferiu-se a solução para balão volumétrico de 100,0 mL e completou-se com água 

destilada até o menisco. 

 

4.3.1.4 Solução de sulfeto de sódio ou CaCl2 ou MgCl2 1 % p/v 

 

i. Pesou-se 1,0 g de sulfeto de sódio ou cloreto de cálcio ou cloreto de magnésio em 

béquer de 100,0 mL; 

ii. Acomodou-se o béquer em um agitador magnético; 

iii. Adicionou-se ao béquer água destilada; 

iv. Agitou-se até obter uma solução límpida; 

v. Transferiu-se a solução para balão volumétrico de 100,0 mL e completou-se com água 

destilada até o menisco. 

 

4.3.1.5 Soluções de ZnCl2 

 

Devido à instabilidade desse reagente, optou-se por preparar diretamente as soluções 

com concentração e pH desejados. Para cada concentração desejada pesou-se uma massa 

específica. As soluções foram preparadas conforme os passos a seguir: 

 

i. Pesou-se aproximadamente 0,8178 g ou 0,0818 g ou 0,0082 g ou 0,0008 g de ZnCl2 

em um vidro de relógio; 

ii. Transferiu-se para um béquer de 1000,0 mL; 

iii. Acomodou-se o béquer em um agitador magnético; 

iv. Adicionou-se ao béquer água destilada; 

v. Agitou-se até obter uma solução límpida; 

vi. Regulou-se o pH para aproximadamente 9,5; 

vii. Transferiu-se a solução para balão de 1000,0 mL e completou-se com água destilada 

até o menisco. 
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4.3.1.6 Solução de NaCl (eletrólito indiferente) 1,0x10-4 M 

 

i. Pesou-se 0,0059 g de cloreto de sódio em um vidro de relógio; 

ii. Transferiu-se para balão volumétrico de 1000,0 mL com o auxílio de uma piceta; 

iii. Adicionou-se ao balão água destilada até o menisco; 

iv. Acomodou-se o balão em um agitador magnético; 

v. Agitou-se até obter uma solução límpida; 

 

Após a preparação das soluções dos reagentes com concentração igual a 1 % p/v, 

determinados volumes delas foram pipetados para preparação das soluções utilizadas em cada 

teste, com volume, concentração e valor de pH desejados.  

O pH das soluções foi ajustado para o valor desejado com soluções diluídas de NaOH 

e HCl e medido em pHmetro digital devidamente calibrado. Todas as soluções dos reagentes 

foram preparadas no dia de realização dos testes, exceto as soluções de ácido e base.  

Prepararam-se soluções de base e ácido com diferentes concentrações para a regulação 

do pH das soluções, segundo os passos descritos a seguir: 

 

4.3.1.7 Soluções de NaOH 5 %; 1 %; 0,1 %; 0,01 % p/v 

 

i. Pesaram-se 5,0 g (5 %); 1,0 g (1 %); 0,1 g (0,1 %); 0,01 g (0,01 %) de NaOH em 

béquer de 100,0 mL; 

ii. Adicionou-se ao béquer água destilada; 

iii. Transferiu-se a solução para balão volumétrico de 100,0 mL e completou-se com água 

destilada até o menisco; 

iv. Homogeneizou-se a solução por inversão do balão.  

 

4.3.1.8 Soluções de HCl 5 %; 1 %; 0,1 %; 0,01 % v/v 

 

i. Pipetaram-se 5,0 mL (5 %); 1,0 mL (1 %); 0,1 mL (0,1 %); 0,01 mL (0,01 %) de HCl 

em béquer de 100,0 mL; 

ii. Adicionou-se ao béquer água destilada; 

iii. Transferiu-se a solução para balão volumétrico de 100,0 mL e completou-se com água 

destilada até o menisco; 
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iv. Homogeneizou-se a solução por inversão do balão.  

 

4.4 Ensaios de microflotação em tubo de Hallimond 

 

Os testes de microflotação foram realizados no Laboratório de Flotação da Escola de 

Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, em uma montagem de tubo de Hallimond 

modificado semelhante a apresentada na Figura 19. 

 

 

 

Os parâmetros fixos e previamente determinados utilizados nos testes de microflotação  

estão apresentados na Tabela 6.   

Figura 19 – Montagem utilizada nos testes de microflotação  

Tabela 6 - Parâmetros fixos na realização dos testes de microflotação  

Parâmetros Valor 

Granulometria da amostra mineral (µm) - 212 + 75 

Massa de alimentação (g) 1,0 

Volume do tubo de Hallimond (mL) 300,0 

Velocidade de agitação Constante durante todo o teste * 

Vazão média de gás nitrogênio (mL/min) 75 

Tempo de flotação (min) 1,0 
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*O equipamento de agitação utilizado não possui unidade de medida de velocidade, sendo assim, os testes com 

as duas amostras minerais foram realizados mantendo o botão de velocidade na mesma posição durante todo o 

tempo.  

 

Na Tabela 7 estão apresentadas, resumidamente, as condições analisadas nos testes de 

microflotação de acordo com o objetivo do trabalho. Todas as concentrações contidas nessa 

tabela referem-se a valores obtidos no volume final do tubo de Hallimond. 

 

Para os resultados de cada teste de microflotação, foi considerada a média aritmética 

entre as porcentagens de recuperação mássica obtidas, sendo que eles foram realizados em 

duplicata, considerando-se desvio padrão máximo de 5,0 %. Realizou-se teste de 

microflotação apenas com amostra mineral e água destilada para determinação do arraste. A 

porcentagem flotada no teste para determinação do arraste foi descontada da porcentagem 

flotada dos demais testes de microflotação.  

O pH considerado para cada teste correspondeu a média entre os valores de pH 

medidos para as soluções de reagentes adicionadas no tubo e o pH medido no tubo antes de 

introduzir gás nitrogênio para a microflotação. 

 

4.4.1 Dinâmica dos ensaios de microflotação em tubo de Hallimond 

 

Os testes de microflotação foram realizados para as amostras de minerais smithsonita e 

dolomita separadamente.  

 

Tabela 7 - Parâmetros variados na realização dos testes de microflotação 

Parâmetros Variação 

Tempo de condicionamento do oleato de sódio (min) 3 e 7 

pH da solução 8,0; 9,0; 9,5; 10,0 e 12,0 

Concentração do oleato de sódio (M) 0; 1,0x10-5; 2,5x10-5 e 5,0x10-5 

Tempo de condicionamento do silicato de sódio (min) 3 e 5 

Concentração do silicato de sódio (mg/L) 0; 1,0; 10,0; 50,0 e 150,0 

Tempo de condicionamento do sulfeto de sódio (min) 3 e 5 

Concentração do sulfeto de sódio (mg/L) 0; 0,2; 2,0; 10,0 e 20,0 

Tempo de condicionamento de CaCl2, MgCl2 e ZnCl2 (min) 3 e 5 (CaCl2 e MgCl2) / 3, 5 e 7 (ZnCl2) 

Concentração de CaCl2, MgCl2 e ZnCl2 (M) 1,0x10-6; 1,0x10-5; 1,0x10-4 e 1,0x10-3 
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4.4.1.1 Ensaios com oleato de sódio  

 

Para determinação do tempo de condicionamento ideal do coletor, foram realizados 

testes variando-se este tempo. Os testes foram realizados com concentração de oleato de sódio 

igual a 1,0x10-5 M e pH da solução aproximadamente igual a 9,5, com a amostra de 

smithsonita. Para determinação das melhores condições de flotabilidade, foram realizados 

testes variando-se a concentração de oleato de sódio e o pH conforme apresentado na Tabela 

7, com o tempo de condicionamento determinado anteriormente. Os testes foram realizados 

seguindo passos descritos abaixo: 

 

i. Pesou-se 1,0 g de amostra mineral em folha de papel e transferiu-se para o tubo de 

Hallimond; 

ii. Adicionaram-se ao tubo 50,0 mL de solução de oleato de sódio com concentração e 

valor de pH desejados; 

iii. Ligou-se o agitador magnético; 

iv. Cronometrou-se o tempo de condicionamento do oleato de sódio; 

v. Após o condicionamento, adicionaram-se 250,0 mL de água destilada, com o valor de 

pH ajustado para o mesmo da solução de oleato de sódio, completando o volume do 

tubo; 

vi. Cronometraram-se 2 minutos para homogeneização do sistema; 

vii. Mediu-se o pH no tubo; 

viii. Introduziu-se gás nitrogênio na vazão média de 75,0 mL/min; 

ix. Cronometrou-se mais 1 minuto para flotação; 

x. Desligou-se o agitador magnético e fechou-se o registro de gás; 

xi. Recolheram-se, filtraram-se, secaram-se e pesaram-se as frações flotada e afundada. 

 

A concentração de coletor (2,5x10-5 M), o valor de pH (9,5) e o tempo de 

condicionamento (7 minutos) foram utilizados nos demais testes de microflotação. 
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4.4.1.2 Ensaios com depressores (silicato de sódio e sulfeto de sódio) e sais (CaCl2, MgCl2 e 

ZnCl2) e oleato de sódio 

 

Para determinação do tempo de condicionamento do silicato de sódio, foram 

realizados testes variando-se este tempo para uma concentração fixa do reagente igual a 150,0 

mg/L, com a amostra de dolomita. Para estudar a influência do silicato de sódio, foram 

realizados testes variando-se a concentração deste conforme apresentado na Tabela 7, com o 

tempo de condicionamento determinado anteriormente. 

Para determinação do tempo de condicionamento do sulfeto de sódio, foram realizados 

testes variando-se este tempo, para uma concentração fixa do reagente igual a 20,0 mg/L, com 

as duas amostras minerais. Para estudar a influência do sulfeto de sódio, foram realizados 

testes variando-se a concentração deste conforme apresentado na Tabela 7, com o tempo de 

condicionamento determinado anteriormente. Também foram realizados testes com o sulfeto 

de sódio adicionado como regulador de pH da solução de oleato de sódio, substituindo o 

NaOH.  

Para determinação do tempo de condicionamento dos sais, foram realizados testes 

variando-se este tempo para uma concentração fixa de CaCl2 e MgCl2 igual a 1,0x10-3 M, 

separadamente, com a amostra de smithsonita e de ZnCl2 para uma concentração fixa deste 

igual a 1,0x10-4 M em testes com a amostra de dolomita. Para estudar a influência dos cátions, 

foram realizados testes variando-se a concentração de CaCl2 e MgCl2
 em testes com a amostra 

de smithsonita e de ZnCl2 em testes com a amostra de dolomita, conforme apresentado na 

Tabela 7, com o tempo de condicionamento determinado anteriormente. 

Os testes foram realizados seguindo os passos descritos abaixo: 

 

i. Pesou-se 1,0 g de amostra mineral em folha de papel e transferiu-se para o tubo de 

Hallimond; 

ii. Adicionaram-se ao tubo 50,0 mL de solução de silicato de sódio ou sulfeto de sódio ou 

CaCl2 ou MgCl2 ou ZnCl2 com a concentração desejada e pH regulado para 9,5; 

iii. Ligou-se o agitador magnético; 

iv. Cronometrou-se o tempo de condicionamento do silicato de sódio ou sulfeto de sódio 

ou CaCl2 ou MgCl2 ou ZnCl2; 
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v. Após o condicionamento, adicionaram-se 50,0 mL de solução de oleato de sódio com 

concentração igual a 1,5x10-4 M, objetivando uma concentração no volume final do 

tubo igual a 2,5x10-5 M, e pH ajustado para 9,5; 

vi. Cronometrou-se o tempo de condicionamento do oleato de sódio igual a 7 minutos; 

vii. Após o condicionamento, adicionaram-se 200,0 mL de água destilada com o pH 

ajustado para 9,5, completando o volume do tubo; 

viii. Cronometraram-se 2 minutos para homogeneização do sistema; 

ix. Mediu-se o pH no tubo; 

x. Introduziu-se gás nitrogênio na vazão média de 75,0 mL/min; 

xi. Cronometrou-se mais 1 minuto para flotação; 

xii. Desligou-se o agitador magnético e fechou-se o registro de gás; 

xiii. Recolheram-se, filtraram-se, secaram-se e pesaram-se as frações flotada e afundada. 

 

4.4.1.3 Ensaios com sais (CaCl2, MgCl2 e ZnCl2), silicato de sódio e oleato de sódio 

 

Para estudar a influência dos cátions, no sistema contendo silicato de sódio e oleato, 

foram realizados testes variando-se a concentração de CaCl2 e MgCl2
 com a amostra de 

smithsonita e de ZnCl2 com a amostra de dolomita, para uma concentração fixa de silicato de 

sódio igual a 10,0 mg/L e nas demais condições determinadas anteriormente. Os testes foram 

realizados conforme passos descritos a seguir: 

 

i. Pesou-se 1,0 g de amostra mineral em folha de papel e transferiu-se para o tubo de 

Hallimond; 

ii. Adicionaram-se ao tubo 50,0 mL de solução de CaCl2 ou MgCl2 ou ZnCl2 com a 

concentração desejada e pH regulado para 9,5; 

iii. Ligou-se o agitador magnético; 

iv. Cronometrou-se o tempo de condicionamento do CaCl2 ou MgCl2 ou ZnCl2 igual a 3 

minutos; 

v. Após o condicionamento, adicionaram-se 50,0 mL de solução de silicato de sódio com 

concentração igual a 60,0 mg/L, objetivando uma concentração no volume final do 

tubo igual a 10,0 mg/L, e pH ajustado para 9,5; 

vi. Cronometrou-se o tempo de condicionamento do silicato de sódio igual a 3 minutos; 
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vii. Após o condicionamento, adicionaram-se 15,0 mL de solução de oleato de sódio com 

concentração igual a 5,0x10-4 M, objetivando uma concentração no volume final do 

tubo igual a 2,5x10-5 M, e pH ajustado para 9,5; 

viii. Cronometrou-se o tempo de condicionamento do oleato de sódio igual a 7 minutos; 

ix. Após o condicionamento, adicionaram-se 185,0 mL de água destilada com o pH 

ajustado para 9,5, completando o volume do tubo; 

x. Cronometraram-se 2 minutos para homogeneização do sistema; 

xi. Mediu-se o pH no tubo; 

xii. Introduziu-se gás nitrogênio na vazão média de 75,0 mL/min; 

xiii. Cronometrou-se mais 1 minuto para flotação; 

xiv. Desligou-se o agitador magnético e fechou-se o registro de gás; 

xv. Recolheram-se, filtraram-se, secaram-se e pesaram-se as frações flotada e afundada. 

 

4.5 Determinação do potencial zeta 

 

As medidas de potencial zeta foram realizadas no zetâmetro Malvern Zetasizer Nano Z 

– ZEN 2600, apresentado na Figura 20, que se encontra no Laboratório de Propriedades 

Interfaciais do Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto 

do DEMIN/UFOP. O zetâmetro utiliza técnica de medição por meio de mobilidade 

eletroferética.  

 

 

Os parâmetros fixos e previamente determinados utilizados para a realização das 

medidas de potencial zeta estão apresentados na Tabela 8.  

Figura 20 – Fotos do zetâmetro Malvern Zetasizer Nano Z – ZEN 2600 e da cubeta 

utilizados para realização das medidas de potencial zeta 
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Parâmetros Valor 

Granulometria da amostra mineral (µm) <10 

% de sólidos da dispersão 0,01 

Volume (mL) e altura (cm) da proveta 250 e 26,5 

Concentração do eletrólito indiferente – NaCl (M) 1,0x10-4 

Tempo de sedimentação* (min) 
Smithsonita: 24 

Dolomita: 43   

*Tempo calculado pela equação de velocidade de sedimentação de Stokes (Equação 8). 

                                                                𝑉𝑠 =  
𝑑2×𝑔×(𝜌𝑠−𝜌𝑓)

18×𝜂
                                                                   (8) 

Sendo: Vs velocidade terminal de sedimentação (m/s); ρs e ρf pesos específicos do sólido e fluido 

respectivamente (kg/m3); η viscosidade do fluido (kg/m.s); g aceleração da gravidade (m/s2) e d diâmetro da 

partícula (m). 

 

O potencial zeta foi determinado para os minerais nas mesmas condições dos testes de 

microflotação com relação a tempo de condicionamento e concentração de reagente e pH da 

solução. Todos os testes foram realizados na presença do eletrólito indiferente. Na Tabela 9 

estão apresentadas, resumidamente, as condições analisadas. Todas as concentrações contidas 

na tabela referem-se a valores obtidos no volume final do béquer, igual a 50,0 mL. 

 

 

Para os resultados de cada ensaio, foi considerada a média aritmética entre os valores 

obtidos nas medidas de potencial zeta, sendo que cada medida retornava três valores. As 

medidas foram realizadas em duplicata ou triplicata, considerando-se desvio padrão máximo 

de 5,0 %.  

Tabela 8 - Parâmetros fixos utilizados na determinação do potencial zeta  

 Tabela 9 - Parâmetros variados na determinação do potencial zeta  

Parâmetros Variação 

Tempo de equilíbrio (h) 0, 15 e 24 

pH da dispersão 8,0; 9,0; 9,5; 10,0 e 12,0 

Concentração do sulfeto de sódio (mg/L) 0; 0,2; 2,0; 10,0 e 20,0   

Concentração do silicato de sódio (mg/L) 0, 1,0; 10,0; 50,0 e 150,0 

Concentração de CaCl2, MgCl2 e ZnCl2 (M) 1,0x10-6, 1,0x10-5, 1,0x10-4 e 1,0x10-3 
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O pH considerado para cada teste correspondeu à média entre os valores de pH 

medidos para as dispersões antes e após a realização de cada medida de potencial zeta. 

 

4.5.1 Dinâmica de determinação do potencial zeta 

 

As medidas de potencial zeta foram realizadas para as amostras de minerais 

smithsonita e dolomita separadamente. 

 

4.5.1.1 Medidas sem adição de reagentes 

 

Por se tratarem de minerais carbonatados, optou-se por analisar o tempo de equilíbrio, 

que correspondeu ao tempo em que as partículas minerais permaneceram em solução antes da 

realização das medidas de potencial zeta. Sendo assim, inicialmente, a determinação do 

potencial zeta dos minerais foi realizada apenas na presença do eletrólito indiferente NaCl, 

variando-se o tempo de equilíbrio e o pH da dispersão conforme apresentado na Tabela 9. O 

tempo de equilíbrio igual a 0 horas correspondeu ao início dos procedimentos para realização 

das medidas logo após a adição da amostra e do eletrólito indiferente na proveta. 

As medidas foram realizadas conforme os passos seguintes: 

 

i. Pesou-se 0,0317 g da amostra de smithsonita ou 0,0340 g da amostra de dolomita em 

um vidro de relógio e transferiu-se para a proveta de 250,0 mL; 

ii. Adicionaram-se à proveta 250,0 mL de solução de NaCl com concentração igual a 

1,0x10-4 M; 

iii. Cobriu-se a abertura da proveta com um filme plástico e deixou-se o sistema em 

repouso pelo tempo de equilíbrio desejado; 

iv. Após o tempo de equilíbrio, agitou-se o sistema por inversão da proveta e deixou-se 

decantar pelo tempo de sedimentação previamente calculado, apresentado na Tabela 8; 

v. Após a sedimentação, transferiram-se 40,0 mL da dispersão para béquer de 50,0 mL; 

vi. Acomodou-se o béquer em um agitador magnético e ajustou-se o pH da dispersão para 

o valor desejado;  

vii. Injetou-se na cubeta, com o auxílio de uma seringa, uma alíquota da dispersão 

recolhida sob agitação; 
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viii. Introduziu-se a cubeta no equipamento devidamente programado para a realização da 

medida; 

ix. Após a realização da primeira medida, lavou-se a cubeta com água destilada, com o 

auxílio de uma seringa; 

x. Mediu-se o pH da dispersão e injetou-se novamente na cubeta, com o auxílio de uma 

seringa, uma alíquota da dispersão recolhida sob agitação, para realização da segunda 

medida; 

xi. Após a realização da segunda medida, mediu-se o pH da dispersão novamente. 

 

O tempo de equilíbrio considerado nos demais testes foi de aproximadamente 15 

horas. 

 

4.5.1.2 Medidas na presença de oleato de sódio 

 

Foram realizadas medidas com os minerais, na presença do eletrólito indiferente NaCl, 

com o oleato de sódio com concentração igual a 2,5x10-5 M e variando-se o pH da dispersão, 

conforme apresentado na Tabela 9, seguindo os passos descritos abaixo: 

 

i. Pesou-se 0,0453 g da amostra de smithsonita ou 0,0486 g da amostra de dolomita em 

um vidro de relógio e transferiu-se para a proveta de 250,0 mL; 

ii. Adicionaram-se à proveta 250,0 mL de solução de NaCl com concentração igual a 

1,0x10-4 M alcançando uma concentração no volume final do béquer igual a 7,0x10-5 

M; 

iii. Cobriu-se a abertura da proveta com um filme plástico; 

iv. Deixou-se o sistema em repouso por aproximadamente 15 horas; 

v. Após o repouso, agitou-se o sistema por inversão da proveta e deixou-se decantar pelo 

tempo de sedimentação previamente calculado, apresentado na Tabela 8; 

vi. Após a sedimentação, transferiram-se 35,0 mL da dispersão para béquer de 50,0 mL; 

vii. Acomodou-se o béquer em um agitador magnético e ajustou-se o pH da dispersão para 

o valor desejado;  

viii. Adicionaram-se ao béquer 15,0 mL de solução de oleato de sódio com concentração 

igual a 8,3x10-5 M objetivando uma concentração no volume final do béquer igual a 

2,5x10-5 M, e pH ajustado para o valor desejado; 
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ix. Cronometrou-se o tempo de condicionamento do oleato de sódio igual a 7 minutos, 

sob agitação; 

x. Injetou-se na cubeta, com o auxílio de uma seringa, uma alíquota da dispersão 

recolhida sob agitação; 

xi. Introduziu-se a cubeta no equipamento devidamente programado para a realização da 

medida; 

xii. Após a realização da primeira medida, lavou-se a cubeta com água destilada, com o 

auxílio de uma seringa; 

xiii. Mediu-se o pH da dispersão e injetou-se novamente na cubeta, com o auxílio de uma 

seringa, uma alíquota da dispersão recolhida sob agitação, para realização da segunda 

medida; 

xiv. Após a realização da segunda medida, mediu-se o pH da dispersão novamente. 

 

4.5.1.3 Medidas com depressores (silicato de sódio e sulfeto de sódio) e sais (CaCl2, MgCl2 e 

ZnCl2) 

 

Foram realizadas medidas com ambos os minerais, na presença de eletrólito 

indiferente NaCl, em pH 9,5, variando-se as concentrações do silicato de sódio, sulfeto de 

sódio, CaCl2 e MgCl2 (somente com a amostra de smithsonita) e ZnCl2 (somente com a 

amostra de dolomita) conforme apresentado da Tabela 9. As medidas foram realizadas 

seguindo os passos descritos abaixo: 

 

i. Pesou-se 0,0453 g da amostra de smithsonita ou 0,0486 g da amostra de dolomita em 

um vidro de relógio e transferiu-se para a proveta de 250,0 mL; 

ii. Adicionaram-se à proveta 250,0 mL de solução de NaCl com concentração igual a 

1,0x10-4 M alcançando uma concentração no volume final do béquer igual a 7,0x10-5 

M; 

iii. Cobriu-se a abertura da proveta com um filme plástico; 

iv. Deixou-se o sistema em repouso por aproximadamente 15 horas; 

v. Após o repouso, agitou-se o sistema por inversão da proveta e deixou-se decantar pelo 

tempo de sedimentação previamente calculado, apresentado na Tabela 8; 

vi. Após a sedimentação, transferiram-se 35,0 mL da dispersão para béquer de 50,0 mL; 
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vii. Acomodou-se o béquer em um agitador magnético e ajustou-se o pH da dispersão para 

9,5;  

viii. Adicionaram-se ao béquer 15,0 mL de solução de silicato de sódio ou sulfeto de sódio 

ou CaCl2 ou MgCl2,
 para medidas com a amostra de smithsonita, ou ZnCl2 para 

medidas com a amostra de dolomita, na concentração desejada e pH ajustado para 9,5; 

ix. Cronometrou-se o tempo de condicionamento do silicato de sódio (3 minutos) ou 

sulfeto de sódio (5 minutos) ou CaCl2 ou MgCl2 ou ZnCl2 (3 minutos), sob agitação; 

x. Injetou-se na cubeta, com o auxílio de uma seringa, uma alíquota da dispersão 

recolhida sob agitação; 

xi. Introduziu-se a cubeta no equipamento devidamente programado para a realização da 

medida; 

xii. Após a realização da primeira medida, lavou-se a cubeta com água destilada, com o 

auxílio de uma seringa; 

xiii. Mediu-se o pH da dispersão e injetou-se novamente na cubeta, com o auxílio de uma 

seringa, uma alíquota da dispersão recolhida sob agitação, para realização da segunda 

medida; 

xiv. Após a realização da segunda medida, mediu-se o pH da dispersão novamente. 

 

4.5.1.4 Medidas com depressores (silicato de sódio e sulfeto de sódio) e sais (CaCl2, MgCl2 e 

ZnCl2) na presença de oleato de sódio 

 

Foram realizadas medidas com os minerais, na presença de eletrólito indiferente NaCl 

e oleato de sódio com concentração igual a 2,5x10-5 M em pH 9,5, variando-se as 

concentrações do silicato de sódio, sulfeto de sódio, CaCl2 e MgCl2 (somente com a amostra 

de smithsonita) e ZnCl2 (somente com a amostra de dolomita) conforme apresentado da 

Tabela 9. As medidas foram realizadas seguindo os passos descritos abaixo: 

 

i. Pesou-se 0,0453 g da amostra de smithsonita ou 0,0486 g da amostra de dolomita em 

um vidro de relógio e transferiu-se para a proveta de 250,0 mL; 

ii. Adicionaram-se à proveta 250,0 mL de solução de NaCl com concentração igual a 

1,0x10-4 M alcançando uma concentração no volume final do béquer igual a 7,0x10-5 

M; 

iii. Cobriu-se a abertura da proveta com um filme plástico; 
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iv. Deixou-se o sistema em repouso por aproximadamente 15 horas; 

v. Após o repouso, agitou-se o sistema por inversão da proveta e deixou-se decantar pelo 

tempo de sedimentação previamente calculado, apresentado na Tabela 8; 

vi. Após a sedimentação, transferiram-se 35,0 mL da dispersão para béquer de 50,0 mL; 

vii. Acomodou-se o béquer em um agitador magnético e ajustou-se o pH da dispersão para 

9,5;  

viii. Adicionaram-se ao béquer 10,0 mL de solução de silicato de sódio ou sulfeto de sódio 

ou CaCl2 ou MgCl2,
 para medidas com a amostra de smithsonita, ou ZnCl2 para 

medidas com a amostra de dolomita, na concentração desejada e pH ajustado para 9,5; 

ix. Cronometrou-se o tempo de condicionamento do silicato de sódio igual a 3 minutos ou 

sulfeto de sódio igual a 5 minutos ou CaCl2 ou MgCl2 ou ZnCl2 igual a 3 minutos, sob 

agitação; 

x. Adicionaram-se ao béquer 5,0 mL de solução de oleato de sódio com concentração 

igual a 2,5x10-4 M objetivando uma concentração no volume final do béquer igual a 

2,5x10-5 M, e pH ajustado para 9,5; 

xi. Cronometrou-se o tempo de condicionamento do oleato de sódio igual a 7 minutos, 

sob agitação; 

xii. Injetou-se na cubeta, com o auxílio de uma seringa, uma alíquota da dispersão 

recolhida sob agitação; 

xiii. Introduziu-se a cubeta no equipamento devidamente programado para a realização da 

medida; 

xiv. Após a realização da primeira medida, lavou-se a cubeta com água destilada, com o 

auxílio de uma seringa; 

xv. Mediu-se o pH da dispersão e injetou-se novamente na cubeta, com o auxílio de uma 

seringa, uma alíquota da dispersão recolhida sob agitação, para realização da segunda 

medida; 

xvi. Após a realização da segunda medida, mediu-se o pH da dispersão novamente. 

 

4.5.1.5 Medidas com sais (CaCl2, MgCl2 e ZnCl2), silicato de sódio e oleato de sódio 

 

Foram realizadas medidas com os minerais, na presença de eletrólito indiferente NaCl, 

silicato de sódio com concentração igual a 10,0 mg/L e oleato de sódio com concentração 

igual a 2,5x10-5 M em pH 9,5, variando-se as concentrações de CaCl2 e MgCl2 (somente com 
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a amostra de smithsonita) e ZnCl2 (somente com a amostra de dolomita) conforme 

apresentado da Tabela 9. As medidas foram realizadas seguindo os passos descritos abaixo: 

 

i. Pesou-se 0,0453 g da amostra de smithsonita ou 0,0486 g da amostra de dolomita em 

um vidro de relógio e transferiu-se para a proveta de 250,0 mL; 

ii. Adicionaram-se à proveta 250,0 mL de solução de NaCl com concentração igual a 

1,0x10-4 M alcançando uma concentração no volume final do béquer igual a 7,0x10-5 

M; 

iii. Cobriu-se a abertura da proveta com um filme plástico; 

iv. Deixou-se o sistema em repouso por aproximadamente 15 horas; 

v. Após o repouso, agitou-se o sistema por inversão da proveta e deixou-se decantar pelo 

tempo de sedimentação previamente calculado, apresentado na Tabela 8; 

vi. Após a sedimentação, transferiram-se 35,0 mL da dispersão para béquer de 50,0 mL; 

vii. Acomodou-se o béquer em um agitador magnético e ajustou-se o pH da dispersão para 

9,5;  

viii. Adicionaram-se ao béquer 5,0 mL de solução de CaCl2 ou MgCl2,
 para medidas com a 

smithsonita, ou ZnCl2 para medidas com a dolomita na concentração desejada e pH 

ajustado para 9,5; 

ix. Cronometrou-se o tempo de condicionamento do CaCl2 ou MgCl2 ou ZnCl2 igual a 3 

minutos, sob agitação; 

x. Adicionaram-se ao béquer 5,0 mL de solução de silicato de sódio com concentração 

igual a 100,0 mg/L objetivando uma concentração no volume final do béquer igual a 

10,0 mg/L, e pH ajustado para 9,5; 

xi. Cronometrou-se o tempo de condicionamento do silicato de sódio igual a 3 minutos, 

sob agitação; 

xii. Adicionaram-se ao béquer 5,0 mL de solução de oleato de sódio com concentração 

igual a 2,5x10-4 M objetivando uma concentração no volume final do béquer igual a 

2,5x10-5 M, e pH ajustado para 9,5; 

xiii. Cronometrou-se o tempo de condicionamento do oleato de sódio igual a 7 minutos, 

sob agitação; 

xiv. Injetou-se na cubeta, com o auxílio de uma seringa, uma alíquota da dispersão 

recolhida sob agitação; 
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xv. Introduziu-se a cubeta no equipamento devidamente programado para a realização da 

medida; 

xvi. Após a realização da primeira medida, lavou-se a cubeta com água destilada, com o 

auxílio de uma seringa; 

xvii. Mediu-se o pH da dispersão e injetou-se novamente na cubeta, com o auxílio de uma 

seringa, uma alíquota da dispersão recolhida sob agitação, para realização da segunda 

medida; 

xviii. Após a realização da segunda medida, mediu-se o pH da dispersão novamente. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos na caracterização das amostras 

minerais, nos testes de solubilização, nos ensaios de microflotação e nas medidas de potencial 

zeta. 

 

5.1 Caracterização das amostras minerais 

 

Os resultados obtidos na caracterização das amostras minerais smithsonita e dolomita 

serão apresentados a seguir. 

 

5.1.1 Análises mineralógicas 

 

Na Figura 21 e Figura 22 estão apresentados os difratogramas de raios X das amostras 

minerais smithsonita e dolomita respectivamente. Os resultados completos encontram-se no 

Anexo A. 

 Analisando-se os difratogramas das amostras apresentados na Figura 21 e Figura 22, 

além dos picos atribuídos aos minerais smithsonita (d = 3.54434; 2.74533; 2.32505; 2.10917; 

1.94557; 1.77545; 1.70384; 1.51411; 1.49292; 1.41059; 1.40828) e dolomita (d = 4.02697; 

3.69381; 2.88507; 2.66803; 2,53901; 2.40352; 2.19129; 2.06462; 2.01507; 1.84696; 1.78666; 

1.56652; 1.49937; 1.46519; 1.41264), também são observados picos atribuídos ao mineral 

quartzo (d na amostra de smithsonita = 4.23954; 3.33501; 1.81542 / d na amostra de dolomita 

= 4.24825; 3.33832; 2.45475; 2.28004; 2.12646; 1.66588), porém com baixa proporção. 
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Figura 21 – Difratograma de raios X da amostra de smithsonita  
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Figura 22 – Difratograma de raios X da amostra de dolomita 
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5.1.2 Análises químicas 

 

As composições químicas das amostras minerais smithsonita e dolomita estão 

apresentadas na Tabela 10 e Tabela 11 respectivamente. As análises foram realizadas em 

duplicata. Os resultados completos encontram-se no Anexo B. 

 

Amostra 
Principais elementos (%) 

Outros 
Zn Ca Mg Fe Pb S SiO2 

Smithsonita 1 43,76 0,25 0,28 0,25 0,34 0,09 2,53 52,5 

Smithsonita 2 45,35 0,85 0,64 0,85 0,33 0,05 2,53 49,4 

Média 44,56 0,55 0,46 0,55 0,34 0,07 2,53 50,95 

 

 

Na Figura 23 e Figura 24 estão apresentadas as imagens geradas pelo MEV das 

amostras de smithsonita e dolomita respectivamente. Na Tabela 12 e Tabela 13 estão 

apresentados os teores dos elementos químicos analisados pelo EDS das partículas 

assinaladas na Figura 23 e Figura 24. As tabelas apresentam a análise de cada uma das 

partículas e a média fornecida pelo software. Os resultados completos encontram-se no Anexo 

C. 

Tabela 10 – Composição química da amostra de smithsonita  

Amostra 
 Principais elementos (%) 

Outros 
Ca Mg Fe K P Al S V 

Dolomita 1 13,76 7,91 0,78 0,64 0,07 0,78 0,06 0,0013 75,99 

Dolomita 2 15,59 9,08 0,87 0,68 0,07 0,93 0,07 0,0013 72,70 

Média 14,68 8,50 0,82 0,66 0,07 0,86 0,07 0,0013 74,35 

Tabela 11 – Composição química da amostra de dolomita 
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Partículas 
Elementos (%) 

Total 
Zn Mg Fe K Pb P Al Si S O C 

001 72,05   1,30       0,99 0,52   2,86 22,28 100,00 

002 74,33 2,15 11,88 0,89   2,17 4,32 4,26       100,00 

003 11,60 2,23 3,14 6,98   1,06 13,31 21,29 1,01 39,37   100,00 

004 69,26 0,76 1,56 0,28 0,06 0,69 1,24 0,99     25,16 100,00 

005 8,57   7,06       1,01 44,92   38,45   100,00 

006 48,13   9,37   1,10 0,41 0,86 1,27   22,56 16,31 100,00 

007 38,30 0,63 1,50 0,89   0,23 2,01 5,44   23,37 27,63 100,00 

008 48,37 0,35 7,26   1,14 0,29 0,47 0,69   25,30 16,13 100,00 

009 52,78 0,48       0,56 0,58     23,09 22,51 100,00 

010 63,40   2,27       0,34 0,58   6,21 27,20 100,00 

Média  48,68 1,10 5,04 2,26 0,77 0,77 2,51 8,88 1,01 22,65 22,46 100,00 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Imagem produzida pelo MEV da amostra de smithsonita apresentando os 

pontos assinalados sobre as dez partículas analisadas 

Tabela 12 – Composição química dos pontos assinalados na Figura 23 
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Figura 24 - Imagem produzida pelo MEV da amostra de dolomita apresentando os 

pontos assinalados sobre as dez partículas analisadas 

Tabela 13 – Composição química dos pontos assinalados na Figura 24             

Partículas 
Elementos (%) 

Total 
Ca Mg Fe K P Al Si S V O C 

001 15,33 8,90 1,37 1,08   2,42 6,61     47,97 16,32 100,00 

002 41,50 6,16 3,12 1,60   1,82 4,14     31,25 10,40 100,00 

003 27,96 6,90 2,38 0,61     1,22     40,20 20,73 100,00 

004 12,98 8,17 2,09 1,34 0,40 3,09 13,74     43,71 14,48 100,00 

005 10,73 7,07 3,36 1,82 0,29 4,01 15,11     43,89 13,72 100,00 

006 43,24 0,59 15,43 6,82   1,08 1,14     15,88 15,83 100,00 

007 25,63 7,68 2,16 1,09   1,05 3,09     43,07 16,22 100,00 

008 19,84 9,68 2,89 2,42   3,65 8,21     53,31   100,00 

009 25,91 11,11 6,20 9,86   13,03 33,89         100,00 

010 27,08 16,39 0,55     0,79 1,25 0,01 0,95 52,98   100,00 

Média  25,02 8,27 3,95 2,96 0,35 3,44 8,84 0,01 0,95 41,36 15,39 100,00 
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De acordo com a estequiometria, o mineral smithsonita é formado por 

aproximadamente 52,1 % do elemento Zn, sendo assim, uma amostra pura de smithsonita 

contém 52,1 % de Zn. Considerando-se que todo o Zn detectado nas duas análises (ICP OES e 

MEV EDS) seja proveniente de partículas de smithsonita, a amostra contém cerca de 89,4 % 

de smithsonita. A presença de demais cátions na composição química da amostra sugere que 

podem ocorrer substituições isomórficas dos cátions Zn2+ por Mg2+ e Fe2+ na estrutura 

cristalina nas partículas de smithsonita (WEBMINERAL, 2016). Assim como contaminação 

por demais minerais presentes no depósito Ambrósia Norte, apresentados na Figura 2, como 

quartzo, micas (portadoras de Fe, Mg, Si e Al), piromorfita, franklinita, sulfetos e óxidos de 

ferro. 

Da mesma maneira, de acordo com a estequiometria, o mineral dolomita é formado 

por aproximadamente 21,7 % e 13,2 % dos elementos Ca e Mg respectivamente. 

Considerando-se que todo Ca seja proveniente de partículas de dolomita, a amostra contém 

cerca de 91,3 % de dolomita. Porém, considerando-se que todo Mg seja proveniente de 

partículas de dolomita, a proporção do mineral é significativamente menor, cerca de 64,0 %. 

Esses resultados sugerem que podem ocorrer substituições isomórficas dos cátions Mg2+ por 

Fe2+ na estrutura cristalina nas partículas de dolomita (WEBMINERAL, 2016). Sugerem 

também, que a amostra pode conter o mineral calcita (CaCO3), uma outra fonte do elemento 

Ca (acordo com a estequiometria, a calcita é formada por aproximadamente 40,0 % do 

elemento Ca) e/ou demais minerais presentes no depósito Ambrósia Norte. É importante 

ressaltar que as análises também são passíveis de erro. 

 

5.1.3 Análises termogravimétricas 

 

Nas Figura 25 e Figura 26 estão apresentadas as curvas de perda de massa e derivada 

de perda de massa em função da temperatura para as amostras minerais smithsonita e 

dolomita respectivamente, obtidas a partir da análise termogravimétrica. Os resultados 

completos encontram-se no Anexo D. 

As porcentagens indicadas nas curvas correspondem as perdas de massa por liberação 

de gás carbônico (CO2) pelas amostras minerais, quando aquecidas até 1000 oC durante a 

realização da análise. 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Curva termogravimétrica da amostra de smithsonita  

33,33 % 

37,98 % 

Figura 26 – Curva termogravimétrica da amostra de dolomita  
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De acordo com a Figura 25, a decomposição térmica da amostra de smithsonita inicia-

se em aproximadamente 200 ºC, liberando CO2(g).. E, em aproximadamente, 500 ºC encerra-se 

a decomposição térmica restando o composto ZnO, termicamente estável. De acordo com a 

Figura 26, a decomposição térmica da amostra de dolomita também se inicia em 

aproximadamente 200 ºC, e encerra-se em aproximadamente 800 ºC.  

De acordo com a estequiometria, o mineral smithsonita é formado por 

aproximadamente 64,9 % de ZnO e 35,1 % de CO2. Considerando-se que todo o CO2 perdido 

(33,33 %) pela amostra seja proveniente de partículas de smithsonita, a amostra contém cerca 

de 95,0 % de smithsonita. Da mesma maneira, de acordo com a estequiometria, o mineral 

dolomita é formado por aproximadamente 30,4 % de CaO, 21,9 % de MgO e 47,3 % de CO2. 

Sendo assim, considerando-se que todo o CO2 (37,98 %) perdido pela amostra seja 

proveniente de partículas de dolomita, a amostra contém cerca de 79,6 % de dolomita. Esses 

resultados sugerem que as amostras minerais contêm outros minerais que não são carbonatos, 

como o quartzo, que foi detectado nas análises de difratometria de raios X. 

 

5.1.4 Determinação das densidades 

 

Na Tabela 14 estão apresentadas as densidades determinadas para as amostras 

minerais smithsonita e dolomita, juntamente com as densidades encontradas em referências 

para esses minerais puros. Os resultados completos encontram-se no Anexo E. Observa-se 

que as densidades medidas e referenciadas são próximas.  

 

 

 

 

 

5.1.5 Análises granulométricas 

 

Na Figura 27 estão apresentadas as distribuições granulométricas das frações, flotada e 

afundada, geradas nos testes de microflotação das amostras minerais smithsonita e dolomita. 

Os dados completos encontram-se no Apêndice A. 

Tabela 14 – Densidades das amostras minerais smithsonita e dolomita 

Amostra Densidade (g/cm3) Referência (g/cm3) 

Smithsonita 4,44 4,35 – 4,40 
 

Dolomita 2,91 2,85 
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De acordo com as curvas granulométricas da Figura 27, percebe-se que a classificação 

a úmido, realizada entre as peneiras de 212 µm e 75 µm (70 # e 200 #), não foi totalmente 

eficiente. As frações geradas na microflotação apresentaram partículas maiores que 212 µm 

(70 #) e menores que 75 µm (200 #).  

Comparando-se as curvas para as duas amostras minerais, observa-se que a amostra de 

smithsonita apresenta distribuição de partículas mais grosseira comparada à distribuição da 

amostra de dolomita. Esse resultado provavelmente deve-se à diferença entre a moabilidade 

dos minerais e ao circuito de moagem que os minerais foram submetidos na preparação das 

amostras. Observa-se também que as frações flotada e afundada da amostra de smithsonita 

apresentaram distribuição de tamanho de partículas bastante semelhantes. Porém, a fração 

flotada da amostra de dolomita, apresentou partículas mais finas que a fração afundada. Isso 

poderia estar relacionado com a densidade dos minerais, como a dolomita possui menor 

densidade (2,85 g/cm3) este mineral está mais sujeito ao arraste mecânico durante os ensaios 

de microflotação. 

Na Tabela 15 encontram-se as porcentagens de partículas passantes em 10 µm das 

amostras minerais smithsonita e dolomita, moídas em grau de ágata, e utilizadas para 

determinação do potencial zeta. Os dados completos encontram-se no Anexo F. 

 

Figura 27 – Distribuições granulométricas das frações flotada e afundada geradas nos 

testes de microflotação com as amostras minerais smithsonita e dolomita 
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5.2 Teste de solubilização dos minerais 

 

Na Tabela 16 encontram-se as análises dos produtos de solubilização dos minerais 

smithsonita e dolomita após aproximadamente 15 horas em água destilada, e a análise da água 

destilada. Foram subtraídos os valores analisados para água dos valores apresentados para os 

minerais. Os resultados completos encontram-se no Anexo G. 

 

Amostra 
Principais elementos químicos (mg/L) 

Zn Ca Mg Fe K P Al S 

Água destilada 0,01 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

Smithsonita 2,49 0,082 <LQ <LQ <LQ 0,108 <LQ <LQ 

Dolomita <LQ 1,579 0,609 0,008 0,251 0,123 0,029 0,125 

LQ* 0,01 0,022 0,020 0,007 0,171 0,065 0,011 0,115 

*LQ = Limite de quantificação 

 

A qualidade da água é muito importante para os ensaios de microflotação. Os 

possíveis cátions presentes podem potencializar os efeitos negativos dos cátions provenientes 

da dissolução dos minerais que compõem o sistema. Observando-se os resultados das análises 

da Tabela 16, percebe-se que a água destilada utilizada é adequada com relação à 

concentração de cátions.  

Percebe-se também que os minerais estudados liberaram seus cátions em solução. A 

quantidade de Zn2+ presente na água analisada proveniente da solubilização da smithsonita 

correspondeu a 3,8x10-5 mol/L (M). A quantidade de Ca2+ e Mg2+ provenientes da 

solubilização da dolomita corresponderam a 3,9x10-5 M e 2,5x10-5 M respectivamente.  

Tabela 15 - % passante em 10 µm das amostras minerais smithsonita e dolomita moídas 

em grau de ágata   

Amostra % Passante em 10 µm 

Smithsonita 78,9 

Dolomita 73,5 

Tabela 16 – Análise do produto de solubilização das amostras minerais smithsonita e 

dolomita  
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5.3 Ensaios de microflotação em tubo de Hallimond 

 

Os resultados obtidos nos testes de microflotação realizados com as amostras minerais 

smithsonita e dolomita serão apresentados a seguir. As informações completas sobre cada 

teste encontram-se no Apêndice B. 

Os testes de arraste, realizados apenas com água destilada, confirmaram que os 

minerais smithsonita e dolomita são naturalmente hidrofílicos, sendo encontrado 0,12 % e 

1,21 % de flotabilidade respectivamente. 

 

5.3.1 Ensaios com oleato de sódio 

 

Na Figura 28 está apresenta a flotabilidade da smithsonita com oleato de sódio 

variando-se o tempo do condicionamento.  

 

 

  

A partir da Figura 28 observa-se que, para 7 minutos de condicionamento, a 

flotabilidade da smithsonita alcançou 80,69 %, 10 pontos percentuais a mais que para 3 

minutos (70,69 %).  

Conforme Baltar (2010), a adsorção do oleato de sódio na smithsonita é de natureza 

química. Nesse tipo de adsorção, o tempo de condicionamento é um parâmetro importante, e 

espera-se que o coletor necessite de um tempo maior de interação com o mineral. Sendo 

assim, o tempo de condicionamento do oleato de sódio fixado para os demais testes foi igual a 

7 minutos. 

Na Figura 29 encontra-se a flotabilidade da smithsonita com diferentes concentrações 

de oleato de sódio em função do pH.  

Figura 28 – Flotabilidade da smithsonita com oleato de sódio em função do tempo de 

condicionamento (conc. oleato de sódio 1,0x10-5 M e pH 9,22 ± 0,03) 
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A partir da Figura 29, observa-se que a flotabilidade da smithsonita aumentou com a 

concentração do coletor, sendo que a máxima flotabilidade alcançada foi 98,30 % com 

concentração igual a 5,0x10-5 M de oleato de sódio no pH 9,41. 

Observa-se também que a flotação é favorecida na faixa de pH entre 9,0 e 10,0. Essa 

faixa de pH ótima também foi observada por outros autores. Irannajad, Ejtemaei e Gharabaghi 

(2009) encontraram máxima flotabilidade, igual a 89,0 %, em pH 9,0 com 500 g/t de oleato de 

sódio (aproximadamente 1,25x10-5 M). Hosseini e Forssberg (2006a) obtiveram 93,0 % de 

flotabilidade em pH 10,0 com 1,1x10-3 M de oleato de sódio. 

De acordo com o diagrama de espécies apresentado na Figura 7, as espécies coletoras 

do oleato de sódio presentes nessa faixa de pH são: íon oleato R-COO− e seu dímero (R-

COO)2
2−. Essas espécies são as responsáveis pela flotação dos minerais estudados, 

smithsonita e dolomita. 

A partir dos resultados obtidos para a flotabilidade da smithsonita variando-se a 

concentração de oleato de sódio, foi fixada a concentração do reagente igual a 2,5x10-5 M 

para os demais testes. Optou-se por essa concentração, pois, com ela obteve-se ótima 

flotabilidade (97,97 %), sendo que não foi observada significativa elevação da flotabilidade 

com o aumento da concentração para 5x10-5 M (98,30 %), em pH próximo a 9,5.  

Na Figura 30 está apresentada a flotabilidade da dolomita com oleato de sódio. 

 

Figura 29 – Flotabilidade da smithsonita com oleato de sódio em função do pH 



72 

 

 

 

 

 

Analisando-se a Figura 30, percebe-se que a flotabilidade da dolomita, próxima ao pH 

9,5, aumentou com a concentração de oleato de sódio, alcançando a máxima flotabilidade 

(91,97 %) na maior concentração testada, igual a 5x10-5 M. A curva de concentração igual a 

2,5x10-5 M apresentou um máximo na região medianamente ácida, outro na região básica, e 

um mínimo na zona intermediária.  

De acordo com as curvas de flotabilidade da smithsonita e dolomita, apresentadas na 

Figura 31, na concentração de oleato de sódio igual a 2,5x10-5 M, próximo ao pH 9,5 percebe-

se uma janela de flotabilidade. A diferença de flotabilidade entre os minerais foi de cerca de 

30 pontos percentuais (97,97 % para a smithsonita e 68,57 % para a dolomita). Dessa 

maneira, o pH fixado para os demais testes foi aproximadamente 9,5. Apesar dessa diferença 

entre as flotabilidades é necessário utilizar um reagente depressor para dolomita. 

Figura 30 - Flotabilidade da dolomita com oleato de sódio em função do pH 
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5.3.2 Ensaios com depressores (silicato de sódio e sulfeto de sódio) e sais (CaCl2, MgCl2 e 

ZnCl2) e oleato de sódio 

 

A flotabilidade da dolomita com silicato de sódio variando-se o tempo de 

condicionamento está apresentada na Figura 32. 

 

 

 

 

Figura 32 - Flotabilidade da dolomita com silicato de sódio em função do tempo de 

condicionamento (conc. silicato de sódio 150,0 mg/L; conc. oleato de sódio 2,5x10-5 M e 

pH 9,56 ± 0,09) 

Figura 31 – Flotabilidade da smithsonita e da dolomita com oleato de sódio em função do 

pH (conc. oleato de sódio 2,5x10-5 M)  
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As porcentagens flotadas de dolomita com os tempos de condicionamento de 3 e 5 

minutos foram próximas, iguais a 3,02 % e 3,44 % respectivamente, como observado na 

Figura 32. Sendo assim, fixou-se o menor tempo de condicionamento, igual a 3 minutos, para 

os testes seguintes.  

Na Figura 33 estão ilustradas as curvas de flotabilidade para os minerais smithsonita e 

dolomita variando-se a concentração de silicato de sódio. 

 

 

 

 

Como pode ser observado na Figura 33, a ação depressora do silicato de sódio 

aumentou com a concentração. A depressão da dolomita foi bastante significativa mesmo nas 

menores concentrações testadas de silicato de sódio. Na concentração de 10,0 mg/L, a 

flotabilidade obtida foi de 6,51 %, o que representou redução de cerca de 60 pontos 

percentuais, comparando-se com a flotabilidade obtida sem adição de silicato de sódio (68,57 

%). A flotabilidade da smithsonita não foi afetada nas menores concentrações testadas de 

silicato de sódio (1,0 e 10,0 mg/L). Irannajad, Ejtemaei e Gharabaghi (2009) e Ejtemaei, 

Irannajad e Mehdi (2012) também não observaram ação depressora sobre a smithsonita em 

Figura 33 - Flotabilidade da smithsonita e da dolomita em função da concentração do 

silicato de sódio (conc. oleato de sódio 2,5x10-5 M e pH 9,48 ± 0,01)  
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testes de microflotação envolvendo oleato de sódio e silicato de sódio. Porém, um excesso de 

silicato de sódio (150,0 mg/L) pode deprimir a smithsonita (35,82 %). 

A interação entre o silicato de sódio e a superfície mineral ainda é pouco 

compreendida. Em valores de pH menores que aproximadamente 9,5, a espécie predominante 

é o ácido monossilicato [Si(OH)4] e em valores de pH maiores que aproximadamente 9,5, 

existem os íons monossilicatos, polissilicatos e outros, sendo SiO(OH)3
-  a espécie 

predominante como apresentado no diagrama de espécies apresentado na Figura 11. Dessa 

maneira, no pH de realização dos testes, próximo a 9,5, tanto o ácido monossilicato quanto o 

ânion SiO(OH)3
- poderiam ser as espécies responsáveis pela depressão da dolomita.  

Como sugeriram Marinakis e Shergold (1985), os íons monossilicatos [SiO(OH)3
-] e 

cátions Ca2+ na superfície da calcita, foram as espécies envolvidas na adsorção. Enquanto 

Fuerstenau, Gutierrez e Elgilliani (1968) citados por Silva, Baltar e Leite (2011) indicaram a 

sílica coloidal como responsável pela depressão da calcita, e os ânions de silicato como 

responsáveis pela depressão da fluorita (CaF2). Esses autores sugeriram diferentes espécies 

ativas do silicato de sódio para diferentes minerais portadores do íon cálcio. Se a sílica 

coloidal é a espécie responsável pelo efeito depressor do silicato de sódio, então a adsorção 

seria por atração eletrostática, e se o ânion é a espécie adsorvida, então a adsorção seria 

química já que este tem a habilidade de adsorver-se nos minerais carregados negativamente 

(LOPES et al., 2011). 

Na Figura 34 encontram-se as porcentagens flotadas com sulfeto de sódio para os 

minerais smithsonita e dolomita variando-se o tempo de condicionamento. 

 

 

 

Figura 34 – Flotabilidade da smithsonita e da dolomita com sulfeto de sódio em função 

do tempo de condicionamento (conc. sulfeto de sódio 20,0 mg/L; conc. oleato de sódio 

2,5x10-5 M e pH 9,55 ± 0,11) 
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De acordo com os valores apresentados na Figura 34, a flotabilidade dos dois minerais 

foi menor com o tempo de condicionamento de 5 minutos comparando-se com a flotabilidade 

com 3 minutos, principalmente para a dolomita (5,45 %). Sendo assim, fixou-se o tempo de 5 

minutos para os testes seguintes. 

Como indicado na Figura 35, que apresenta as curvas de flotabilidade para os minerais 

smithsonita e dolomita variando-se a concentração de sulfeto de sódio, esse reagente também 

agiu como depressor. 

 

 

 

 

A ação depressora do sulfeto de sódio aumentou com a concentração, como observado 

na Figura 35. Na concentração de 0,2 mg/L, a flotabilidade da dolomita reduziu para 12,33 %, 

cerca de 55 pontos percentuais, comparando-se com a flotabilidade sem adição de sulfeto de 

sódio (68,57 %). A flotabilidade da smithsonita reduziu aproximadamente apenas 1 ponto 

percentual na mesma concentração do reagente. 

A partir da sulfetização, forma-se uma camada de ZnS na superfície da smithsonita 

através da interação com os íons HS- presentes em solução, como apresentado no diagrama de 

espécies da Figura 13 (HOSSEINI; FORSSBERG, 2006a; WU et al., 2015).  Em sistemas que 

Figura 35 - Flotabilidade da smithsonita e da dolomita em função da concentração do 

sulfeto de sódio (conc. oleato de sódio 2,5x10-5 M e pH 9,47 ± 0,07)   
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utilizam coletor catiônico (aminas), a sulfetização aumenta a recuperação da smithsonita 

(HOSSEINI; FORSSBERG, 2006a, IRANNAJAD; EJTEMAEI; GHARABAGHI, 2009, 

EJTEMAEI; IRANNAJAD; GHARABAGHI, 2011). O ZnS na superfície do mineral torna o 

PZ da smithsonita mais negativo, pois esse composto formado apresenta PIE 

aproximadamente em pH 2,0. Dessa maneira, a interação eletrostática entre o coletor e a 

superfície mineral é favorecida. No sistema estudado neste trabalho, utilizando coletor 

aniônico, a sulfetização não favoreceu a flotação da smithsonita.  

Provavelmente, também se formam filmes sulfetados, com os cátions de Ca2+ e Mg2+, 

na superfície da dolomita. De acordo com Brocchi, Souza e Wimmer (2011), os metais 

apresentam afinidades diferentes pelo enxofre, e o cálcio apresenta nítida tendência de maior 

estabilidade na forma sulfetada. Possivelmente, a formação dos compostos, ZnS, CaS e MgS, 

estáveis na superfície dos minerais, reduziu a quantidade de sítios para adsorção química do 

coletor. A elevada estabilidade do CaS explicaria a maior ação depressora sobre a dolomita. 

Quando testado como regulador de pH da solução de oleato de sódio, no lugar do 

NaOH, adicionou-se aproximadamente o mesmo volume de solução 1,0 % de sulfeto de sódio 

utilizado na preparação da solução com concentração igual a 2,0 mg/L. Nessa condição, 

observa-se que a flotabilidade da dolomita foi maior (49,45 %) e da smithsonita foi 

significativamente menor (17,13 %), comparando-se com os valores obtidos para os testes 

com a concentração igual a 2,0 mg/L, igual a 8,33 % e 95,79 % respectivamente. 

Comparando-se os resultados obtidos para o silicato de sódio e o sulfeto de sódio, 

percebe-se que o sulfeto de sódio foi mais eficiente como depressor. O sulfeto de sódio 

deprimiu a dolomita tanto quanto o silicato de sódio e com menores concentrações (8,33 % de 

flotabilidade com 2,0 mg/L de sulfeto de sódio e 6,51 % de flotabilidade com 10,0 mg/L de 

silicato de sódio). Porém, o sulfeto de sódio também deprimiu a smithsonita (14,75 % de 

flotabilidade com 10,0 mg/L). 

Na Figura 36 estão apresentados os valores de flotabilidade da smithsonita com CaCl2 

e MgCl2, variando-se o tempo de condicionamento. A partir da Figura 36, observa-se que a 

flotabilidade da smithsonita foi menor com o tempo de condicionamento igual a 3 minutos 

nos testes com os dois sais estudados. Com 3 minutos os valores obtidos foram iguais a 8,60 

% e 87,93 % com CaCl2 e MgCl2 respectivamente, e com 5 minutos foram iguais a 15,51 % e 

97,70 % respectivamente. Como o tempo de condicionamento igual a 3 minutos foi o que 

mais influenciou na flotabilidade da smithsonita, ele foi fixado para os testes seguintes. 
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Na Figura 37 estão apresentados os valores de flotabilidade da smithsonita, variando-

se a concentração dos sais CaCl2 e MgCl2. 

 

 

 

 

Como observado na Figura 37, a flotabilidade da smithsonita reduziu com a elevação 

da concentração de CaCl2 e MgCl2. O efeito depressor do CaCl2 foi mais significativo 

Figura 37 - Flotabilidade da smithsonita em função da concentração de CaCl2 e MgCl2 

(conc. oleato de sódio 2,5x10-5 M e pH 9,49 ± 0,15) 

 

Figura 36 - Flotabilidade da smithsonita com CaCl2 e MgCl2 em função do tempo de 

condicionamento (conc. CaCl2 e MgCl2 1,0x10-3 M; conc. oleato de sódio 2,5x10-5 M e pH 

9,38 ± 0,13) 
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comparado ao MgCl2. Na maior concentração estudada, igual a 1,0x10-3 M, a flotabilidade da 

smithsonita reduziu de 97,97 % para 8,60 %, cerca de 90 pontos percentuais, nos testes com 

CaCl2, e para 87,03 % nos testes com MgCl2, aproximadamente apenas 9 pontos percentuais.  

De acordo com o diagrama de espécies apresentado na Figura 38, em uma solução de 

dolomita, os cátions existem em seis formas: Mg2+, MgOH+, Mg(OH)2, Ca2 +, CaOH+ e 

Ca(OH)2, e a concentração desses cátions varia de acordo com o pH. 

 

       

 

Em pH próximo a 9,5, as espécies de cálcio predominantes são os cátions Ca2+, 

enquanto as espécies de magnésio são os cátions Mg2+, seguidos dos hidróxi-complexo 

Mg(OH)2 e MgOH+. Possivelmente, a redução da flotabilidade da smithsonita condicionada 

com CaCl2 está relacionada com a competição dos cátions Ca2+ em solução pelo oleato de 

sódio. Os cátions em solução podem interagir com o coletor, sendo assim eles competem com 

a superfície mineral (XIAN; CHEN, 1992). Sutherland e Wark (1955) citados por Baltar 

(1980) lembram sobre a importância do controle dos íons na polpa, pois eles podem precipitar 

os íons do coletor, reduzir sua concentração e prejudicar a flotação. 

A flotabilidade da dolomita com ZnCl2, variando-se o tempo de condicionamento está 

apresentada na Figura 39. 3 minutos. 

Figura 38 - Diagrama das espécies presentes em uma solução proveniente da 

solubilização da dolomita em função do pH (CHEN; TAO, 2004) 
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De acordo com a Figura 39, as porcentagens flotadas para os tempos de 

condicionamento de 3, 5 e 7 minutos foram próximas, iguais a 19,19 %; 19,63 % e 18,85 % 

respectivamente. Sendo assim, fixou-se o menor tempo para os demais testes, igual a 

Na Figura 40 encontram-se as porcentagens flotadas da smithsonita, variando-se a 

concentração de ZnCl2. 

 

 

 

 

Figura 39 - Flotabilidade da dolomita com ZnCl2 em função do tempo de 

condicionamento (conc. ZnCl2 1,0x10-4 M; conc. oleato de sódio 2,5x10-5 M e pH 9,53 ± 

0,07) 

 

Figura 40 - Flotabilidade da dolomita em função da concentração do ZnCl2 (conc. oleato 

de sódio 2,5x10-5 M e pH 9,48 ± 0,11) 
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Como apresentado na Figura 40, nas menores concentrações de ZnCl2 estudadas, 

1,0x10-6 M e 1,0x10-5 M, a flotabilidade da dolomita aumentou de 68,57 % para 74,52 % e 

79,36 % respectivamente. Nessa situação o ZnCl2 funcionou como ativador da superfície 

mineral. Porém, nas maiores concentrações testadas, 1,0x10-4 M e 1,0x10-3 M, a flotabilidade 

reduziu para 19,19 % e 0,85 % respectivamente. Nos testes com concentração de ZnCl2 igual 

a 1,0x10-3 M foram observados sólidos brancos nas frações flotada e afundada. Este sólido 

poderia ser o hidróxido de zinco [Zn(OH)], pois de acordo com o diagrama de espécies do 

zinco a 1,0x10-3 M construído por Albrecht, Addai-Mensah, e Fornasiero (2011), em pH 9,5 

forma-se o composto Zn(OH)2(s). 

De acordo com os trabalhos referenciados pelos autores Shi et al. (2013b), em baixas 

concentrações (menor que 1,0x10-5 M) de Zn2+, esses cátions se adsorvem na calcita por troca 

com os cátions Ca2+. Em elevadas concentrações (maior que 1,0x10-5 M) de Zn2+, a interação 

entre os cátions Zn2+ e os ânions CO3
2- e OH- leva a formação de espécies insolúveis na 

superfície do mineral (hidrozincita [Zn5(OH)6(CO3)2] e/ou [Zn(OH)]) que foram detectadas 

através das análises de XPS realizadas pelos autores. Possivelmente, esse mecanismo 

proposto para a calcita é válido para a dolomita.  

Dessa maneira, nas menores concentrações de ZnCl2, possivelmente, a dolomita foi 

ativada devido a presença dos cátions e hidro-complexos solúveis de zinco (ver Figura 41) 

que funcionaram como sítios ativos para o coletor. Ejtemaei, Irannajad, Gharabaghi (2012) 

também observaram a ativação do quartzo por íons de zinco a partir de 500 g/t, com 500 g/t 

de oleato de sódio (aproximadamente 1,25x10-5 M) em pH 9,0. Os autores concluíram que o 

mineral flotou devido a formação do oleato de zinco em sua superfície, semelhante ao 

mecanismo de flotação da smithsonita. E nas maiores concentrações de ZnCl2, possivelmente, 

a formação das espécies insolúveis impossibilitou o acesso do coletor a superfície da dolomita 

causando sua depressão. Shi et al. (2013b) também observaram a depressão da calcita na 

presença de 1,0x10-4 M de Zn2+ e de 0,5x10-4 M de oleato de sódio na faixa de pH alcalina. 
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5.3.3 Ensaios com sais (CaCl2, MgCl2 e ZnCl2), silicato de sódio e oleato de sódio 

 

Na Figura 42 encontram-se as comparações entre os valores obtidos nos testes 

envolvendo oleato de sódio, silicato de sódio e CaCl2 e MgCl2 para a smithsonita. 

 

 

 

Figura 41 – Diagrama de Distribuição das espécies formadas na dissolução do 

Zn(OH)2(ppt), com a variação do pH do meio (LENZI et al., 2011) 

Figura 42 – Flotabilidade da smithsonita em função da concentração de CaCl2, MgCl2 

(conc. silicato de sódio 10,0 mg/L; conc. oleato de sódio 2,5x10-5 M e pH 9,50 ± 0,13) 
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Analisando-se a Figura 42, os valores de flotabilidade da smithsonita no sistema 

contendo CaCl2 e MgCl2, silicato de sódio e oleato de sódio, foram iguais a 94,67 % e 97,47 

% respectivamente, na menor concentração de sais estudada, igual a 1,0x10-6 M. Esses valores 

não apresentaram variação significativa quando comparados aos valores obtidos com os 

reagentes testados separadamente: com oleato de sódio (97,97 %); com silicato de sódio e 

oleato de sódio (98,35 %); com CaCl2 e oleato de sódio (97,38 %); e com MgCl2 e oleato de 

sódio (96,72 %).  

Na maior concentração de sais estudada, igual a 1,0x10-3 M, a smithsonita foi 

completamente deprimida, no sistema contendo CaCl2, silicato de sódio e oleato de sódio, de 

8,60 % para 0,28 % de flotabilidade. A flotabilidade da smithsonita no sistema contendo 

MgCl2 também reduziu quando adicionado o silicato de sódio, de 87,93 % para 18,56 %. 

Possivelmente, as espécies de cálcio e magnésio presentes em pH 9,5, (Ca2+, Mg2+, Mg(OH)2
 

e Mg(OH)+, ver Figura 38) adsorveram-se na smithsonita e favoreceram a interação com o 

silicato de sódio que demonstrou grande afinidade com a dolomita nos testes de microflotação 

anteriores (ver Figura 33). 

Na Figura 43 encontram-se as comparações entre os valores obtidos nos testes 

envolvendo oleato de sódio, silicato de sódio e ZnCl2
 para a dolomita. 

 

 

 

Observando-se a Figura 43, percebe-se que o silicato de sódio deprimiu a dolomita 

independentemente da concentração de ZnCl2. Os valores de flotabilidade foram iguais a 8,34 

Figura 43 – Flotabilidade da dolomita em função da concentração do ZnCl2 (conc. 

silicato de sódio 10,0 mg/L; conc. oleato de sódio 2,5x10-5 M e pH 9,51 ± 0,13)   
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% e 6,32 % para as concentrações de 1,0x10-6 M e 1,0x10-3 M respectivamente. Os valores 

obtidos foram próximos aos alcançados apenas com silicato de sódio a 10,0 mg/L (6,51 %). 

 

5.4 Determinação do potencial zeta 

 

As medidas de potencial zeta realizadas para as amostras minerais smithsonita e 

dolomita serão apresentados a seguir. As informações completas sobre cada medida 

encontram-se no Apêndice C. 

 

5.4.1 Medidas sem adição de reagentes 

 

Na Figura 44 estão apresentas as curvas de potencial zeta dos minerais smithsonita e 

dolomita. Essas medidas foram realizadas apenas com eletrólito indiferente, em função do pH 

da solução e variando-se o tempo de equilíbrio. 
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Figura 44 - Potencial zeta dos minerais com 10-4 M de NaCl em função do pH para diferentes tempos de equilíbrio: (a) 

smithsonita e (b) dolomita 
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Analisando-se as curvas de PZ da Figura 44, não se observa grande variação entre os 

valores obtidos com os três tempos de equilíbrio testados para os dois minerais no pH de 

interesse (aproximadamente 9,5). Apesar dessa pequena variação, optou-se por fixar o tempo 

de equilíbrio de aproximadamente 15 horas. Em solução, esses minerais sofrem uma série de 

reações de dissolução e readsorção, então se considera que eles necessitam de um tempo para 

entrarem em equilíbrio.  

Analisando-se as curvas de PZ da smithsonita, observa-se que os valores se tornaram 

mais negativos com a elevação do pH. Essa tendência também foi observada por outros 

autores, que encontraram o PIE da smithsonita variando entre pH 7,7 e pH 8,0 (HOSSEINI; 

FORSSBERG, 2006a; SHI et al., 2012; WU et al., 2015). Neste estudo, o PIE da smithsonita 

para os três tempos de equilíbrio testados variou entre, aproximadamente, pH 8,3 e pH 8,9. A 

variação entre os valores de PIE publicados e obtidos neste trabalho poderia estar associada à 

diferença na composição química e origem do mineral utilizado. 

Os valores de PZ da dolomita apresentaram-se negativos para pH menores que 

aproximadamente 11,5. Não se alcançou o PIE da dolomita na faixa de pH estudada neste 

trabalho. De acordo com outros trabalhos, o PIE da dolomita variou entre pH 6,3 e pH 7,8 

(CHEN; TAO, 2004; GENCE; OZBAY, 2006; OLIVEIRA, 2007; LOPES, 2013). Os valores 

de PZ positivos obtidos para a dolomita em pH maior que 11,5 poderiam ser atribuídos a 

formação do composto Mg(OH)2(s) em pH básico, de acordo com o diagrama de espécies 

apresentado na  Figura 38, e que possui PIE em pH 12,0 (PARKS, 1965; PRÉDALI; CASES, 

1973; CHEN; TAO, 2004; GENCE; OZBAY, 2006).  

 

5.4.2 Medidas na presença de oleato de sódio 

 

Na Figura 45 encontram-se as comparações entra as medidas de PZ apenas com 

eletrólito (linha tracejada) e com oleato de sódio (linha contínua), para smithsonita e dolomita 

em função do pH.  
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Figura 45 – Potencial zeta dos minerais com 1,0x10-4 M de NaCl e 2,5x10-5 M de oleato de sódio em função do pH: 

(a) smithsonita e (b) dolomita 
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Observa-se a partir da Figura 45 que, com oleato de sódio, os valores de PZ medidos 

para os dois minerais apresentaram-se mais negativos quando comparados aos valores 

medidos sem o coletor. Esses resultados sugerem que o oleato de sódio se adsorveu nos dois 

minerais. A adsorção do oleato de sódio ocorreu com carga da superfície dos minerais 

negativa, semelhante à carga das espécies coletoras (íon oleato (R-COO−) e seu dímero (R-

COO)2
2−) de acordo com o diagrama de espécies apresentado na Figura 7, confirmando que o 

mecanismo de adsorção é químico.  

Os valores de PZ obtidos para a smithsonita, condicionada com oleato de sódio, 

apresentaram-se mais negativos comparados aos valores obtidos para a dolomita. Próximo ao 

pH 9,5, os valores medidos para a smithsonita apenas com eletrólito indiferente e 

condicionada com oleato de sódio foram iguais a -9,29 mV e -34,47 mV respectivamente. E 

para a dolomita foram iguais a -19,17 mV e -23,53 mV respectivamente. Esses valores 

sugerem que o oleato de sódio se adsorveu em maior quantidade na smithsonita, uma vez que 

a flotabilidade da smithsonita (97,97 %) foi maior que a flotabilidade da dolomita (68,57 %) 

(ver Figura 31), confirmando a maior afinidade do oleato de sódio pela smithsonita. 

 

5.4.3 Medidas com depressores (silicato de sódio e sulfeto de sódio) e sais (CaCl2, MgCl2 e 

ZnCl2) na ausência e presença de oleato de sódio 

 

Na Figura 46 encontram-se as comparações entre as medidas de potencial zeta em 

função da concentração de silicato de sódio apenas com eletrólito indiferente (linha tracejada) 

e com oleato de sódio (linha contínua), para smithsonita e dolomita.  



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Potencial zeta dos minerais em função da concentração do silicato de sódio (conc. NaCl 1,0x10-4 M e conc. oleato de sódio 

2,5x10-5 M): (a) smithsonita (pH 9,48 ± 0,13) e (b) dolomita (pH 9,49 ± 0,09) 
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Analisando-se as curvas da Figura 46 sem oleato de sódio, observa-se que os valores 

de PZ tornaram-se mais negativos com o aumento da concentração de silicato de sódio para os 

dois minerais quando comparados ao valor medido apenas com eletrólito indiferente em pH 

9,5 (-9,29 mV para smithsonita e -19,17 mV para dolomita). Esses resultados sugerem que o 

silicato de sódio se adsorveu nos dois minerais. 

Comparando-se as curvas sem oleato de sódio dos dois minerais, percebe-se que os 

valores de PZ da smithsonita apresentaram-se mais negativos que os valores de PZ da 

dolomita. Esses resultados sugerem que, possivelmente, o silicato de sódio adsorveu-se na 

smithsonita principalmente através da espécie aniônica SiO(OH)3
-, e na dolomita, através da 

espécie neutra. Ambas espécies existem em pH próximo a 9,5, de acordo com o diagrama de 

espécies apresentado na Figura 11. Segundo Mishra (1982) em estudos realizados com a 

apatita [Ca5(PO4)3(F,OH,Cl)], as moléculas de silicato de sódio também podem se adsorver 

no mineral e tornar o valor do PZ menos negativo, formando uma camada hidrofilizada em 

sua superfície e promovendo a depressão. Como em pH 9,5 a dolomita apresenta carga 

superficial mais negativa que a smithsonita (ver Figura 45), as espécies aniônicas do silicato 

de sódio poderiam sofrer repulsão em sua superfície, isso explicaria a preferência das 

moléculas neutras pela superfície da dolomita. Dessa maneira, os valores de PZ da dolomita 

não se apresentaram tão negativos quanto os valores da smithsonita na presença do silicato de 

sódio, contudo, as espécies adsorvidas promoveram a depressão da dolomita nos testes de 

microflotação (ver Figura 33). 

Comparando-se as curvas sem oleato de sódio e com oleato de sódio para a 

smithsonita, os valores obtidos nas medidas com silicato de sódio e oleato de sódio 

apresentaram-se mais negativos que nas medidas apenas com silicato de sódio. Isso sugere 

que as espécies R-COO− e (R-COO)2
2− do coletor adsorveram-se na smithsonita mesmo na 

presença do silicato de sódio, e permitiram sua flotação. Para a dolomita, os valores das duas 

curvas de PZ foram muito próximos, sugerindo que pequena quantidade de oleato de sódio 

adsorveu-se na dolomita na presença do silicato de sódio, justificando a depressão da 

dolomita nos testes de microflotação (ver Figura 33). 

Na Figura 47 estão apresentadas as comparações entre as medidas de PZ em função da 

concentração de sulfeto de sódio apenas com eletrólito indiferente (linha tracejada) e com 

oleato de sódio (linha contínua), para smithsonita e dolomita.  
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Figura 47 – Potencial zeta dos minerais em função da concentração do sulfeto de sódio (conc. NaCl 1,0x10-4 M e conc. oleato de sódio 

2,5x10-5 M): (a) smithsonita (pH 9,47 ± 0,13) e (b) dolomita (pH 9,46 ± 0,10) 
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Analisando-se as curvas da Figura 47 sem oleato de sódio, os valores de PZ 

apresentaram-se quase constantes para a smithsonita e tornaram-se pouco menos negativos 

para a dolomita com o aumento da concentração do sulfeto de sódio quando comparados ao 

valor medido apenas com eletrólito indiferente em pH 9,5 (-9,29 mV para smithsonita e -

19,17 mV para dolomita). O composto formado na superfície dos minerais a partir das 

espécies HS- predominantes em pH 9,5, de acordo com o diagrama de espécies apresentado na 

Figura 13, contribuiu pouco para variação dos valores de PZ. Esperava-se que o ZnS tornasse 

os valores de PZ mais negativos, de acordo com os trabalhos de Hosseini e Forssberg (2006a) 

e Wu et al. (2015). Apesar dos valores medidos na presença do sulfeto de sódio não se 

apresentarem diferentes dos medidos apenas na presença do eletrólito indiferente, o reagente 

adsorveu-se nos dois minerais, pois reduziu a flotabilidade deles de acordo com os testes de 

microflotação (ver Figura 34). 

A mesma tendência observada para as medidas com silicato de sódio é observada para 

as medidas com o sulfeto de sódio. Para a smithsonita, os valores de PZ apresentaram-se mais 

negativos nas medidas com sulfeto de sódio e oleato de sódio comparando-se com as medidas 

apenas com sulfeto de sódio. Isso poderia indicar que o oleato de sódio se adsorveu no 

mineral mesmo na presença do sulfeto de sódio. Para a dolomita, os valores de PZ com 

sulfeto de sódio e oleato de sódio apresentaram-se pouco mais negativos que os valores 

apenas com sulfeto de sódio. Possivelmente, o oleato de sódio se adsorveu em menor 

quantidade na dolomita na presença do sulfeto de sódio. Isso poderia justificar os resultados 

obtidos nos testes de microflotação, pois o sulfeto de sódio apresentou ação depressora mais 

significativa sobre a dolomita (ver Figura 34). 

O sulfeto de sódio foi testado como regulador de pH da solução de oleato de sódio no 

lugar do NaOH, nessa situação o valor do PZ da smithsonita apresentou-se mais negativo que 

o valor de PZ da dolomita, iguais a -51,47 mV e -32,60 mV respectivamente, sugerindo que o 

oleato de sódio se adsorveu em maior quantidade na smithsonita. Porém a flotabilidade da 

smithsonita nos testes de microflotação foi menor que a flotabilidade da dolomita (ver Figura 

34). 

Na Figura 48 encontram-se as comparações entre as medidas de PZ em função da 

concentração dos sais CaCl2 e MgCl2 apenas com eletrólito indiferente (linha tracejada) e com 

oleato de sódio (linha contínua) para a smithsonita.  
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De acordo com a Figura 48, os valores de PZ da smithsonita com CaCl2 e MgCl2 

tornaram-se menos negativos com o aumento da concentração desses sais quando comparados 

ao valor medido apenas com eletrólito indiferente em pH 9,5 (-9,29 mV). Exceto para a 

concentração igual a 1,0x10-5 M de MgCl2. Os valores de PZ menos negativos da smithsonita 

poderiam ser atribuídos a adsorção das espécies que existem em pH 9,5 de acordo com o 

diagrama de espécies apresentado na Figura 38, que são as espécies carregadas positivamente 

Ca2+ e Mg2+, Mg(OH)+ e o composto Mg(OH)2 que, de acordo com  Parks (1965), possui PIE 

em pH 12,0. 

As curvas da smithsonita condicionada com oleato de sódio apresentaram valores de 

PZ mais negativos, sugerindo que as espécies R-COO− e (R-COO)2
2− do coletor se 

adsorveram no mineral mesmo na presença dos sais. Porém, a flotabilidade do mineral 

reduziu nos testes de microflotação envolvendo CaCl2 e MgCl2 com todas as concentrações 

estudadas. Isso poderia estar relacionado com a competição dos cátions Ca2+ e Mg2+ presentes 

na solução, diminuindo desta forma as espécies de oleato disponíveis para adsorverem-se na 

smithsonita e promover a flotação (ver Figura 37). 

Figura 48 - Potencial zeta da smithsonita em função da concentração de CaCl2 e MgCl2 

(conc. NaCl 1,0x10-4 M; conc. oleato de sódio 2,5x10-5 M e pH 9,46 ± 0,11) 

  



94 

 

 

Na Figura 49 encontram-se as comparações entre as medidas de PZ em função da 

concentração de ZnCl2 apenas com eletrólito indiferente (linha tracejada) e com oleato de 

sódio (linha contínua) para a dolomita.  

 

 

 

A partir da Figura 49 percebe-se que os valores de PZ da dolomita com ZnCl2 

tornaram-se menos negativos com o aumento da concentração do sal quando comparados ao 

valor medido apenas com eletrólito indiferente em pH 9,5 (-19,17 mV). Nas menores 

concentrações estudadas, os valores de PZ não variaram significativamente, nessa situação, 

em pH 9,5 predomina o composto solúvel Zn(OH)2, de acordo com o diagrama de espécies 

apresentado na Figura 41. Porém, nas maiores concentrações, os valores de PZ tornaram-se 

menos negativos, possivelmente, devido a presença do Zn(OH)2(s) que, de acordo com  

Albrecht, Mensah e Fornasiero (2011), possui PIE próximo ao pH 9,5. 

A curva da dolomita condicionada com oleato de sódio apresentou valores de PZ mais 

negativos, sugerindo que as espécies R-COO− e (R-COO)2
2− do coletor se adsorveram na 

dolomita mesmo na presença dos cátions. Exceto para a maior concentração estudada (1,0x10-

3 M), que apresentou PZ menos negativo comparado a medida sem oleato de sódio, 

possivelmente, devido a presença do composto Zn(OH)2(s). Nessa concentração a dolomita foi 

completamente deprimida nos testes de microflotação (ver Figura 40).  

Figura 49 – Potencial zeta da dolomita em função da concentração do ZnCl2 (conc. 

NaCl 1,0x10-4 M; conc. oleato de sódio 2,5x10-5 M e pH 9,45 ± 0,09) 
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5.4.4 Medidas com sais (CaCl2, MgCl2 e ZnCl2), silicato de sódio e oleato de sódio 

 

Na Figura 50 encontram-se as comparações entre os valores obtidos para o PZ nos 

testes envolvendo oleato de sódio, silicato de sódio e os sais CaCl2 e MgCl2
 para a 

smithsonita. 

 

 

 

Observando-se a Figura 50, na menor concentração estudada dos sais (1,0x10-6 M), a 

adição de oleato de sódio tornou os valores de PZ mais negativos, e a adição do silicato de 

sódio tornou os valores de PZ ainda mais negativos quando comparados aos valores de PZ 

medidos apenas com eletrólito indiferente em pH 9,5 (com CaCl2: -15,52 mV e com MgCl2: -

10,79 mV). Os resultados sugerem que os dois reagentes se adsorveram na smithsonita, 

através das espécies R-COO− e (R-COO)2
2−  e SiO(OH)3

- e a adsorção do oleato de sódio foi 

suficiente para promover sua flotação (ver Figura 42).  

Na maior concentração de cátions estudada (1,0x10-3 M), os valores de PZ com 

silicato de sódio e oleato de sódio apresentaram-se menos negativos em relação aos valores de 

Figura 50 - Potencial zeta da smithsonita em função da concentração de CaCl2 (a) e 

MgCl2 (b) (conc. NaCl 1,0x10-4 M; conc. oleato de sódio 2,5x10-5 M; conc. silicato de sódio 

10,0 mg/L e pH 9,44 ± 0,02) 
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PZ medidos na menor concentração, sugerindo que o coletor se adsorveu em menor 

quantidade na smithsonita, possivelmente, devido a presença do silicato de sódio atraído pelos 

cátions e a competição dos cátions em solução pelo oleato de sódio. Nessa situação, a 

flotabilidade nos testes de microflotação da smithsonita reduziu bruscamente para os dois sais 

(ver Figura 42).  

As comparações entre os valores obtidos para o PZ nos testes envolvendo oleato de 

sódio, silicato de sódio e ZnCl2
 para a dolomita estão apresentadas na Figura 51. 

 

 

De acordo com a Figura 51, na menor concentração de ZnCl2 estudada (1,0x10-6 M), a 

adição de silicato de sódio e oleato de sódio tornou o valor de PZ pouco mais negativo 

quando comparado ao valor de PZ medido apenas com eletrólito indiferente em pH 9,5 (com 

ZnCl2: -22,20 mV). Na maior concentração (1,0x10-3 M), o valor de PZ com silicato de sódio 

e oleato de sódio não apresentou significativa variação em relação ao valor na menor 

concentração. Independentemente da concentração de ZnCl2, a dolomita foi deprimida com 

silicato de sódio nos testes de microflotação (ver Figura 43).   

Figura 51 - Potencial zeta da dolomita em função da concentração do ZnCl2 (conc. 

NaCl 1,0x10-4 M; conc. oleato de sódio 2,5x10-5 M; conc. silicato de sódio 10,0 mg/L e 

pH 9,44 ± 0,02)  
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6 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados de microflotação envolvendo o coletor, tem-se que as 

condições ótimas de flotabilidade para a smithsonita com oleato de sódio foram alcançadas 

com 7 minutos de condicionamento, a 2,5x10-5 M em pH próximo a 9,5. Nessas condições a 

smithsonita e dolomita apresentaram 97,97 % e 68,57 % de flotabilidade respectivamente. As 

medidas de PZ confirmaram que o oleato de sódio se adsorveu nos dois minerais. 

O silicato de sódio deprimiu significativamente a dolomita sem ação sobre a 

smithsonita (até 10,0 mg/L). As melhores condições consideradas para depressão da dolomita 

foram 3 minutos de condicionamento e 10,0 mg/L. Nessas condições a dolomita e smithsonita 

apresentaram 6,51 % e 98,35 % de flotabilidade respectivamente.  Porém, um excesso de 

silicato de sódio (150,0 mg/L) pode deprimir a smithsonita (35,82 %). Os valores de PZ 

sugeriram que diferentes espécies de silicato de sódio se adsorveram nos dois minerais.  

O sulfeto de sódio também atuou como depressor da dolomita. A sulfetização não 

favoreceu a flotação da smithsonita, como observado em sistemas que utilizam coletor 

catiônico. Comparando-se os reagentes silicato de sódio e sulfeto de sódio como depressores, 

observou-se que o sulfeto de sódio foi mais eficiente como depressor da dolomita. Porém, o 

sulfeto de sódio a 10,0 mg/L também deprimiu a smithsonita (14,65 %). A adição do sulfeto 

de sódio como regulador de pH do sistema também deprimiu a smithsonita (17,13 %). As 

medidas de PZ com o sulfeto de sódio não apresentaram grande variação com o aumento da 

concentração para os dois minerais.  

A flotabilidade da smithsonita reduziu com o aumento da concentração dos sais CaCl2 

e MgCl2. O efeito depressor dos íons Ca2+ (8,60 % a 1,0x10-3 M) foi mais significativo 

comparado aos íons Mg2+ (87,93 % a 1,0x10-3 M). Na presença do silicato de sódio e dos sais, 

a flotabilidade da smithsonita reduziu ainda mais. A adição do ZnCl2 elevou a flotabilidade da 

dolomita nas menores concentrações (79,36 % a 1,0x10-5 M) e reduziu nas maiores 

concentrações (0,85 % a 1,0x10-3 M). O silicato de sódio deprimiu a dolomita 

independentemente da concentração do ZnCl2. Na presença dos sais, os valores de PZ dos 

minerais tornaram-se menos negativos, possivelmente, devido a adsorção das espécies 

carregadas positivamente.  

Os resultados confirmam que os cátions em solução são prejudiciais para o processo 

de flotação pois podem promover a depressão do mineral de interesse e/ou ativação do 

mineral de ganga.   
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APÊNDICE A – Análises granulométricas da smithsonita e da dolomita 
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APÊNDICE B – Testes de microflotação da smithsonita e da dolomita 

Testes de microflotação da smithsonita variando o tempo de condicionamento e a concentração de oleato de sódio 

Data 

Oleato de sódio pH Massas (g) Distribuição (%) 

C (M) 
TC 

(min) 
Média 

Desvio 
Padrão (%) 

Alimentação Flotado Afundado Soma 
Perda de 

Massa  
Flotado Afundado 

Perda de 
Massa  

Média 
Desvio 
Padrão 

10/dez - - Natural 
1,0012 0,0014 0,9962 0,9976 0,0036 0,14 99,86 0,36 

0,12 0,03 
1,0009 0,0010 0,9973 0,9983 0,0026 0,10 99,90 0,26 

01/jul 1,0x10-5 3 9,24 0,15 
1,0015 0,7100 0,2866 0,9966 0,0049 71,24 28,76 0,49 

70,69 0,61 
1,0018 0,7002 0,2946 0,9948 0,0070 70,39 29,61 0,70 

01/jul 1,0x10-5 7 9,18 0,07 
1,0025 0,7865 0,2059 0,9924 0,0101 79,25 20,75 1,01 

80,69 2,21 
1,0023 0,8224 0,1760 0,9984 0,0039 82,37 17,63 0,39 

08/jul 1,0x10-5 7 8,38 0,14 
1,0010 0,1768 0,8186 0,9954 0,0056 17,76 82,24 0,56 

20,86 4,55 
1,0006 0,2400 0,7520 0,9920 0,0086 24,19 75,81 0,86 

01/dez 1,0x10-5 7 9,13 0,08 
1,0012 0,6842 0,3115 0,9957 0,0055 68,72 31,28 0,55 

67,35 4,67 
1,0011 0,6618 0,3376 0,9994 0,0017 66,22 33,78 0,17 

08/jul 1,0x10-5 7 10,01 0,05 
1,0014 0,6568 0,3406 0,9974 0,0040 65,85 34,15 0,40 

68,98 4,59 
1,0008 0,7192 0,2750 0,9942 0,0066 72,34 27,66 0,66 

29/jul 1,0x10-5 7 12,05 0,02 
1,0011 0,7892 0,2027 0,9919 0,0092 79,56 20,44 0,92 

81,63 3,08 
1,0014 0,8328 0,1595 0,9923 0,0091 83,93 16,07 0,91 

14/jul 2,5x10-5 7 8,30 0,15 
1,0024 0,5389 0,4523 0,9912 0,0112 54,37 45,63 1,12 

53,98 0,15 
1,0015 0,5368 0,4468 0,9836 0,0179 54,58 45,42 1,79 

02/out 2,5x10-5 7 9,14 0,06 
1,0016 0,9567 0,0323 0,9890 0,0126 96,73 3,27 1,26 

97,20 0,58 
1,0007 0,9701 0,0208 0,9909 0,0098 97,90 2,10 0,98 

14/jul 2,5x10-5 7 9,37 0,03 
1,0016 0,9603 0,0228 0,9831 0,0185 97,68 2,32 1,85 

97,97 0,83 
1,0010 0,9858 0,0150 1,0008 0,0002 98,50 1,50 0,02 

14/jul 2,5x10-5 7 10,06 0,08 
1,0004 0,9638 0,0183 0,9821 0,0183 98,14 1,86 1,83 

97,49 0,74 
1,0014 0,9675 0,0290 0,9965 0,0049 97,09 2,91 0,49 

14/jul 2,5x10-5 7 12,12 0,04 
1,0027 0,7513 0,2450 0,9963 0,0064 75,41 24,59 0,64 

69,77 4,36 
1,0015 0,6899 0,3064 0,9963 0,0052 69,25 30,75 0,52 

Continua 
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Continuação 

Data 

Oleato de sódio pH Massas (g) Distribuição (%) 

C (M) 
TC 

(min) 
Média 

Desvio 
Padrão (%) 

Alimentação Flotado Afundado Soma 
Perda de 
massa  

Flotado Afundado 
Perda de 

Massa  
Média 

Desvio 
Padrão 

09/jul 5,0x10-5 7 8,44 0,22 
1,0018 0,8592 0,1352 0,9944 0,0074 86,40 13,60 0,74 

86,86 0,82 
1,0026 0,8650 0,1229 0,9879 0,0147 87,56 12,44 1,47 

01/dez 5,0x10-5 7 8,94 0,33 
1,0012 0,9558 0,0386 0,9944 0,0068 96,12 3,88 0,68 

96,43 0,62 
1,0003 0,9630 0,0299 0,9929 0,0074 96,99 3,01 0,74 

09/jul 5,0x10-5 7 9,42 0,05 
1,0018 0,9846 0,0138 0,9984 0,0034 98,62 1,38 0,34 

98,30 0,28 
1,0032 0,9806 0,0178 0,9984 0,0048 98,22 1,78 0,48 

09/jul 5,0x10-5 7 10,06 0,03 
1,0023 0,9690 0,0122 0,9812 0,0211 98,76 1,24 2,11 

97,44 1,00 
1,0013 0,9734 0,0266 1,0000 0,0013 97,34 2,66 0,13 

09/jul 5,0x10-5 7 12,04 0,01 
1,0025 0,8414 0,1603 1,0017 0,0008 84,00 16,00 0,08 

82,22 2,34 
1,0010 0,8115 0,1942 1,0057 -0,0047 80,69 19,31 -0,47 
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Testes de microflotação da dolomita variando a concentração de oleato de sódio 

Data 

Oleato de sódio pH Massas (g) Distribuição (%) 

C (M) TC (min) Média 
Desvio 
Padrão 

(%) 
Alimentação Flotado Afundado Soma 

Perda de 
Massa  

Flotado Afundado 
Perda de 

Massa  
Média 

(%) 
Desvio 
Padrão 

23/jul - - Natural 
1,0020 0,0128 0,9772 0,9900 0,0120 1,2929 98,7071 1,1976 

1,21 0,11 
1,0019 0,0113 0,9856 0,9969 0,0050 1,1335 98,8665 0,4991 

03/ago 1,0x10-5 7 9,45 0,07 
1,0015 0,2480 0,7563 1,0043 -0,0028 24,6938 75,3062 -0,2796 

22,58 1,27 
1,0023 0,2279 0,7672 0,9951 0,0072 22,9022 77,0978 0,7183 

16/jul 2,5x10-5 7 8,35 0,11 
1,0025 0,7952 0,2000 0,9952 0,0073 79,9035 20,0965 0,7282 

78,99 0,42 
1,0030 0,8044 0,1948 0,9992 0,0038 80,5044 19,4956 0,3789 

02/out 2,5x10-5 7 9,02 0,08 
1,0006 0,8144 0,1859 1,0003 0,0003 81,4156 18,5844 0,0300 

79,54 0,94 
1,0013 0,7979 0,1984 0,9963 0,0050 80,0863 19,9137 0,4994 

16/jul 2,5x10-5 7 9,45 0,09 
1,0021 0,7020 0,2955 0,9975 0,0046 70,3759 29,6241 0,4590 

68,57 0,84 
1,0023 0,6891 0,3068 0,9959 0,0064 69,1937 30,8063 0,6385 

16/jul 2,5x10-5 7 10,14 0,11 
1,0018 0,6564 0,3394 0,9958 0,0060 65,9169 34,0831 0,5989 

65,22 0,46 
1,0027 0,6672 0,3295 0,9967 0,0060 66,9409 33,0591 0,5984 

16/jul 2,5x10-5 7 12,12 0,01 
1,0016 0,9300 0,0673 0,9973 0,0043 93,2518 6,7482 0,4293 

91,64 0,56 
1,0017 0,9200 0,0751 0,9951 0,0066 92,4530 7,5470 0,6589 

01/dez 5,0x10-5 7 9,71 0,23 
1,0012 0,9349 0,0710 1,0059 -0,0047 92,9416 7,0584 -0,4694 

91,67 0,08 
1,0010 0,9247 0,0715 0,9962 0,0048 92,8227 7,1773 0,4795 
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Testes de microflotação da dolomita variando o tempo de condicionamento e a concentração de silicato de sódio com 2,5x10-5 M de oleato de sódio 

Data 

Silicato de sódio pH Massas (g) Distribuição (%) 

C (mg/L) TC (min) Média 
Desvio 

 Padrão (%) 
Alimentação Flotado Afundado Soma 

Perda de  
Massa  

Flotado Afundado 
Perda de  

Massa  
Média 

Desvio  
Padrão 

03/ago 150 3 9,50 0,28 
1,0015 0,0457 0,9446 0,9903 0,0112 4,6148 95,3852 1,1183 

3,02 0,54 
1,0020 0,0383 0,9580 0,9963 0,0057 3,8442 96,1558 0,5689 

03/ago 150 5 9,62 0,15 
1,0009 0,0418 0,9547 0,9965 0,0044 4,1947 95,8053 0,4396 

3,44 0,65 
1,0014 0,0507 0,9417 0,9924 0,0090 5,1088 94,8912 0,8987 

04/ago 1 3 9,41 0,19 
1,0016 0,1785 0,8157 0,9942 0,0074 17,9541 82,0459 0,7388 

18,18 2,04 
1,0018 0,2070 0,7866 0,9936 0,0082 20,8333 79,1667 0,8185 

04/ago 10 3 9,48 0,08 
1,0023 0,0703 0,9244 0,9947 0,0076 7,0675 92,9325 0,7583 

6,51 0,93 
1,0016 0,0834 0,9114 0,9948 0,0068 8,3836 91,6164 0,6789 

04/ago 50 3 9,61 0,05 
1,0014 0,0625 0,9306 0,9931 0,0083 6,2934 93,7066 0,8288 

4,91 0,24 
1,0022 0,0593 0,9356 0,9949 0,0073 5,9604 94,0396 0,7284 

 

Testes de microflotação da smithsonita variando a concentração de silicato de sódio com 2,5x10-5 M de oleato de sódio 

Data 

Silicato de sódio pH Massas (g) Distribuição (%) 

C (mg/L) TC (min) Média 
Desvio 

 Padrão (%) 
Alimentação Flotado Afundado Soma 

Perda de  
Massa  

Flotado Afundado 
Perda de  

Massa  
Média 

Desvio  
Padrão 

30/set 1 3 9,53 0,08 
1,0006 0,9662 0,0192 0,9854 0,0152 98,0516 1,9484 1,5191 

97,97 0,58 
1,0008 0,9877 0,0115 0,9992 0,0016 98,8491 1,1509 0,1599 

05/ago 10 3 9,35 0,11 
1,0030 0,9830 0,0120 0,9950 0,0080 98,7940 1,2060 0,7976 

98,33 0,56 
1,0025 0,9823 0,0185 1,0008 0,0017 98,1515 1,8485 0,1696 

05/ago 50 3 9,48 0,06 
1,0014 0,9284 0,0580 0,9864 0,0150 94,1200 5,8800 1,4979 

98,35 0,45 
1,0028 0,9735 0,0219 0,9954 0,0074 97,7999 2,2001 0,7379 

30/set 150 3 9,65 0,14 
1,0012 0,3222 0,6683 0,9905 0,0107 32,5290 67,4710 1,0687 

35,82 4,83 
1,0012 0,3940 0,6070 1,0010 0,0002 39,3606 60,6394 0,0200 
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Testes de microflotação da smithsonita variando o tempo de condicionamento a concentração de sulfeto de sódio com 2,5x10-5 M de oleato de sódio 

Data 

Sulfeto de sódio pH Massas (g) Distribuição (%) 

C (mg/L) TC (min) Média 
Desvio 

 Padrão (%) 
Alimentação Flotado Afundado Soma 

Perda de  
Massa  

Flotado Afundado 
Perda de  

Massa  
Média 

Desvio  
Padrão 

23/set 20 3 9,64 0,12 
1,0014 0,1435 0,8489 0,9924 0,0090 14,4599 85,5401 0,8987 

11,38 2,65 
1,0015 0,1068 0,8897 0,9965 0,0050 10,7175 89,2825 0,4993 

23/set 20 5 9,49 0,30 
1,0013 0,0900 0,9045 0,9945 0,0068 9,0498 90,9502 0,6791 

8,64 1,14 
1,0011 0,1061 0,8890 0,9951 0,0060 10,6622 89,3378 0,5993 

24/set 0,2 5 9,15 0,30 
1,0012 0,9472 0,0332 0,9804 0,0208 96,6136 3,3864 2,0775 

96,87 0,36 
1,0019 0,9677 0,0287 0,9964 0,0055 97,1196 2,8804 0,5490 

24/set 2 5 9,45 0,21 
1,0010 0,9193 0,0476 0,9669 0,0341 95,0771 4,9229 3,4066 

95,79 1,48 
1,0011 0,9553 0,0278 0,9831 0,0180 97,1722 2,8278 1,7980 

02/dez 10 5 9,22 0,10 
1,0005 0,1497 0,8456 0,9953 0,0052 15,0407 84,9593 0,5197 

14,65 0,55 
1,0008 0,1424 0,8563 0,9987 0,0021 14,2585 85,7415 0,2098 

28/set reg pH - 9,60 0,07 
1,0012 0,1822 0,8187 1,0009 0,0003 18,2036 81,7964 0,0300 

17,13 1,52 
1,0011 0,1602 0,8378 0,9980 0,0031 16,0521 83,9479 0,3097 
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Testes de microflotação da dolomita variando o tempo de condicionamento a concentração de sulfeto de sódio com 2,5x10-5 M de oleato de sódio 

Data 

Sulfeto de sódio pH Massas (g) Distribuição (%) 

C (mg/L) TC (min) Média 
Desvio  

Padrão (%) 
Alimentação Flotado Afundado Soma 

Perda de  
Massa  

Flotado Afundado 
Perda de  

Massa  
Média 

Desvio  
Padrão 

22/set 20 3 9,64 0,13 
1,0014 0,1348 0,8605 0,9953 0,0061 13,5437 86,4563 0,6091 

13,52 1,68 
1,0013 0,1594 0,8423 1,0017 -0,0004 15,9129 84,0871 -0,0399 

22/set 20 5 9,42 0,28 
1,0010 0,0751 0,9172 0,9923 0,0087 7,5683 92,4317 0,8691 

5,45 1,27 
1,0014 0,0570 0,9315 0,9885 0,0129 5,7663 94,2337 1,2882 

24/set 0,2 5 9,46 0,26 
1,0007 0,1597 0,8273 0,9870 0,0137 16,1803 83,8197 1,3690 

12,33 3,73 
1,0020 0,1086 0,8872 0,9958 0,0062 10,9058 89,0942 0,6188 

24/set 2 5 9,61 0,21 
1,0014 0,0944 0,8988 0,9932 0,0082 9,5046 90,4954 0,8189 

8,33 0,05 
1,0012 0,0949 0,8960 0,9909 0,0103 9,5772 90,4228 1,0288 

02/dez 10 5 9,42 0,06 
1,0011 0,0913 0,9019 0,9932 0,0079 9,1925 90,8075 0,7891 

7,82 0,23 
1,0016 0,0881 0,9047 0,9928 0,0088 8,8739 91,1261 0,8786 

29/set reg pH - 9,48 0,25 
1,0008 0,4855 0,5129 0,9984 0,0024 48,6278 51,3722 0,2398 

49,45 2,87 
1,0012 0,5233 0,4698 0,9931 0,0081 52,6936 47,3064 0,8090 
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Testes de microflotação da smithsonita variando o tempo de condicionamento a concentração de CaCl2 com 2,5x10-5 M de oleato de sódio 

Data 

Cloreto de cálcio pH Massas (g) Distribuição (%) 

C (M) TC (min) Média 
Desvio 

Padrão (%) 
Alimentação Flotado Afundado Soma 

Perda de  
Massa  

Flotado Afundado 
Perda de 

Massa  
Média 

Desvio  
Padrão 

18/ago 1,0x10-3 3 9,52 0,23 
1,0024 0,0658 0,9234 0,9892 0,0132 6,6518 93,3482 1,3168 

8,60 2,92 
1,0011 0,1073 0,8881 0,9954 0,0057 10,7796 89,2204 0,5694 

18/ago 1,0x10-3 5 9,37 0,23 
1,0017 0,1414 0,8545 0,9959 0,0058 14,1982 85,8018 0,5790 

15,51 2,03 
1,0012 0,1688 0,8201 0,9889 0,0123 17,0695 82,9305 1,2285 

06/out 1,0x10-6 3 9,71 0,19 
1,0006 0,9451 0,0333 0,9784 0,0222 96,5965 3,4035 2,2187 

97,38 1,28 
1,0018 0,9759 0,0158 0,9917 0,0101 98,4068 1,5932 1,0082 

20/ago 1,0x10-5 3 9,28 0,21 
1,0016 0,8967 0,0984 0,9951 0,0065 90,1115 9,8885 0,6490 

89,97 0,03 
1,0019 0,8948 0,0986 0,9934 0,0085 90,0745 9,9255 0,8484 

06/out 1,0x10-4 3 9,49 0,17 
1,0014 0,1892 0,8048 0,9940 0,0074 19,0342 80,9658 0,7390 

19,98 1,51 
1,0008 0,2102 0,7825 0,9927 0,0081 21,1746 78,8254 0,8094 

 

Testes de microflotação da smithsonita variando o tempo de condicionamento a concentração de MgCl2 com 2,5x10-5 M de oleato de sódio 

Data 

Cloreto de magnésio pH Massas (g) Distribuição (%) 

C (M) TC (min) Média 
Desvio  

Padrão (%) 
Alimentação Flotado Afundado Soma 

Perda de  
Massa  

Flotado Afundado 
Perda de 

Massa 
Média 

Desvio 
Padrão 

13/ago 1,0x10-3 3 9,43 0,26 
1,0023 0,8422 0,1445 0,9867 0,0156 85,3552 14,6448 1,5564 

87,93 3,81 
1,0012 0,9017 0,0920 0,9937 0,0075 90,7417 9,2583 0,7491 

13/ago 1,0x10-3 5 9,21 0,29 
1,0017 0,9084 0,0723 0,9807 0,0210 92,6277 7,3723 2,0964 

93,70 1,68 
1,0017 0,9459 0,0497 0,9956 0,0061 95,0080 4,9920 0,6090 

07/out 1,0x10-6 3 9,76 0,10 
1,0006 0,9395 0,0420 0,9815 0,0191 95,7208 4,2792 1,9089 

96,72 1,58 
1,0006 0,9726 0,0203 0,9929 0,0077 97,9555 2,0445 0,7695 

19/ago 1,0x10-5 3 9,43 0,08 
1,0014 0,9637 0,0280 0,9917 0,0097 97,1766 2,8234 0,9686 

97,23 0,25 
1,0015 0,9572 0,0243 0,9815 0,0200 97,5242 2,4758 1,9970 

19/ago 1,0x10-4 3 9,51 0,24 
1,0012 0,8813 0,1114 0,9927 0,0085 88,7781 11,2219 0,8490 

91,06 3,40 
1,0013 0,9295 0,0637 0,9932 0,0081 93,5864 6,4136 0,8089 
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Testes de microflotação da dolomita variando o tempo de condicionamento a concentração de ZnCl2 com 2,5x10-5 M de oleato de sódio 

Data 

Cloreto de zinco pH Massas (g) Distribuição (%) 

C (M) TC (min) Média 
Desvio 

 Padrão (%) 
Alimentação Flotado Afundado Soma 

Perda de  
Massa  

Flotado Afundado 
Perda de  

Massa  
Média 

Desvio 
Padrão 

12/ago 1,0x10-4 3 9,58 0,19 
1,0014 0,2393 0,7621 1,0014 0,0000 23,8965 76,1035 0,0000 

19,19 4,95 
1,0021 0,1680 0,8260 0,9940 0,0081 16,9014 83,0986 0,8083 

11/ago 1,0x10-4 5 9,55 0,17 
1,0025 0,1989 0,7951 0,9940 0,0085 20,0101 79,9899 0,8479 

19,63 1,18 
1,0010 0,2156 0,7786 0,9942 0,0068 21,6858 78,3142 0,6793 

11/ago 1,0x10-4 7 9,45 0,21 
1,0016 0,1845 0,8102 0,9947 0,0069 18,5483 81,4517 0,6889 

18,85 2,15 
1,0027 0,2149 0,7808 0,9957 0,0070 21,5828 78,4172 0,6981 

13/ago 1,0x10-6 3 9,54 0,12 
1,0013 0,7508 0,2438 0,9946 0,0067 75,4876 24,5124 0,6691 

74,52 0,35 
1,0019 0,7552 0,2388 0,9940 0,0079 75,9759 24,0241 0,7885 

14/ago 1,0x10-5 3 9,56 0,11 
1,0010 0,8018 0,1919 0,9937 0,0073 80,6883 19,3117 0,7293 

79,36 0,16 
1,0019 0,7965 0,1934 0,9899 0,0120 80,4627 19,5373 1,1977 

13/out 1,0x10-3 3 9,32 0,28 
1,0019 0,0092 1,0003 1,0095 -0,0076 0,9113 99,0887 -0,7586 

0,85 0,08 
1,0020 0,0080 0,9982 1,0062 -0,0042 0,7951 99,2049 -0,4192 
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Testes de microflotação da smithsonita variando a concentração de CaCl2 com 10,0 mg/L de silicato de sódio 2,5x10-5 M de oleato de sódio 

Data 

Cloreto de cálcio pH Massas (g) Distribuição (%) 

C (M) TC (min) Média 
Desvio  

Padrão (%) 
Alimentação Flotado Afundado Soma 

Perda de  
Massa  

Flotado Afundado 
Perda de  

Massa 
Média 

Desvio  
Padrão 

14/out 1,0x10-6 3 9,46 0,08 
1,0020 0,9463 0,0395 0,9858 0,0162 95,9931 4,0069 1,6168 

94,67 1,40 
1,0017 0,9293 0,0592 0,9885 0,0132 94,0111 5,9889 1,3178 

06/out 1,0x10-3 3 9,49 0,29 
1,0022 0,0033 0,9970 1,0003 0,0019 0,3299 99,6701 0,1896 

0,28 0,08 
1,0013 0,0022 0,9937 0,9959 0,0054 0,2209 99,7791 0,5393 

 

Testes de microflotação da smithsonita variando a concentração de MgCl2 com 10,0 mg/L de silicato de sódio 2,5x10-5 M de oleato de sódio 

Data 

Cloreto de magnésio pH Massas (g) Distribuição (%) 

C (M) TC (min) Média 
Desvio  

Padrão (%) 
Alimentação Flotado Afundado Soma 

Perda de  
Massa  

Flotado Afundado 
Perda de  

Massa 
Média 

Desvio  
Padrão 

07/out 1,0x10-6 3 9,57 0,07 
1,0006 0,9691 0,0304 0,9995 0,0011 96,9585 3,0415 0,1099 

97,47 1,20 
1,0013 0,9862 0,0135 0,9997 0,0016 98,6496 1,3504 0,1598 

07/out 1,0x10-3 3 9,36 0,13 
1,0013 0,1920 0,8047 0,9967 0,0046 19,2636 80,7364 0,4594 

18,56 0,52 
1,0007 0,1844 0,8112 0,9956 0,0051 18,5215 81,4785 0,5096 

 

Testes de microflotação da dolomita variando a concentração de ZnCl2 com 10,0 mg/L de silicato de sódio 2,5x10-5 M de oleato de sódio 

Data 

Cloreto de zinco pH Massas (g) Distribuição (%) 

C (M) TC (min) Média 
Desvio  

Padrão (%) 
Alimentação Flotado Afundado Soma 

Perda de  
Massa  

Flotado Afundado 
Perda de  

Massa 
Média 

Desvio  
Padrão 

13/out 1,0x10-6 3 9,74 0,15 
1,0020 0,0667 0,9272 0,9939 0,0081 6,7109 93,2891 0,8084 

8,34 2,77 
1,0017 0,1054 0,8860 0,9914 0,0103 10,6314 89,3686 1,0283 

13/out 1,0x10-3 3 9,48 0,31 
1,0008 0,0317 0,9616 0,9933 0,0075 3,1914 96,8086 0,7494 

6,32 4,90 
1,0011 0,1003 0,8910 0,9913 0,0098 10,1180 89,8820 0,9789 
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APÊNDICE C – Medidas de potencial zeta da smithsonita e da dolomita 

 

Medidas de potencial zeta da smithsonita e da dolomita apenas com eletrólito indiferente com 

tempo de equilíbrio igual a 0 hora 

Smithsonita  Dolomita 

Data: 16/set  Data: 22/0ut 

pH Potencial zeta (mV)  pH Potencial zeta (mV) 

Média 
Desvio 
 Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio 
 Padrão 

(%) 

 
Média 

Desvio  
Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio  
Padrão 

(%) 
 

8,07 0,08 

14,60 

12,90 2,87 

 

7,91 0,09 

-17,50 

-17,55 1,94 

12,20  -15,70 

12,10  -16,60 

16,50  -19,90 

13,90  -15,70 

8,07  -19,90 

8,86 0,12 

1,16 

1,88 0,39 

 

8,75 0,24 

-16,10 

-17,92 2,51 

2,20  -15,60 

2,00  -15,40 

2,18  -19,50 

2,01  -21,20 

1,72  -19,70 

9,46 0,10 

-14,70 

-10,79 2,66 

 

9,52 0,01 

-25,40 

-21,68 2,53 

-12,80  -23,40 

-7,73  -22,10 

-10,10  -20,60 

-8,33  -18,20 

-11,10  -20,40 

9,92 0,06 

-14,90 

-23,06 4,99 

 

9,99 0,12 

-21,40 

-24,18 1,53 

-17,20  -25,60 

-20,30  -24,30 

-24,90  -25,50 

-22,50  -23,90 

-30,40  -24,40 

11,97 0,02 

-27,80 

-41,12 3,23 

 

12,19 0,08 

3,49 

6,14 1,71 

-38,70  5,30 

-46,20  7,04 

-38,10  5,43 

-40,60  8,04 

-42,00  7,55 

Os números em vermelho não foram considerados no cálculo da média do PZ 
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Medidas de potencial zeta da smithsonita e da dolomita apenas com eletrólito indiferente com 

tempo de equilíbrio igual a 15 horas 

Smithsonita  Dolomita 

Data: 15/set  Data: 13/nov 

pH Potencial zeta (mV)  pH Potencial zeta (mV) 

Média 
Desvio 
 Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio  
Padrão 

(%) 

 
Média 

Desvio  
Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio  
Padrão 

(%) 
 

7,86 0,21 

-1,68 

-2,26 0,47 

 

8,06 0,02 

-15,40 

-17,83 3,69 

-2,23  -15,60 

-1,84  -14,00 

-2,22  -18,10 

-2,94  -24,00 

-2,64  -19,90 

8,81 0,16 

-0,54 

-0,39 1,17 

 

9,03 0,02 

-22,80 

-18,20 2,92 

-0,06  -20,80 

0,07  -16,60 

-0,56  -15,80 

-2,39  -15,80 

1,17  -17,40 

9,55 0,11 

-15,90 

-9,29 4,22 

 

9,43 0,05 

-18,70 

-19,17 1,33 

-23,40  -21,20 

-8,79  -17,60 

-5,96  -19,60 

-5,41  -18,00 

-10,40  -19,90 

10,09 0,12 

-26,10 

-19,80 4,96 

 

10,07 0,06 

-28,60 

-23,98 4,31 

-20,30  -17,30 

-15,60  -25,40 

-25,40  -20,60 

-16,10  -24,40 

-15,30  -27,60 

11,94 0,03 

-15,20 

-21,82 4,53 

 

12,17 0,18 

9,91 

9,77 1,10 

-23,40  10,80 

-27,50  11,30 

-20,20  8,57 

-22,80  8,91 

-34,10  9,14 

Os números em vermelho não foram considerados no cálculo da média do PZ 
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Medidas de potencial zeta da smithsonita e da dolomita apenas com eletrólito indiferente com 

tempo de equilíbrio igual a 24 horas 

Smithsonita  Dolomita 

Data: 17/set  Data: 28/out 

pH Potencial zeta (mV)  pH Potencial zeta (mV) 

Média 
Desvio 
 Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio 
 Padrão 

(%) 

 
Média 

Desvio 
 Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio  
Padrão 

(%) 
 

8,14 0,17 

2,84 

0,94 2,95 

 

7,93 0,12 

-9,31 

-9,33 1,39 

1,81  -6,73 

5,31  -9,01 

-2,71  -10,30 

-0,25  -10,20 

-1,36  -10,40 

9,06 0,12 

-2,96 

-2,76 1,85 

 

8,86 0,14 

-15,50 

-16,32 1,42 

-2,31  -17,50 

-3,72  -16,30 

-2,33  -15,00 

0,17  -18,50 

-5,43  -15,10 

9,37 0,18 

-10,20 

-8,45 2,50 

 

9,52 0,08 

-19,20 

-17,93 4,40 

-11,90  -19,70 

-5,22  -24,90 

-7,76  -13,50 

-9,30  -17,20 

-6,32  -13,10 

10,18 0,10 

-31,90 

-21,30 4,19 

 

10,03 0,06 

-19,70 

-18,22 3,51 

-24,40  -20,70 

-22,00  -23,20 

-23,60  -16,00 

-15,20  -14,20 

-28,60  -15,50 

12,20 0,04 

-29,60 

-31,67 4,64 

 

12,12 0,06 

6,50 

7,73 1,17 

-35,30  8,53 

-32,70  8,51 

-23,50  5,99 

-32,60  8,55 

-36,30  8,32 

Os números em vermelho não foram considerados no cálculo da média do PZ 
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Medidas de potencial zeta da smithsonita e da dolomita com 2,5x10-5 M de oleato de sódio 

variando o pH 

Smithsonita  Dolomita 

Data: 04/nov  Data: 06/nov 

pH Potencial zeta (mV)  pH Potencial zeta (mV) 

Média 
Desvio  
Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio  
Padrão 

(%) 

 
Média 

Desvio 
 Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 
 

7,71 0,06 

-27,90 

-28,23 1,11 

 

7,94 0,15 

-27,40 

-25,65 0,95 

-26,50  -25,10 

-28,60  -25,70 

-28,80  -24,60 

-29,80  -25,70 

-27,80  -25,40 

8,49 0,23 

-41,70 

-41,77 0,81 

 

8,98 0,22 

-25,00 

-25,57 1,38 

-42,60  -28,00 

-42,60  -24,20 

-40,40  -25,20 

-41,70  -24,70 

-41,60  -26,30 

9,31 0,07 

-33,70 

-34,47 0,73 

 

9,42 0,27 

-20,50 

-23,53 3,36 

-33,80  -29,80 

-35,40  -24,10 

-35,30  -22,50 

-34,30  -21,00 

-34,30  -23,30 

10,10 0,06 

-43,60 

-39,03 3,08 

 

10,18 0,05 

-29,20 

-32,80 1,91 

-36,60  -32,40 

-37,10  -34,00 

-41,30  -32,90 

-35,70  -34,20 

-39,90  -34,10 

12,18 0,07 

-22,40 

-19,20 2,61 

 

12,13 0,06 

0,91 

1,55 0,82 

-18,10  2,11 

-21,20  1,50 

-19,00  1,75 

-19,60  2,66 

-14,90  0,38 
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Medidas de potencial zeta da smithsonita e da dolomita variando a concentração de silicato de sódio 

Smithsonita  Dolomita  

Data: 10/nov  Data: 10/nov 

Silicato 
de 

sódio 
(mg/L) 

pH Potencial zeta (mV)  Silicato 
de 

sódio 
(mg/L) 

pH Potencial zeta (mV) 

Média 
Desvio 
Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 

 
Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 
 

1 9,25 0,30 

-17,20 

-20,83 4,59 

 

1 9,52 0,08 

-21,60 

-23,15 1,54 

-15,60  -24,10 

-11,10  -23,90 

-25,60  -25,00 

-25,80  -23,30 

-29,90  -21,00 

-23,30  

10 9,47 0,02 

-27,00 

-22,05 4,97 

-9,82  -12,80 

-17,50  -21,60 

10 9,49 0,14 

-34,90 

-31,27 3,10 

 -22,00 

-30,60  -23,50 

-31,10  -25,40 

-31,90  

50 9,57 0,10 

-26,30 

-29,07 2,65 

-33,30  -29,60 

-25,80  -26,70 

50 9,51 0,07 

-42,20 

-32,23 4,93 

 -28,20 

-56,70  -30,10 

-36,10  -33,50 

-31,90  

150 9,60 0,05 

-31,20 

-28,56 4,78 

-23,20  -31,00 

-20,90  -32,30 

-31,60  -24,30 

-37,00  -18,20 

-33,60  -18,60 

150 9,72 0,05 

-36,60 

-36,33 4,63 

 -29,00 

-30,20  -32,30 

-31,70  -29,80 

-41,50  
      

-40,90  
      

-37,10  
      

Os números em vermelho não foram considerados no cálculo da média do PZ 
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Medidas de potencial zeta da smithsonita e da dolomita com 2,5x10-5 M de oleato de sódio variando 

a concentração de silicato de sódio 

Smithsonita  Dolomita  

Data: 11/nov  Data: 11/nov 

Silicato 
de 

sódio 
(mg/L) 

pH Potencial zeta (mV)  Silicato 
de 

sódio 
(mg/L) 

pH Potencial zeta (mV) 

Média 
Desvio 
Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 

 
Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 
 

1 9,45 0,01 

-23,20 

-19,50 4,32 

 

1 9,36 0,13 

-26,20 

-25,32 1,55 

-9,99  -25,40 

-14,50  -27,20 

-19,80  -26,20 

-15,80  -23,50 

-24,20  -23,40 

10 9,41 0,01 

-51,00 

-40,85 4,67 

 

10 9,37 0,19 

-24,60 

-22,20 3,33 

-74,90  -26,60 

-81,00  -23,80 

-36,60  -17,80 

-37,50  -20,70 

-38,30  -19,70 

-46,00  

50 9,52 0,06 

-30,00 

-29,65 0,46 

-47,50  -29,10 

-39,20  -30,00 

50 9,52 0,07 

-45,70 

-51,52 4,09 

 -30,10 

-49,40  -29,60 

-54,70  -29,10 

-52,00  

150 9,62 0,05 

-32,30 

-33,93 1,28 

-60,60  -33,10 

-55,80  -34,90 

150 9,58 0,12 

-43,00 

-44,75 4,56 

 -35,00 

-45,20  -33,00 

-50,80  -35,30 

-66,90  
      

-65,70  
      

-72,60  
      

-35,50  
      

-40,00  
      

-32,60  
      

Os números em vermelho não foram considerados no cálculo da média do PZ 
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Medidas de potencial zeta da smithsonita e da dolomita variando a concentração de sulfeto de sódio 

Smithsonita   Dolomita  

Data: 12/nov  Data: 19/nov 

Sulfeto 
de 

sódio 
(mg/L) 

pH Potencial zeta (mV)  Sulfeto 
de 

sódio 
(mg/L) 

pH Potencial zeta (mV) 

Média 
Desvio 
Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 

 
Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 
 

0,2 9,42 0,10 

-12,50 

-14,70 2,78 

 

0,2 9,47 0,11 

-22,80 

-21,50 1,51 

-1,98  -21,70 

-0,54  -21,00 

-32,00  -22,40 

-32,80  -22,40 

-16,60  -18,70 

-18,10  

2 9,51 0,08 

-18,10 

-21,60 4,78 

-11,40  -19,70 

-14,90  -16,50 

2 9,58 0,15 

-15,40 

-14,33 3,72 

 -26,30 

-16,60  -20,40 

-9,25  -28,60 

-27,70  

10 9,49 0,09 

-16,30 

-14,93 1,57 

-18,50  -17,10 

-11,90  -14,10 

10 9,59 0,09 

-23,50 

-13,56 4,60 

 -14,20 

-19,90  -15,10 

-11,40  -12,80 

-9,24  

20 9,64 0,05 

-18,90 

-16,87 4,06 

-13,70  -20,30 

-5,44  -21,00 

20 9,68 0,17 

-39,10 

-37,50 4,92 

 -12,10 

-42,20  -17,20 

-41,60  -11,70 

-33,10  

reg. de 
 pH 

9,59 0,01 

-22,30 

-21,33 3,40 

-31,50  -18,90 

-28,30  -21,90 

reg. de 
pH 

9,44 0,09 

-23,70 

-27,30 3,72 

 -15,90 

-32,70  -23,80 

-24,00  -25,20 

-26,20  
      

-26,20  
      

-31,00  
      

 

 



119 

 

 

 

 

Medidas de potencial zeta da smithsonita e da dolomita com 2,5x10-5 M de oleato de sódio variando 

a concentração de sulfeto de sódio 

Smithsonita   Dolomita  

Data: 17/nov  Data: 17/nov 

Sulfeto 
de 

sódio 
(mg/L) 

pH Potencial zeta (mV)  Sulfeto 
de 

sódio 
(mg/L) 

pH Potencial zeta (mV) 

Média 
Desvio 
Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 

 
Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 
 

0,2 9,33 0,06 

-37,60 

-35,38 4,48 

 

0,2 9,35 0,06 

-22,00 

-23,92 1,27 

-33,30  -24,30 

-38,00  -23,30 

-28,50  -23,70 

-39,50  -24,40 

-24,90  -25,80 

2 9,24 0,02 

-43,30 

-38,80 3,38 

 

2 9,32 0,04 

-19,10 

-23,55 4,40 

-34,00  -20,60 

-40,70  -16,40 

-39,80  -26,20 

-39,20  -31,20 

-35,80  -28,30 

10 9,52 0,06 

-21,70 

-18,08 3,93 

 

10 9,46 0,08 

-19,30 

-23,03 4,63 

-12,80  -21,10 

-15,80  -16,80 

-22,30  -26,50 

-20,50  -28,50 

-15,40  -26,00 

20 9,43 0,21 

-42,40 

-41,72 0,96 

 

20 9,35 0,01 

-27,80 

-29,92 1,07 

-41,50  -30,10 

-39,90  -30,70 

-42,10  -30,00 

-42,50  -30,60 

-41,90  -30,30 

reg. de  
pH 

9,57 0,09 

-54,50 

-51,47 2,65 

 

reg. de  
pH 

9,50 0,06 

-32,00 

-32,60 2,51 

-43,30  -33,10 

-49,60  -35,40 

-63,10  -35,40 

-50,30  -29,90 

-69,80  -29,80 
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Medidas de potencial zeta da smithsonita variando a concentração de CaCl2 e MgCl2 

Smithsonita  Smithsonita 

Data: 25/nov  Data: 25/nov 

CaCl2  

(M) 

pH Potencial zeta (mV)  

MgCl2 

(M) 

pH Potencial zeta (mV) 

Média 
Desvio 
Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 

 
Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 
 

1,0x10-6 9,51 0,16 

-12,30 

-15,52 2,36 

 

1,0x10-6 9,51 0,15 

-17,20 

-10,79 4,18 

-16,10  -11,40 

-16,40  -19,90 

-16,40  -8,06 

-18,70  -11,10 

-13,20  -6,21 

1,0x10-5 9,51 0,18 

-18,20 

-8,56 4,50 

 

1,0x10-5 9,54 0,03 

-20,90 

-19,67 4,81 

-16,80  -22,20 

-13,30  -27,50 

-5,67  -16,00 

-4,25  -14,90 

-8,82  -16,50 

1,0x10-4 9,37 0,15 

-5,11 

-7,44 2,33 

 

1,0x10-4 9,57 0,11 

-6,09 

-5,61 2,05 

-5,10  -8,53 

-9,43  -7,01 

-10,30  -5,19 

-6,64  -2,89 

-4,21  -3,94 

-9,08  

1,0x10-3 9,50 0,06 

-2,63 

-2,11 0,61 

-5,59  -2,81 

-8,80  -1,93 

1,0x10-3 9,31 0,09 

-5,10 

-4,81 0,45 

 -1,23 

-4,85  -1,64 

-5,51  -2,41 

-4,31  
      

-4,39  
      

-4,70  
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Medidas de potencial zeta da dolomita variando a concentração de ZnCl2 

Dolomita 

Data: 20/nov 

ZnCl2  

(M) 

pH Potencial zeta (mV) 

Média 
Desvio  

Padrão (%) 
Valor Média 

Desvio  
Padrão (%) 

1,0x10-6 9,34 0,11 

-18,90 

-20,22 1,45 

-19,90 

-21,20 

-18,20 

-21,40 

-21,70 

1,0x10-5 9,37 0,07 

-18,00 

-18,17 2,82 

-13,60 

-21,00 

-16,60 

-18,80 

-21,00 

1,0x10-4 9,55 0,11 

-18,70 

-15,10 4,32 

-18,40 

-19,50 

-13,00 

-9,27 

-11,70 

1,0x10-3 9,34 0,09 

-8,73 

-6,31 3,49 

-10,30 

-9,35 

-3,51 

-2,88 

-3,09 
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Medidas de potencial zeta da smithsonita com 2,5x10-5 M de oleato de sódio variando a 

concentração de CaCl2 e MgCl2 

Smithsonita  Smithsonita 

Data: 24/nov  Data: 24/nov 

CaCl2  

(M) 

pH Potencial zeta (mV)  

MgCl2 

(M) 

pH Potencial zeta (mV) 

Média 
Desvio 
Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 

 
Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 
 

1,0x10-6 9,48 0,07 

-29,10 

-31,16 4,14 

 

1,0x10-6 9,43 0,09 

-17,90 

-27,75 2,08 

-37,70  -18,10 

-32,80  -27,40 

-45,90  -30,60 

-49,60  -27,40 

-28,20  -25,60 

-23,20  

1,0x10-5 9,45 0,06 

-41,80 

-41,23 2,32 

-23,60  -45,50 

-28,00  -40,80 

1,0x10-5 9,53 0,03 

-22,80 

-36,67 2,15 

 -38,70 

-32,60  -40,30 

-23,80  -40,30 

-38,60  

1,0x10-4 9,28 0,01 

-20,00 

-19,58 1,10 

-38,20  -19,00 

-36,80  -18,90 

-37,30  -18,40 

-36,50  -19,70 

-42,30  -21,50 

1,0x10-4 9,41 0,01 

-26,80 

-28,95 2,20 

 

1,0x10-3 9,36 0,01 

-11,60 

-11,15 1,81 

-27,50  -14,50 

-28,10  -9,71 

-30,20  -10,60 

-28,30  -10,90 

-32,80  -9,56 

1,0x10-3 9,49 0,06 

-20,90 

-21,42 2,84 

 
      

-17,30  
      

-22,60  
      

-20,70  
      

-21,00  
      

-26,00  
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Medidas de potencial zeta da dolomita com 2,5x10-5 M de oleato de sódio variando a concentração 

de ZnCl2  

Dolomita 

Data: 20/nov 

ZnCl2 (M) 

pH Potencial zeta (mV) 

Média 
Desvio  

Padrão (%) 
Valor Média 

Desvio  
Padrão (%) 

1,0x10-6 9,41 0,06 

-27,60 

-24,67 2,37 

-26,40 

-25,60 

-22,20 

-24,60 

-21,60 

1,0x10-5 9,54 0,12 

-20,70 

-21,68 2,63 

-18,00 

-20,30 

-23,20 

-25,60 

-22,30 

1,0x10-4 9,44 0,04 

-29,00 

-28,97 3,15 

-32,40 

-31,80 

-30,10 

-25,90 

-24,60 

1,0x10-3 9,38 0,07 

-3,22 

-2,59 1,00 

-3,10 

-3,99 

-1,73 

-2,04 

-1,45 
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Medidas de potencial zeta da smithsonita com 2,5x10-5 M de oleato de sódio e 10,0 mg/L de silicato 

de sódio variando a concentração de CaCl2 e MgCl2 

Smithsonita  Smithsonita 

Data: 18/nov  Data: 18/nov 

CaCl2  

(M) 

pH Potencial zeta (mV)  

MgCl2 

(M) 

pH Potencial zeta (mV) 

Média 
Desvio 
Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 

 
Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 
Valor Média 

Desvio 
Padrão 

(%) 
 

1,0x10-6 9,57 0,08 

-57,70 

-57,87 3,81 

 

1,0x10-6 9,70 0,09 

-57,40 

-45,45 3,61 

-55,60  -56,00 

-61,20  -48,00 

-62,90  -42,90 

-57,50  -33,80 

-52,30  -34,10 

1,0x10-3 9,27 0,07 

-19,50 

-20,27 1,48 

 

1,0x10-3 9,37 0,06 

-13,80 

-15,23 2,33 

-23,00  -17,70 

-20,90  -18,50 

-19,00  -13,00 

-19,50  -15,00 

-19,70  -13,40 

 

Medidas de potencial zeta da dolomita com 2,5x10-5 M de oleato de sódio e 10,0 mg/L de silicato 

de sódio variando a concentração de ZnCl2 

Dolomita 

Data: 18/nov 

ZnCl2 (M) 

pH Potencial zeta (mV) 

Média 
Desvio 

 Padrão (%) 
Valor Média 

Desvio 
Padrão (%) 

1,0x10-6 9,56 0,11 

-29,10 

-26,15 4,28 

-28,70 

-31,80 

-23,50 

-22,70 

-21,10 

1,0x10-5 9,58 0,11 

-24,40 

-27,88 2,72 

-25,20 

-27,30 

-30,30 

-29,00 

-31,10 
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ANEXO A – Análises de raios x da smithsonita e da dolomita 

 

Fantastic report on 

Smithsonita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution: 

 

Name Function 0.1 0.5 1.0 

N.N.-999 Masterking Group Manager  (MGM)    

N.N.-998 Product Ontwikkelt Manager (POM)    

N.N.-1 (AS)    

N.N.-2 (DS)    

N.N.-3 (BS)    

T.P. Supervisor All Coding    
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ANCHOR SCAN PARAMETERS:  

 

Dataset Name smithsonita 

File name C:\users\RESULTADOS RX  2015\Ana\resultados 

DRX\AnaCarolina\smithsonita\smithsonita.RAW 

Raw Data Origin Shimadzu-binary (.RAW) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 8.0000 

End Position [°2Th.] 70.0000 

Step Size [°2Th.] 0.0200 

Scan Step Time [s] 0.6000 

Scan Type Pre-set time 

Offset [°2Th.] 0.0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1.0000 

Specimen Length [mm] 10.00 

Receiving Slit Size [mm] 0.3000 

Measurement Temperature [°C] 25.00 

Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1.54060 

K-Alpha2 [Å] 1.54443 

K-Beta [Å] 1.39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0.50000 

Generator Settings 30 mA, 40 kV 

Diffractometer Number 0 

Goniometer Radius [mm] 240.00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91.00 

Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 
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GRAPHICS:  

 

 

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

20 30 40 50 60 70 80

 Peak List

 Smithsonite

 Quartz low
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PEAK LIST:  

 

Pos. 

[°2Th.] 

Height 

[cts] 

FWHM 

Left 

[°2Th.] 

d-spacing 

[Å] 

Rel. Int. 

[%] 

Tip Width Matched 

by 

20.954410 142.39660

0 

0.078720 4.23954 2.41 0.0945 98-004-

6143 

25.125930 2213.0030

00 

0.137760 3.54434 37.45 0.1653 98-004-

6065 

26.731310 283.11400

0 

0.137760 3.33501 4.79 0.1653 98-004-

6143 

32.618080 5909.6580

00 

0.196800 2.74533 100.00 0.2362 98-004-

6065 

38.729160 1332.2130

00 

0.078720 2.32505 22.54 0.0945 98-004-

6065 

42.878790 733.15550

0 

0.118080 2.10917 12.41 0.1417 98-004-

6065 

46.688280 1152.0050

00 

0.118080 1.94557 19.49 0.1417 98-004-

6065 

50.258370 18.590840 0.314880 1.81542 0.31 0.3779 98-004-

6143 

51.471420 536.54950

0 

0.098400 1.77545 9.08 0.1181 98-004-

6065 

53.804460 1974.4470

00 

0.177120 1.70384 33.41 0.2125 98-004-

6065 

61.217090 51.981200 0.314880 1.51411 0.88 0.3779 98-004-

6065 

62.181550 502.85620

0 

0.157440 1.49292 8.51 0.1889 98-004-

6065 

66.197270 556.88420

0 

0.120000 1.41059 9.42 0.1440 98-004-

6065 

66.381790 410.88970

0 

0.118080 1.40828 6.95 0.1417 98-004-

6065 
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68.215340 194.42790

0 

0.157440 1.37483 3.29 0.1889 98-004-

6065; 98-

004-6143 

 

 

IDENTIFIED PATTERNS LIST:  

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displaceme

nt [°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 

* 98-004-

6065 

76 Smithsonite 0.000 0.721 C1 O3 Zn1 

* 98-004-

6143 

37 Quartz low 0.000 0.038 O2 Si1 
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Fantastic report on 

Dolomita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution: 

 

Name Function 0.1 0.5 1.0 

N.N.-999 Masterking Group Manager  (MGM)    

N.N.-998 Product Ontwikkelt Manager (POM)    

N.N.-1 (AS)    

N.N.-2 (DS)    

N.N.-3 (BS)    

T.P. Supervisor All Coding    
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ANCHOR SCAN PARAMETERS:  

 

Dataset Name dolomita 

File name C:\users\RESULTADOS RX  2015\Ana\resultados 

DRX\AnaCarolina\dolomita\dolomita.RAW 

Raw Data Origin Shimadzu-binary (.RAW) 

Scan Axis Gonio 

Start Position [°2Th.] 8.0000 

End Position [°2Th.] 70.0000 

Step Size [°2Th.] 0.0200 

Scan Step Time [s] 0.6000 

Scan Type Pre-set time 

Offset [°2Th.] 0.0000 

Divergence Slit Type Fixed 

Divergence Slit Size [°] 1.0000 

Specimen Length [mm] 10.00 

Receiving Slit Size [mm] 0.3000 

Measurement Temperature [°C] 25.00 

Anode Material Cu 

K-Alpha1 [Å] 1.54060 

K-Alpha2 [Å] 1.54443 

K-Beta [Å] 1.39225 

K-A2 / K-A1 Ratio 0.50000 

Generator Settings 30 mA, 40 kV 

Diffractometer Number 0 

Goniometer Radius [mm] 240.00 

Dist. Focus-Diverg. Slit [mm] 91.00 

Incident Beam Monochromator No 

Spinning No 
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GRAPHICS:  

 

 

 

  

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

20 30 40 50 60 70 80 90

 Peak List

 Dolomite

 Quartz low
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PEAK LIST:  

 

Pos. 

[°2Th.] 

Height 

[cts] 

FWHM 

Left 

[°2Th.] 

d-spacing 

[Å] 

Rel. Int. 

[%] 

Tip Width Matched 

by 

20.910960 108.34140

0 

0.157440 4.24825 5.25 0.1889 98-001-

2465 

22.074060 40.382000 0.157440 4.02697 1.96 0.1889 98-004-

5777 

24.093600 104.19700

0 

0.196800 3.69381 5.05 0.2362 98-004-

5777 

26.704330 523.59110

0 

0.118080 3.33832 25.39 0.1417 98-001-

2465 

30.997330 2061.9580

00 

0.216480 2.88507 100.00 0.2598 98-004-

5777 

33.590600 104.70120

0 

0.196800 2.66803 5.08 0.2362 98-004-

5777 

35.352380 101.59630

0 

0.236160 2.53901 4.93 0.2834 98-004-

5777 

36.608010 39.511700 0.236160 2.45475 1.92 0.2834 98-001-

2465 

37.416920 196.27100

0 

0.177120 2.40352 9.52 0.2125 98-004-

5777 

39.525250 38.040700 0.157440 2.28004 1.84 0.1889 98-001-

2465 

41.197190 497.22010

0 

0.196800 2.19129 24.11 0.2362 98-004-

5777 

42.513100 25.446940 0.236160 2.12646 1.23 0.2834 98-001-

2465 

43.851410 61.543080 0.157440 2.06462 2.98 0.1889 98-004-

5777 

44.987920 304.99550

0 

0.196800 2.01507 14.79 0.2362 98-004-

5777 
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49.342080 64.209140 0.314880 1.84696 3.11 0.3779 98-004-

5777 

50.588330 292.19730

0 

0.236160 1.80435 14.17 0.2834 98-004-

5777; 98-

001-2465 

51.125090 355.16780

0 

0.275520 1.78666 17.22 0.3306 98-004-

5777 

55.133340 9.937788 0.629760 1.66588 0.48 0.7557 98-001-

2465 

58.961620 56.903410 0.314880 1.56652 2.76 0.3779 98-004-

5777 

59.930290 124.27660

0 

0.314880 1.54350 6.03 0.3779 98-004-

5777; 98-

001-2465 

61.884400 16.402390 0.472320 1.49937 0.80 0.5668 98-004-

5777 

63.494090 91.942930 0.275520 1.46519 4.46 0.3306 98-004-

5777 

66.150770 29.340550 0.314880 1.41264 1.42 0.3779 98-004-

5777 

67.467940 94.940290 0.314880 1.38823 4.60 0.3779 98-004-

5777; 98-

001-2465 

 

 

IDENTIFIED PATTERNS LIST:  

 

Visible Ref. Code Score Compound 

Name 

Displaceme

nt [°2Th.] 

Scale Factor Chemical 

Formula 

* 98-004-

5777 

76 Dolomite 0.000 0.703 C2 Ca1 

Mg1 O6 

* 98-001-

2465 

58 Quartz low 0.000 0.202 O2 Si1 
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ANEXO B – Análises químicas da smithsonita e da dolomita 
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ANEXO C – Análises MEV/EDS da smithsonita e da dolomita 
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ANEXO D – Análises termogravimétricas da smithsonita e da dolomita 
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ANEXO E – Determinação das densidades da smithsonita e da dolomita 
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ANEXO F – Análises granulométricas a laser da smithsonita e da dolomita 
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ANEXO G – Análises químicas da água 

 

 


