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RESUMO 

 

 
 As empresas produtoras de baterias chumbo-ácido são obrigadas, por lei, a 

reciclar as sucatas de baterias usadas. Em Pernambuco, a reciclagem é feita por 

processo pirometalúrgico que gera um resíduo denominado de escória, tendo como 

principais elementos o chumbo e o ferro. Assim, o presente trabalho teve como objetivo 

estudar a possibilidade de reaproveitar o chumbo contido nesta escória, através do 

método de flotação. Este reaproveitamento trará um ganho ambiental e econômico a 

empresa, devido a redução do seu passivo e o alto valor agregado do chumbo no 

mercado internacional, respectivamente.   

A fim de caracterização minerológica e química da escória, foram realizadas 

análises por difração de raios X (DRX), fluorescência de raios X (FRX) e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), o que possibilitou a escolha de uma rota ideal de 

tratamento deste resíduo. Os testes de flotação foram realizados em uma célula 

mecânica de bancada, estudando-se a influência do tipo de coletor, concentração do 

coletor, tempo de condicionamento, pH da polpa, tempo de flotação, tipos de 

espumantes de flotação (o metil-isobutil-carbinol - MIBIC e eter-poliglicólico - F650) e 

ação de agentes modificadores (amido, o sulfeto de sódio e o querosene) com diferentes 

funções, tais como depressores de ferro, ativadores de chumbo e extensor de cadeia 

carbônica para aumentar a recuperação do chumbo, respectivamente. 

 Os resultados mostraram que é possível  uma recuperação de 54,4 % do chumbo 

da escória com as partículas na faixa granulométrica de 150 – 400 mesh, com o coletor 

mercaptobenzotiazol, a uma dosagem de 1.000 g/t, pH 9,0 e tempo de flotação de 20 

min. As análises de MEV detectaram a presença de chumbo no interior de partículas de 

ferro, o que limita a possibilidade de melhorar a sua recuperação. Por sua vez, o xantato 

etílico de sódio foi bastante seletivo, proporcionando um concentrado com apenas 0,4 % 

do ferro contido na alimentação, com teor de chumbo de 22,9 %. O teor de chumbo 

apresentou um valor inferior a 40,0 %, meta proposta pela empresa, devido a presença 

de carbono  no concentrado de flotação, o que não foi considerado um problema, pois os 

testes piloto mostraram que é possível a sua reutilização na metalurgia do chumbo. 

 

Palavras chave: Chumbo. Escória de chumbo. Flotação de chumbo. Recuperação de 

chumbo.  



 

 

ABSTRACT 
 

 

               Factories of lead-acid batteries are required by law to recycle battery waste. In 

Pernambuco, the waste is recycled by a pyrometallurgical process, which produces a 

residue called slag, that has as main elements lead and iron. Therefore, this work had as 

a target to study the possibility of reusing the lead of the slag of battery scrap, through 

the flotation method. This waste recycling will give the company an environmental and 

economic value, due to the reduction of the quantity of slag and due to a greater 

recuperation of the lead, especially since its price has been increasing in the 

international market. 

               For the purpose of minerológica and chemical characterization of the slag, it 

was performed an analysis by X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (XRF) and 

scanning electron microscopy (SEM), which allowed the choice of an ideal treating for 

this residue. Flotation tests were carried out in a laboratory cell to study the influence of 

the type of reactants, the reactant concentration, the adaptation time of the reactants, pH 

of the pulp, the flotation time, sparkling types of flotation (methyl-isobutyl- carbinol - 

MIBIC and ether polyglycol - F650) and types of modifying agents (starch, sodium 

sulfide and kerosene) with different functions, such as iron depressants, carbon chain 

extender to increase the lead recovery respectively.              

               The results showed that it is possible to arrive at a recovery of 54.4% of the 

lead with the particles in the size range of 150 - 400 mesh, when we use 

mercaptobenzothiazole as reactants of flotation, at a dosage of 1000 g/ton, pH 9.0 and 

flotation time of 20 min. The SEM analysis detected the presence of lead inside the iron 

particles, which limits the possibility of improving and increasing its recovery. In turn, 

the sodium ethyl xanthate was quite selective, providing a concentrate with only 0.4% 

of the iron contained, in relation to the initial mass, and with lead concentration of 

22.9%. The lead content showed a value less than 40.0%, of the target proposed by the 

company, due to the presence of carbon in the form of coke on flotation concentrate, 

which was not considered a problem since pilot tests showed that it is possible to reuse 

it in the metallurgical process. 

 

Keywords: Lead. Lead slag. Lead flotation. Lead recovery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Com o aumento da produção industrial existe uma crescente necessidade no 

controle da geração dos resíduos industriais. Desta forma, o governo brasileiro tem 

estabelecido normas e leis obrigando as empresas a se tornarem cada vez mais eficientes 

e auto-sustentáveis. Em 2010, foi implementada a lei n 12.305, que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), obtendo importantes avanços em relação ao seu 

manejo, geração e armazenamento. 

 Nos dias atuais, o grande desafio das industrias é a busca constante de uma nova 

forma de produção denominada de Tecnologia Limpa, que consiste em um conjunto de 

soluções que possibilitam a nova forma de pensar e utilizar os recursos naturais, 

promovendo uma menor ou quase nenhuma poluição ambiental.  

 Uma das empresas que praticam os conceitos de Tecnologia Limpa são as 

fabricantes de baterias chumbo-ácido. Para cada 1 bateria produzida, 1 bateria é 

reciclada, reaproveitando quase  100% de todos os seus componentes. Todo o plástico 

da sucata de bateria é reciclado, assim como a água presente na solução de ácido 

sulfúrico, que é neutralizada, direcionando-a para o uso interno no processo.  

 O chumbo, outra matéria-prima presente na bateria, tem um percentual de 

aproveitamento de 97 % utilizado na produção de novas ligas e baterias. Os outros 3% 

restantes são resíduos sólidos denominados de escória, armazenados adequadamente, 

atendendo a lei n 12.305, citada anteriormente. De acordo com a norma ABNT NBR 

1005, a escória é classificada como um Resíduo Classe I (perigoso), podendo ocasionar 

danos a saúde humana. 

 Em busca de um desenvolvimento sustentável, a empresa Acumuladores Moura 

S/A, tem apoiado o Programa de Pós-Graduação de Engenharia Química da UFPE no 

desenvolvimento de uma nova tecnologia, a fim de reaproveitar o chumbo contido neste 

resíduo, que tem uma concentração de 40 kg de Pb/t de escória. Ao longo dos seus 58 

anos de vida, existem cerca de U$ 30 milhões de dólares em chumbo não aproveitado 

pela empresa, tornando-a menos competitiva no mercado. 

 Em relação a reserva mundial de minério de chumbo, a Figura 1.1 mostra os 

dados do DNPM (2013), onde o Brasil possui apenas 0,2% do total desta reserva. Neste 

mesmo ano, a  produção brasileira do chumbo de mina foi de 9.000 toneladas (DNPM, 

2013). Estes valores não são suficientes para atender a sua demanda, sendo necessário a 

importação deste metal. 
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      Figura 1.1 – Reservas brasileiras de minério de chumbo (toneladas). 

      Total de 89.000 (103 t).  

 
        

      Fonte: Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM 2013). 

  

A Figura 1.2 mostra o comportamento do preço da tonelada do chumbo no 

mercado internacional, em reais. Nos últimos 15 anos houve um aumento em 8 vezes, 

passando de R$ 758,88 para R$ 6.078,47. 

 

 Figura 1.2 – Preço da tonelada do chumbo no mercado internacional.  

 

 Fonte: http://www.lme.com/ 

 

Assim, devido a iminente possibilidade do esgotamento das reservas brasileiras e 

da baixa viabilidade econômica do aproveitamento do chumbo, ao aumento do preço do 

metal no mercado internacional, à busca constante para o desenvolvimento de 

Tecnologia Limpa e à possibilidade de um retorno financeiro, o presente trabalho tem 

como objetivo desenvolver de uma nova tecnologia capaz de aumentar o 

reaproveitamento do chumbo da sucata de bateria, presente nas escórias metalúrgicas, 

através de flotação, a principal e mais eficiente técnica de tratamento de minério. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1 PRODUÇÃO E RECICLAGEM DE CHUMBO 

 

2.1.1 Produção de Chumbo Primário 

O chumbo primário é obtido do minério galena (PbS). O processo de produção 

consiste em duas etapas: Concentração do minério de chumbo e produção de chumbo 

em fornos de ustulação. O fluxograma da concentração da galena pode ser visto na 

Figura 2.1 

 

     Figura 2.1 – Fluxograma de concentração do minério de chumbo. 

 

    Fonte: https://www.google.com.br – Votorantim. 
 

O beneficiamento do chumbo primário consiste em concentrar a galena até um 

teor mínimo de 60 %, passando pelas  etapas de britagem, moagem, flotação de 

chumbo, flotação de zinco e filtragem. O processo de flotação é realizado separando 

dois metais em série, sendo o primeiro estágio a flotação de chumbo e o segundo a 

flotação de zinco. A flotação de chumbo é realizada em duas colunas em série (rougher 

e cleaner) seguida de uma célula convencional denominada de scavenger.   

O concentrado de chumbo é enviado para o forno de  ustulação  (aquecimento do 

ar),  convertendo-o o sulfeto de chumbo em óxido de chumbo. A Equação 1 mostra a 

reação de ustulação.   
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        𝑃𝑏𝑆 (𝑙) +
3

2
𝑂2(𝑔)      𝑃𝑏𝑂(𝑙) + 𝑆𝑂2(𝑔)      ( 1) 

 

Em seguida o óxido de chumbo reage com o carbono, a 1000ºC, obtendo o 

chumbo metálico (Equação 2).  

 

   2𝑃𝑏𝑂 (𝑙) + 𝐶 (𝑠)    2𝑃𝑏(𝑙) + 𝐶𝑂2(𝑔)        (2) 

 

2.1.2 Chumbo Secundário 

  

 O chumbo secundário é aquele obtido das sucatas de bateria chumbo-ácido. A 

sucata de bateria tem cinco componentes: material ativo (PbSO4, PbO e PbO2) , chumbo 

metálico, ácido sulfúrico, plástico e separador. A sua composição, em percentagem de 

massa, pode ser vista na Figura 2.2.  

   

             Figura 2.2 - Composição da sucata de bateria chumbo-ácido. 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 A produção de chumbo secundário passa por três etapas:  

 

 Trituração da sucata de bateria.  

 Separação dos componentes da bateria (material ativo, chumbo metálico, plástico, 

ácido sulfúrico e separador). 

 Obtenção de chumbo bruto em fornos rotativos. 

= 1000 C 

 

= 1000 C 
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 O chumbo secundário tem um teor de pureza menor que o chumbo primário. No 

entanto, devido a escassez das reservas brasileiras, a maioria do chumbo utilizado para 

produção de novas baterias vem da produção do chumbo secundário e/ou importação do 

chumbo bruto (98,9 %).  A Figura 2.3 mostra o fluxograma da etapa de trituração da 

sucata de bateria. 

  

       Figura 2.3 – Fluxograma do processo de reciclagem da sucata de bateria. 

 

      Fonte: http://www.engitec.com/it/engitec-technologies 
    

 Inicialmente as baterias são armazenadas adequadamente em galpões conforme 

os padrões ambientais exigidos. Em seguida são encaminhadas para trituração em 

moinhos de martelos e posteriormente para classificação, para separar o chumbo, 

plástico e o ácido sulfúrico. O plástico (polipropileno - PP) é separado por diferença de 

densidade e encaminhado para reciclagem em outra unidade fabril. O material ativo 

segue junto com o chumbo metálico para os fornos rotativos. O material ativo e o 

chumbo metálico são adicionados juntamente com os reagentes químicos, sendo eles: 

ferro (Fe) na forma de sucata de ferro e carbono na forma de coque. O forno opera de 

forma batelada, a uma temperatura de 1000 º C, por um tempo de 7 horas. Segundo 

Gabriel et al. (2005) as seguintes reações químicas são envolvidas neste processo: 

 

 

  PbSO4 (l) + 2C (s) → PbS (l) + 2CO2 (g)          (3) 

   

  PbS (l) +  Fe (l)   →  Pb(l)   +        FeS(l)            (4) 

                                   Escória  

=1100 C 
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O processo pirometalúrgico permite uma recuperação de 97 % de todo o chumbo 

presente na sucata de bateria. A macrografia de um forno rotativo é mostrada na Figura 

2.4. 

 

        Figura 2.4 – Macrografia de um forno rotativo usado na metalurgia 

       chumbo. 

 

          Fonte: https://www.google.com.br 
 

 

Os 3% de chumbo não aproveitado ficam retidos na escória, armazenadas 

conforme as normas ambientais. 

 Algumas empresas usam carbonato de sódio (Na2CO3), como fundente, a fim de 

melhorar a separação chumbo/escória. A reação global da recuperação do chumbo na 

presença do carbonato é representada pela Equação 5. 

 

 

2PbSO4(l) + Na2CO3(l) + Fe(s) +9 C(s)  2Pb(l) +  FeS.Na2S(l)   + 9CO(g) + CO2(g)     (5) 

                   escória 

  

 As Equações 3 a 5 além de mostrar as reações que ocorrem nos fornos, fornecem 

uma composição qualitativa da escória, que é formada por ferro, enxofre, sódio e 

chumbo não recuperado na forma de PbO, PbO2 e PbSO4, vindo do material ativo. 

 Após o tempo de reação, ocorre a formação de duas fases no forno, uma de 

maior densidade (chumbo metálico) e outra de menor densidade (escória).  O chumbo e 

a escória são retirados do forno a altas temperaturas, acima dos seus pontos de fusão. 

 Outras reações que podem ocorrer são as reações dos óxidos de chumbo (PbO, 

PbO2) com carbono, reduzindo o chumbo à forma metálica (Equações 6 e 7). 

=1100 C 
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             PbO2(s) + C(s) → Pb(s) + CO2(g)                     (6) 

     

    PbO(s) + C(s) → Pb(s) + CO(g)                        (7) 

 

 

 

2.1.3 Escória 

 

 A escória é um resíduo obtido a partir da etapa de recuperação do chumbo, em 

fornos pirometalúrgico. A quantidade gerada de escória é em torno de 20 % a 25 %, em 

massa, em relação à alimentação do forno. O teor de chumbo presente na escória varia 

de 3 % a 7 %. Este valor depende muito da eficiência de separação do processo (tipos de 

reagentes e eficiência de combustão). 

 A escória do forno é retirada de forma líquida a altas temperaturas, sendo 

encaminhada indireto, para um equipamento chamado de charola.  

 

         Figura 2.5 – Transferência da escória do forno para resfriamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Após a solidificação da escória a mesma deve ser armazenada em uma área 

fechada (Figura 2.6) por um período de 40 dias (quarentena), tempo necessário para que 

a mesma desagregue e reduza o tamanho de suas partículas.  

      Figura 2.6 – Armazenamento da escória de chumbo em baias. 

 

 

=1100 C 
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     Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A Figura 2.7 mostra a escória após o processo de desagregação após um período 

de 40 dias de armazenamento.  

 

             Figura 2.7 – Forma da escória após a desagregação das partículas. 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Em seguida a escória é transferia para um aterro, coberto com manta 

impermeável, evitando-se a lixiviação do chumbo.  

 A forma física da escória depende da adição, ou não, do fundente carbonato de 

sódio.  As escórias em que não tem adição deste fundente têm um formato de blocos 

sólidos (Figura 2.8), não se desintegrando, mesmo sob a ação do ar livre, que é 

responsável pela desagregação das partículas da escória, quanto utilizada barrilha nos 

fornos. 
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  Figura 2.8 – Escória de chumbo metalúrgico em blocos. 

 

     Fonte: www.google.com.br 

 

  

A caracterização da escória é uma etapa importante para a escolha mais correta 

do processo de recuperação do chumbo. De acordo com os seus resultados, pode-se 

definir diferentes rotas de recuperação, assim como o tipo de reagente utilizado. 

Gabriel et al. (2005), caracterizaram uma escória proveniente de uma 

metalurgia, observando a presença de elementos químicos como ferro, chumbo, enxofre 

e sódio (Tabela 2.1). 

 

Tabela 2.1 – Análise química da escória metalúrgica de chumbo. 

 

Elemento 

 

% presente em massa 

 

Pb 

 

1 a 10 

Fe 40 a 60 

S 6 a 8 

Na 8 a 11 

          Fonte: Gabriel et al. (2005). 

 

Gabriel et al. (2005) fizeram as análises de caracterização mineralógica, 

encontrando FeO (wuestita) como forma predominante do ferro na escória. O chumbo 

estava presente em sua forma metálica (Pb) assim como na forma de sulfato (PbSO4). O 

enxofre encontrou-se associado ao ferro e ao sódio sob a forma de sulfeto. 
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 Bigélli (2005) caracterizou a escória metalúrgica de chumbo utilizando método 

de difração de raios X (DRX) e fluorescência de raios X (FRX). A seguir os resultados 

encontrados nas análises de DRX: 

 Faialita (Fe2+SiO4) 

 Magnetita (Fe2+. Fe3+O4) 

 Galena (PbS) 

 Pirolita (Fe1-xS). 

 Foi observado a presença de ferro na form de Faialita, magnetita e pirolita e 

chumbo na forma de galena.  

 A Tabela 2.2 mostra composição da escória conforme análise de FRX. 

Tabela 2.2 – Composição química da escória de chumbo. 

Composto % em peso 

Fe2O3 55,40 

SiO3 16,72 

SiO2 13,36 

Pb 3,82 

Al2O3 2,03 

CaO 0,62 

K2O 0,59 

MgO 0,34 

MnO 0,32 

I 0,05 

Sb 0,13 

P2O5 0,06 

TiO2 0,18 

Cu 0,21 

Na2O 0,28 

P.F. 5,67 

  Fonte: Bigélli (2005).  P.F.: perda ao fogo. 

 Para uma melhor eficiência do processo de flotação do chumbo, é necessário 

fazer as caracterizações química, mineralógica e estrutural da escória, pois com estes 
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resultados é possível definir as melhores etapas assim como os melhores reagentes para 

a recuperação do chumbo. Gomes (2006) fez estas caracterizações através das análises 

de microscopia eletrônica de varredura (MEV), difração de raios X (DRX) e 

espectrometria de emissão atômica, além do estudo do impacto ambiental da escória, 

através das análises de pH, lixiviação e solubilização.  

 Gomes (2006) encontrou compostos na forma de sulfetos, sulfatos e óxidos 

associados ao chumbo, ao ferro e ao sódio.  Os resultados da caracterização da escória 

obtidos por Gomes (2006) podem ser vistos nas Tabelas 2.3 e 2.4. 

 

              Tabela 2.3 - Caracterização química da escória. Espectro- 

                           metria de emissão atômica. 

Elemento Faixa de % em massa 

Fe 40  - 60 

S 7,1 – 7,6 

Na 5 - 10 

Pb 1,3 – 1,1 

Si 2,8 – 2,6 

C Não analisado 

      Fonte: Gomes (2006). 

 

Tabela 2.4 - Caracterização mineralógica da escória (Difração de raios X). 

Nome Fórmula Escória G Escória PG Escória P 

Wuestita FeO majoritário majoritário n.d. 

Magnetita Fe3O4 majoritário majoritário minoritário 

Troilita FeS majoritário majoritário n.d. 

Chumbo Pb minoritário minoritário minoritário 

Anglesita PbSO4 minoritário minoritário minoritário 

Sulfeto de 

sódio 

Na2S minoritário minoritário n.d. 

Erdita NaFeS2.2H2O minoritário minoritário minoritário 

Fonte: Gomes (2006).   * d.d.: não-detectado 

  

 A Tabela 2.3 mostra a presença dos mesmos elementos já citados por Gabriel et 

al. (2005). A diferença entre essas análises foi a presença de silício detectado pela 

análise de Gomes (2006).   
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 Dependendo do tipo de carga utilizada nos fornos, podem-se ter escórias com 

diferentes composições. Coya et al. (2000) e Barnes (1995) relataram essas diferenças. 

A Tabela 2.5 mostra as composições de dois tipos de escórias obtidas da metalurgia do 

chumbo. É observada a diferença entre elas, principalmente, em relação à presença de 

sulfeto de sódio e carbono. 

 

          Tabela 2.5 - Composição de duas diferentes escórias provenientes de produção  

         de chumbo secundário. 

  

Coya et at. (2000) 

 

Barnes (1995) 

 

Composição/Elemento 

 

Faixa de % (em 

massa) 

 

Faixa de % (em massa) 

 

FeS 

 

40 - 50 

 

26,30 - 40,30 

Na2S não identificado 7,03 - 18,41 

Na2CO3 21,40 - 45,94 20 - 30 

Pb 1 - 2,3 0,66 - 7,53 

PbS não identificado 1 

C 10 - 20 não identificado 

SiO2 1,77 - 4,80 4 

         Fonte: Coya et al. (2000) e Barnes (1995). 

 

 

2.2 FLOTAÇÃO 

 

 

2.2.1 Princípio de flotação 

 

A flotação é um método de separação de minérios que se baseia nas 

características das suas superfícies podendo ser polares (quando tem afinidade pela 

água, hidrofílicos) e apolares (quando tem afinidade pelo ar; hidrofóbicos). Os minerais 

hidrofóbicos aderem-se às bolhas de ar, sendo transportados para a superfície, enquanto 

que os hidrofílicos permanecem na fase líquida, ocorrendo assim a separação. A  Figura 

2.9 mostra uma célula típica dde flotação em bancada. 
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Figura 2.9 – Sistema de flotação de bancada. Partículas hidrofóbicas 

e hidrofílicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: www.google.com.br 

 

 

Durante o processo de flotação estão presentes as três fases: sólida, líquida e 

gasosa, representadas pelo minério, água e ar, respectivamente. 

Sendo concebida uma técnica para concentração de minerais hidrofóbicos, a 

flotação teria uma aplicabilidade limitada, considerando que poucos minerais são auto 

flotáveis (grafita, molibidenita e etc), sendo a imensa maioria espéficies hidrofílicas em 

diferentes níveis (BALTAR, 2008). O fator chave para essa limitação está na falta de 

tecnologia necessária para a concentração de minerais e superfícies com as mesmas 

características (apenas hidrofílicos ou hidrofóbicos). 

Com o avanço de novas tecnologias, por exemplo, descoberta de reagentes 

químicos denominados de coletores, houve a possibilidade de transformar as superfícies 

hidrofílicas em hidrofóbicas, ampliando o uso da técnica de flotação na concentração de 

diferentes tipos de minérios.  

Segundo Baltar (2008), a possibilidade de manipulação da superfície do mineral 

viabilizou tecnica e economicamente o aproveitamento de inúmeros minerais assim 

como o aproveitamento de rejeitos e sólidos com partículas finas de antigas usinas.  

Além dos coletores vários outros reagentes são utilizados na flotação, com o 

objetivo de aumentar a eficácia de separação de cada mineral. Dentre eles destacam-se: 

espumantes, depressores, reguladores de pH e ativadores. 

 

 

Mineral hidrofóbico 

Mineral hidrofílico 

Ar introduzido pela 

haste do rotor 

Dispersor quebra o ar em 

pequenas bolhas de ar 

O rotor impele o líquido em 

direção à entrada de ar 
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2.2.2 Reagentes de Flotação 

 

2.2.2.1 Espumantes (Tensoativos) 

 

Os espumantes são substâncias utilizadas para estabilizar as bolhas, reduzindo a 

sua tensão superficial com o ar e a partícula. São compostos orgânicos, tais como 

álcoois, éteres, óleo de pinho e ácidos cresílicos. São definidos como substâncias 

tensoativas heteropolares que se concentram na interface liquido/gás. Dentre os álcoois, 

têm-se os de cadeias lineares, ramificada (metil isobutil carbinol) e os aromáticos 

(xilenóis e cresóis). Alguns deles  encontram-se  na forma de éteres cíclicos (poliglicóis) 

e seus derivados (óxido de etileno e óxido de propileno). Monte e Peres (2004) e 

Bulatovic (2007) definiram os espumantes como compostos heteropolares que contém 

um grupo polar (OH, COOH, CO, OSO2 e SO2OH) em uma das extremidades, que tem 

afinidade pela água, e um radical hidrocarbônico que se orienta no sentido da fase 

gasosa (fase hidrofóbica).  

Cada tipo de espumente é utilizado para diferentes minerais. Alguns fatores 

importantes a serem estudados, em relação a influência do espumante no processo de 

flotação, é o tamanho de sua cadeia hidrocarbônica e a sua interação com o coletor. 

Araújo et al. (2005) estudaram esses parâmetros na flotação do minério de ferro 

processado pela MBR (Minerações Brasileiras Reunidas S.A.). Verificaram que a 

utilização de espumantes com grandes cadeias carbônicas obtinham os seguintes 

resultados: i) uma maior recuperação do minério, a uma menor concentração de 

reagente. ii) Utilizando-se espumantes do tipo poliglicol, reduziu-se a quantidade de 

coletor, aumentando a recuperação do minério. 

 Os espumantes são substâncias tensoativas que possuem uma cadeia 

hidrocarbônica e um grupo polar não iônico neutro (OH, COOH, CO, OSO2, SO2OH), 

onde a cadeia hidrocarbônica se orienta no sentido da fase gasosa.  

 

Coalescência de Bolhas 

 

Segundo Chanson (1996) e Ata et al. (2003), a coalescência de bolhas é um 

processo no qual duas ou mais bolhas, de tamanhos diferentes em um líquido, colidem, 

formando uma nova bolha com diâmetro maior que as anteriores. Observa-se que 

quando há uma aproximação entre a bolha de menor diâmetro e maior pressão interna, 
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com a de maior diâmetro e menor pressão interna ocorre o encapsulamento dando 

origem a uma terceira bolha (bolha 3) de diâmetro maior e menor pressão interna que as 

anteriores (Figura 2.10). 

 

   Figura 2.10 - Mecanismo de coalescência. 

 

                           Fonte: www.google.com.br 

 

 

Ao entrar no fluido, o fluxo de ar gera bolsas (bolhas) com diâmetros variados. 

Ao longo do percurso de ascensão até a superfície, sob turbulência, as bolhas colidem 

uma com as outras, ocorrendo a coalescência (DUDENKOV, SHUBOV & 

GLAZUNOV, 1980). A coalescência interfere diretamente na forma da espuma. Na 

ausência de tensoativos as bolhas coalescem ao primeiro contato. A adição de um 

tensoativo de cadeia curta em uma bolha reduz imediatamente os efeitos da coalescência 

mantendo-as com tamanhos menores (TAGGART, 1945). 

 

Função dos Espumantes 

 

Os espumentes tem a função de tornar as bolhas mais estáveis, pela redução da 

tensão superficial na interface água-ar, favorecendo o transporte do mineral para a 

superfície. 

Segundo Gourram-Bradi et al. (1997) e Gupta et al.(2007), quanto menor a 

tensão superficial na interface liquido/gás mais estável é a espuma. 

Uma vez que ocorre a formação das bolhas, as mesmas tendem a coalescer, 

reduzindo a eficiência do processo de flotação. Segundo Taggart (1945), o desempenho 

do espumante difere em função do radical hidrocarbônico.  
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2.2.2.2 Reagentes Modificadores (Depressores e Ativadores) 

 

Depressores 

 

Segundo Medeiros (2010) depressores são sais ou polímeros utilizados com o 

intuito de adsorverem-se seletivamente na superfície dos minerais que não se tem 

interesse em flotar, inibindo a adsorção do coletor, e conseqüentemente aumentando a 

eficiência do processo de separação. Neste caso, os depressores competem com o 

coletor nos sítios da interface solido/líquido dos minerais indesejáveis.  

Os depressores podem ser orgânicos e inorgânicos. Os depressores orgânicos 

mais usados são os polissacarídeos (amidos, dextranas e seus derivados) e os polifenóis.  

Nascimento (2010) e Prasad (1992) citaram alguns depressores inorgânicos e a suas 

principais aplicações no processo de flotação: óxido de cálcio (CaO – deprime a pirita), 

hidrosulfureto de sódio (NaHS – deprime cobre e o mineral de ferro sulfetado), sulfato 

de zinco (ZnSO4 – deprime esfarelita), cianeto alcalino (NaCN – deprime os minerais de 

sulfetos), cianeto de cálcio (Ca(CN))2 - deprime cobalto e níquel), ferro e ferrocianeto 

(deprime cobre e sulfeto de ferro), ácido fluorídrico (deprime micas, quartzo, apatita e 

espudênio), dicromato (deprime galena), silicatos (deprime cobre e ferro). 

 

Ativadores 

 

Os ativadores são reagentes (sais inorgânicos) adicionados à polpa com objetivo 

de aumentar a adesão do coletor sobre o mineral que se deseja flotar. Atua promovendo 

ou facilitando a adsorção do coletor na superfície do mineral. São utilizados quando 

necessitamos aumentar a eficiência da flotação/recuperação do mineral. 

 

2.2.2.3 Reguladores de pH 

 

O pH é definido como a concentração de íons de hidrogênio presente na solução. 

Mede o grau de acidez de uma substância. Quanto menor o pH de uma substância, 

maior a concentração de íons H+. No processo de flotação, o pH da polpa pode 

influenciar a carga elétrica da superfície das partículas, a taxa de adsorção e o estado de 

ionização dos reagentes (coletores, depressores, inibidores), bem como a ionização das 
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superfícies químicas presentes na água. No caso dos coletores, a presença dos 

reguladores faz com que apenas os coletores adsorvam nas partículas direcionadas para 

a recuperação do mineral. A variação dos íons de hidrogênio na polpa, aumentando ou 

diminuindo o pH, ajuda na interação entre o coletor e o mineral, reduzindo a interação 

entre o coletor e os demais minerais indesejáveis. São vários os reguladores utilizados 

para controle do pH. Dentre eles podemos citar o ácido sulfúrico, ácido nítrico, 

hidróxido de sódio e carbonato de sódio. 

 

2.2.2.4  Coletores 

 

Os coletores são substâncias orgânicas nas quais a estrutura molecular é dividida 

em grupos polares e apolares. O grupo polar (hidrofílico) é aquele que tem afinidade 

pela água. O grupo apolar (hidrofóbico) não tem afinidade pela água, e na molécula do 

coletor é representado pelo hidrocarboneto. Na Figura 2.11 mostra o exemplo de um 

coletor, destacando os grupos hidrofóbicos e hidrofílicos. 

 

Figura 2.11 - Estrutura molecular do oleato de sódio. 

 

Fonte: www.google.com.br 
 

Os coletores tem a função de interagir com a superfície do mineral promovendo 

a adsorção. Com a adsorção do coletor, o mesmo forma uma película hidrofóbica na 

superfície do mineral, impedindo a hidratação da mesma, possibilitando a adesão da 

partícula à bolha de ar.  

Os principais tipos de coletores são os iônicos (aniônicos e catiônicos) e os nãos 

iônicos. Os aniônicos são representados pelos sulfidrílicos ou oxidrílicos e tem uma 

carga negativa e os catiônicos são aqueles representados pelas aminas e seus sais, tendo 

uma carga positiva. Os coletores não-iônicos são hidrocarbonetos não polares que não 

se dissociam em água. 
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Coletores catiônicos 

 

Os coletores catiônicos são compostos orgânicos que tem uma carga positiva em 

meio aquoso. Segundo Prasad (1992) os coletores catiônicos são utilizados para flotar 

os minerais que tem carga superficial negativa. Os principais são as aminas e seus 

derivados. Possuem um nitrogênio como elemento comum, com um elétron 

desemparelhado (observar na Figura 2.12), proviniente da amina e/ou seus sais.  

 

              Figura 2.12 - Fórmula estrutural do coletor catiônico. 

 

                        Fonte: Baltar (2008). 

 

As aminas são as substâncias que representam a classe dos coletores catiônicos. 

São derivadas da amônia, pela substituição dos seus átamos de hidrogênios por um 

radical. São classificadas como amina primária (I), secundária (II) e terciária (III). A sua 

fórmula estrutural pode ser observada na Fig. 2.13. 

 

 Figura 2.13 - Amina primária (I), secundária (II) e terciária (III). 

 

           Fonte: Baltar (2008). 
 

A alteração dos radicais de hidrocarbonetos ligados ao átomo de hidrogênio é 

que determina a característica da flotação. 

As aminas podem ter outros tipos de classificação: a primeira em função do 

comprimento da cadeia do hidrocarboneto e a segunda é em função ao tipo de radical 

ligado ao nitrogênio, podendo ser um radical alquil, aril ou ambos os radicais. A 

Tabela 2.6 mostra diferentes tipos de aminas em função do tamanho de sua cadeia. 
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 Tabela 2.6 - Coletores catiônicos: Classificação da amina em função do   

  tamanho da cadeia. 

Nome dos coletores Fórmula estrutural Radical R 

 

 

 
 

 Graxos de amina 

  

 

 

 

   Graxos diamina 

  
   

 

 
 

 

 Éter diamina                       
 

   

 

 

 Condensados               

  

         
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Segundo Baltar (2008), a amina primária tem um maior potencial de uso como 

coletor, para flotação de minérios de processos industriais. Geralmente as aminas são 

usadas na forma de sais (RNH2), pois apresentam uma maior solubilidade na presença 

da água. A cadeia hidrocarbônica R do sal de amina é a grande responsável pela 

hidrofobicidade do coletor. Apesar desta amina, em relação a secundária e a terciária, 

ter um maior potencial na flotação de minérios, a mesma apresenta uma baixa eficiência 

quando se tratar de partículas finas, pois estas partículas apresentam uma maior área 

superficial, conduzindo a um aumento do consumo do coletor. 

 

 

Coletores aniônicos 

 

São compostos orgânicos que podem ser classificados como oxidrílicos ou 

sulfidrílicos. Se tivermos um carbono ou fósforo associado a um átomo de oxigênio 

ligado a cadeia hidrocarbônica, chama-se de oxidrílicos e de sulfidrílicos quando se tem 

um carbono ou fósforo associado a um átomo de enxofre. Os coletores oxidrílicos mais 

utilizados são os carboxílicos (ácidos graxos), aquil sulfatos, sulfonatos orgânicos, 

hidroxamatos e succinamatos (Tabela 2.7).  Os ácidos graxos possuem o grupo 
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funcional de fórmula molecular RCOOH. O radial R é responsável pela hidrofobização 

da superfície mineral e o radical COOH pela adsorção do sólido. Possuem pouca 

solubilidade em presença de água, sendo utilizado na forma de saís, pela reação de 

saponificação do hidróxido de sódio.  

 

                   Tabela 2.7 - Fórmulas estruturais dos coletores oxidrílicos. 

 

         Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os coletores sulfidrílicos utilizados no processo de flotação são os mercaptantes, 

tiocarboxílicos, tiocarbônicos, tiocarbâmicos e o tio fosfórico. Segundo Baltar (2008) 

estes tipos de coletores não adsorvem em superfícieis de óxidos e silicatos. Possuem um 

grupo funcional sulfidrato (-SH), onde o átomo de enxofre está ligado a um átomo de 

carbono. Como exemplo, podem-se citar os xantatos que são usados como coletores 

para recuperação de metais de minerais sulfetados. Como um dos compostos químicos 

de maior quantidade na escória metalúrgica de reciclagem de chumbo é o sulfeto de 

ferro (FeS), este tipo de coletor pode ser testado no processo de flotação. 
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Os xantatos podem ser obtidos pela reação de um hidróxido, álcool e dissulfeto 

de carbono.  Penha et. al. (2001) obtiveram o etil xantato de potássio (C2XK) butil 

xantato de potássio (C4XK) e octil xantato de potássio (C8XK) através da reação do 

hidróxido de potássio com o etanol, butanol e octanol, respectivamente, adicionando-se 

lentamente o dissulfeto de carbono. A purificação do xantato foi obtida pelo método de 

recristalizados em etanol a frio. Eles estudaram a adsorção, o ângulo de contato e 

flotação do xantato na pirita, em função do pH a uma temperatura constante, realizando 

a flotação em tubo de Hallimond, com pH de 8,0, após a adsorção, utilizando gás N2, a 

uma temperatura de 25C. Em relação aos três xantatos, o reagente que obteve um 

menor ângulo de contato com a pirita foi o etil xantato de potássio. Segundo Penha et 

al. (2001) quanto menor o ângulo de contato (próximo de zero) mais hidrofílica é a 

substância, e quanto mais próximo de 180° maior é a sua hidrofobicidade.  Eles 

realizaram estudos de adsorção do xantato na pirita e depois a sua flotação. Penha et  at. 

(2001) observaram que para menores concentrações de xantato a pirita se torna 

hidrofílica. Maiores concentrações de xantatos ocasionam o aumento do ângulo e em 

consequência a pirita torna-se hidrofóbica. A adsorção foi realizada em um reator 

batelada de vidro, com injeção de gás oxigênio para oxidar a superfície, com 

temperaturas e agitação controladas. Os experimentos de adsorção mostraram que 

quanto maior a cadeia carbônica dos reagentes, menor a quantidade de xantato 

adsorvido na superfície da pirita e maior a hidrofobicidade da pirita, obtendo-se uma 

maior recuperação. A espécie adsorvida na superfície da pirita é o dixantogênio, no qual 

é dependente do nível de oxidação da sua superfície e da presença do oxigênio na 

solução.  

Chean et al. (2013) estudaram a interação do xantato na superfície da pirita 

(Fe2S) e galena (PbS), sendo esta superfície oxidada ou não. 

Alison et al. (1972), estudam a formação de produtos das reações do xantato, 

responsáveis pela flotação dos minerais sulfetos, verificando a presença de dixantogênio 

e metal-xantato. 

Chean et al.(2013) a formação do dixantogênio na superfície do mineral ocorre 

através de duas etapas: A adsorção química do íons xantato (X-) na superfície do 

mineral e a interação do xantato adsorvido (Xad) com o íon xantato (X-). Wang e 

Forssberg (1991) estudaram a reação do xantato com a pirita, na superfície, e 

observaram que o mecanismo dar-se por troca iônica, havendo a formação do Fe+3-

xantato. Os compostos dixantogênios e os íons de xantato também foram observados, 
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ficando adsorvidos em uma camada acima dos compostos de Fe+3-xantato. Greenler 

(1962) observou que uma galena que obtém uma maior quantidade de superfície 

sulfetada adsorve uma maior quantidade do coletor de xantato, favorecendo o processo 

de flotação. 

Chean et al. (2013) estudaram o calor de adsorção do xantato na pirita e na 

galena, a fim de verificar qual dos dois teria uma maior adsorção química. A energia de 

adsorção do xantato na pirita e na galena foi de -233,33 kJ/mol e -82,71 kJ/mol, 

respectivamente, mostrando que o xantato adsorveu-se mais fortemente na superfície da 

pirita.  

A seguir a fórmula molecular de alguns xantatos utilizados como coletores, que 

podem ser vistos na Figura 2.14. 

 

             Figura 2.14 - Fórmula molecular de alguns tipos de xantato. 
 

 

       Fonte: Chean (2013). 

 

 

Chean et al. (2013) obtiveram micrografias que mostraram a configuração da 

adsorção do xantato na superfície e da galena (Figura 2.15). Segundo eles, os dois 

átomos de enxofre do xantato estão fortemente ligados a dois átomos de ferro da 

superfície, formando duas ligações Fe-S com uma distância atômica de 2,28A° na 

superfície da pirita (Figura 2.15.a). Contudo, na superfície da galena, a interação entre o 

átomo de enxofre do xantato e o átomo de chumbo da superfície da galena é muito 

xantato etil xantato propil xantato isopropil 

xantato butil 
xantato iso-butil 

xantato amílico 



44 

 

fraca, obtendo-se uma longa distância atômica entre o Pb-S, 2,89 e 2,96A° (Figura 

2.15.b). 

 

Figura 2.15 - Configuração da adsorção do xantato na superfície da pirita e a densidade 

 eletrônica (a). Configuração da adsorção do xantato na superfície da galena e a 

 densidade eletrônica (b). 

 

 Fonte: Chean (2013). 

 

Um fator importante no estudo de flotação de minerais sulfetados é a presença 

de oxigênio na superfície do mineral, devido a sua oxidação. Chean et al. (2013) 

estudaram a influência da oxidação da superfície da galena e pirita em relação ao 

comportamento da adsorção do xantato. Eles concluíram que a interação da superfície 

da molécula de ferro oxidada com o xantato cai rapidamente e a interação da superfície 

da molécula de chumbo oxidada com o xantato aumenta.  Esta influência é interessante, 

pois podemos realizar alguns experimento realizando a oxidação do FeS e do Pb, a fim 

de aumentar a seletividade da flotação. 

 

Quelatos 

Os quelatos são uma classe de reagentes complexantes que consistem em 

moléculas orgânicas capazes de unirem-se a um íon de metal por dois ou mais grupos 

funcionais, com a formação de um ou mais anéis. Tais anéis são chamados de 

combinações quelantes. Segundo Marabini et al. (2007) os quelatos compõem uma 

classe de reagentes que podem ser usados na flotação de minerais metálicos, devido à 

habilidade de reagir com os metais pesados e de transição, tendo uma alta estabilidade, 

seletividade e especificidade. Assim, como uma das formas que o chumbo está contido 

na escória é Pb metálico, os quelatos foram utilzados nos testes de flotação, a fim de 

verificar a eficiência de separação entre o Pb e o FeS . Segundo Usoni et al. (1971) os 
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quelatos reagem com o cátion da superfície mineral para formar um agregado insolúvel, 

onde a cadeia de hidrocarboneto garante a sua hidrofobicidade, e conseqüentemente a 

flotação por adsorção física. No entanto, apesar das partículas de quelantes serem 

rezoavelmente hidrofóbicas, esta hidrofobicidade não é suficiente para garantir a 

flotação, porque nem todos os reagentes quelantes possuem uma cadeia de 

hidrocarboneto longa. 

 

Coletores na flotação de chumbo e escórias de metais 

 

Em relação ao uso do método de flotação para a obtenção do chumbo, 

atualmente o mesmo é utilizado para concentrar o minério galena. Em escórias 

metalúrgicas de sucata de bateria automotiva poucos reagentes foram testados.  Moraes 

et al. (2013) estudaram a eficiência do coletor lauril sulfato de sódio (LSS) no processo 

de flotação com o objetivo de separar o chumbo do ferro, presente em escórias 

metalúrgicas. Para tal fim, Moraes et al. (2013) utilizaram a célula de flotação Denver, 

verificando a influência do pH, da agitação, da dosagem do reagente LSS, da 

percentagem da polpa e do tamanho da partícula. O melhor resultado obtido foi para 

uma faixa granulométrica de 150 mesh a 400 mesh, com teor de 29,2 % de chumbo e 

recuperação de 29,7 % a um pH de 4,0. Para pH maiores Morais (2009) conseguiu 

valores maiores de recuperação (de 50 % a 79 %), no entanto com teores muito baixos, 

o que inviabiliza a sua possível utilização em fornos rotativos, que é o processo comum 

de reciclagem de chumbo.  

 

2.2.3 Influência da Água na Flotação 

 

A concentração de minerais por meio de flotação envolve basicamente a 

afinidade ou não de determinados constituintes minerais pelos reagentes químicos 

adicionados durante o processo. Porém, um bom desempenho do processo de flotação 

depende do total controle das variáveis operacionais. Dentre as principais variáveis 

podemos destacar: temperatura da polpa, qualidade da água, pH da polpa, reagentes, 

coluna da espuma, influência da presença de lama, concentração de sólidos na polpa, 

aeração, tempo de flotação e acondiconamento. 

 A água tem um efeito importante no processo de flotação, seja favorecendo ou 

dificultando a adsorção do coletor. Baltar (2008) cita alguns exemplos da influência da 
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água neste processo: algumas espécies catiônicas competem com a amina resultando 

numa menor adsorção do coletor ou podem provocar uma ativação indesejável da 

ganga; os íons alcalinos terrosos na água provoca a precipitação de coletores 

carboxílicos; e a presença de alguns cátios pode provocar uma agregação não seletiva 

das partículas finas do minério. 

 Caproni et al. (1979) estudaram a influência da água na flotação de minério 

oxidado de zinco e verificaram que os íons de Ca, Mg, SO4
2- e Cl- afetaram o 

desempenho do processo de flotação.  

 Pinheiro et al. (2010) estudaram a influência dos íons de Ca e Mg na flotação de 

quartzo com amina. Os testes mostratam que a recuperação do quarto aumentou em até 

seis vezes quando se utilizou a água tratada, para uma baixa concentração do coletor.  

 Santos (2010) estudou a influência que a água contaminada com os íons F-, Ca2+, 

Mg2+e PO4
3- que afetaram o desempenho da flotação em coluna de apatita (minério de 

fósforo). Foi observado que a recuperação do fósforo reduziu em mais de 50%, devido a 

presença destes íons. 

Chean et al.  (2013) estudaram o efeito da molécula de água na interação da 

superfície da galena, verificando que o efeito da hidratação do xantato poderia ser 

desprezado, não tendo influência no resultado da flotação. Como a energia de adsorção 

da água na pirita e galena foram de -63,68 kJ/mol e + 14 kJ/mol, respectivamente, 

mostraram que a superfície da pirita é hidrofílica e da galena hidrofóbica, podendo a 

influência da água na interação do xantato na superfície da galena ser desprezada. 

 

2.2.4 Coluna da Espuma 

  

 A coluna da espuma é a região compreendida entre o nível da polpa e a 

superfície da coluna. Esta coluna é composta por bolhas dispersas no meio líquido. A 

estabilidade destas bolhas é importante para a formação da coluna de espuma. Para tal 

fim, tem-se utilizado espumantes, que reduzem a tensão interfacial, e em consequência a 

coalescência das bolhas, melhorando a separação no processo de flotação.   

Quando a bolha é formada pela presença de moléculas de espumantes, podem-se 

transportar partículas de minérios em repouso ou em movimento na película da interface 

liquido/gás, sem que ocorra a coalescência das bolhas. 

Segundo Pugh (2005) em uma coluna de espuma, várias e diferentes estruturas 

de transição podem ocorrer em função de sua altura. Quanto maior a altura da coluna, 
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menor a densidade da espuma, devido a uma maior quantidade de gases na superfície 

(Figura 2.16). 

 

     Figura 2.16 - (a) Estrutura da espuma durante a formação e drenagem. 
    ( b) Bordas de Plateau, que a pressão capilar provoca sucção do líquido 

    dentro das bordas.  

 

     Fonte: Pugh (2005). 

 

A densidade da espuma também é afetada pela presença de partículas 

hidrofóbicas, o que aumenta em função de sua maior quantidade. 

 Segundo Baltar (2008) o espaço compreendido entre as bolhas, na coluna de 

espuma, é composto pela polpa, onde predominam as partículas minerais hidrofílias. O 

colapso das espumas geralmente ocorre do topo para a base da coluna, causado pela 

ruptura de filmes finos na espuma, os quais são mais susceptíveis à ruptura pelo choque, 

gradientes de temperatura e vibrações. Durante a remoção das espumas o concentrado é 

removido mecanicamente e coletado em um recipiente. Parte deste concentrado está 

contaminada por partículas hidrofílicas da polpa, devido ao arraste mecânico no 

momento da remoção da espuma. A intensidade desta contaminação é ema função da 

quantidade de espuma removida. 

As Partículas com granulometria finas e hidrofílicas quando próximas a zona de 

espumante, podem ser arrastadas até a superfície. O ideal é que as partículas hidrofílicas 
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escoem sem impedimento e as hidrofóbicas permanecem fixadas as cavidades de ar 

(bolha), favorecendo o processo de separação dos minerais (Figura 2.17). 

 

               Figura 2.17  - Escoamento de sólidos hidrofílicos  

            com sólidos hidrofóbicos fixos na espuma. 

 

               Fonte: www.google.com.br. 

 

2.2.5 Tempo de Flotação  

  

 O tempo de flotação é um fator que está diretamente relacionado com a 

capacidade da produção de uma planta industrial. O ideal é que a flotação ocorra o mais 

rápido possível. Partículas com menores tamanhos tem uma menor taxa de colisão, 

apresentando uma menor cinética de flotação. As partículas de tamanhos maiores têm 

uma maior taxa de colisão, resultando concentrados com maiores teores. À medida que 

o tempo de flotação aumenta, as partículas hidrofílicas vão se acumulando, resultando 

em concentrados com menores teores.  

 

 

2.2.6 Condicionamento do Reagente 

 

O condicionamento de reagentes é um parâmetro que influencia na eficiência do 

processo de flotação. Ao se adicionar os reagentes, ocorrem mecanismos que levam as 

moléculas dos reagentes ficarem aderidas as superfícies dos minerais. Assim, é preciso 
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um tempo mínimo de condicionamento. Este tempo varia em função do tipo de 

reagente, da dosagem do reagente e do meio ácido em que o mesmo se encontra. 

 

2.2.7 Probabilidade de Flotação 

 

2.2.7.1 Colisão 

 

Segundo Baltar (2008) para que ocorra a flotação de uma partícula é necessário 

que aconteçam as seguintes etapas: colisão, adesão e transporte.  Caso uma destas 

etapas não venha a se consolidar, não haverá a flotação. Assim, pode-se definir que: 

Colisão significa o ato da partícula entrar em contato com a bolha. Schulze (1989) e 

Ralston & Sukhin (1999) consideram que ocorre uma colisão quando existe uma 

aproximação tão grande que as interações físico-químicas iniciam o seu trabalho. Há 

alguns fatores que influenciam diretamente na eficiência desta etapa. São eles: agitação, 

tamanho das partículas, tamanho das bolhas e densidade das partículas. 

A agitação está ligada a hidrodinâmica do sistema. O ideal é que o mesmo esteja 

trabalhado em regime turbulento, isto porquê, pequenas velocidades tendenciam as 

partículas a desviarem a trajetória de colisão (Jameson, 1984), reduzindo a cinética de 

flotação e a recuperação do mineral. Se a velocidade da partícula não for suficiente 

poderá ocorrer a deposição do mineral no fundo do equipamento, reduzindo a eficiência 

da separação, devido a não colisão da partícula com a bolha. No entanto, grandes 

velocidades poderão ocasionar a coalescência das bolhas. 

O tamanho da partícula e o tamanho da bolha também afetam a colisão. Quanto 

maior o diâmetro da partícula e quanto menor o diâmetro da bolha, maior a 

probabilidade de ocorrer a colisão. Bolhas pequenas tem uma maior área superficial o 

que favorece o choque partícula/bolha. Yoon & Luttrell (1989) desenvolveram uma 

expressão da probabilidade de colisão (𝑃𝑐) em função do diâmetro da partícula e da 

bolha. Para eles 𝑃𝑐 proporcional a ( 
𝐷𝑃

𝐷𝑏
 )2, onde 𝐷𝑃  é definido como o diâmetro da 

partícula e 𝐷𝑏  é o diâmetro da bolha. Esta expressão explica por que a taxa de 

recuperação de um mineral por flotação reduz com o decréscimo do diâmetro da 

partícula e ao mesmo tempo sugere que este problema seja reduzido com a diminuição 

do tamanho da bolha. Outra expressão (Equação 8) usada para a dterminar a 𝑃𝑐 foi 

citada por Yoo & Luttrell (1989) para o caso de baixo e alto número de Reynolds, a 

partir de uma técnica de ajuste de curva. A equação é expressa da seguinte forma: 
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𝑃𝑐 = 1,5. ( 
𝐷𝑃

𝐷𝑏
 )2. [1 +

3

16
.

𝑅𝑒

(1+0,249.𝑅𝑒
0,56]              (8) 

Onde, 𝑅𝑒 é o número de Reynolds da bolha. Ao contrário de estudos anteriores esse 

trabalho foi o primeiro a obter uma expressão empírica que possa representar a 𝑃𝑐 para 

um largo intervalo de tamanho de partículas e bolhas. Segundo Yoo & Luttrell (1989) a 

redução da partícula não afeta apenas o teor de recuperação do minério, mas também 

ocasiona um impacto adverso na sua seletividade, o que explica a dificuldade quando 

trabalhamos com partículas finas (menor que 400 mesh). Em geral pode-se resumir que 

a probabilidade de colisão aumenta com o aumento da turbulência, com o aumento do 

tamanho das partículas e com a redução do tamanho das bolhas. 

 

2.2.7.2 Adesão 

 

Significa o ato da partícula aderir a bolha, pois nem todas que colidem resultam 

em flotação, apenas as partículas hidrofobizadas. Segundo Baltar (2008) para que ocorra 

a adesão de uma partícula mineral à bolha, é necessário que o sistema satisfaça a dois 

requisitos: o termodinâmico e o cinético.  

Requisito Temodinâmico – Quando ocorre a adesão da patícula mineral a bolha 

de ar há o surgimento de uma nova interface sólido-gás. Para que o aparecimento desta 

nova interface seja de forma espontânea, é necessário que haja uma diminuição da 

energia livre do sistema, G  0.  A energia desta nova interface (sólido-gás) deve ser 

menor que a energia livre da interface anterior (sólido-liquido e líquido-gás). A 

expressão da energia livre resultante é dada pela equação de Dupré: 

G = YGS – (YSL + YLG), onde G é a energia livre do sistema, YGS,YSL e YLG 

representam a tensão superficial nas interfaces gás-sólido, sólido-líquido e líquido-gás, 

respectivamente. 

Requisito Cinético – Este requesito refere-se a influência do tempo de contato 

(c) entre a partícula e a bolha em relação a adesão. O tempo de contato é definido como 

o tempo entre a colisão e o movimento da partícula sobre a superfície da bolha. Segundo 

Segundo Baltar (2008) enquanto a partícula desliza na superfície da bolha há a 

existência de dois eventos: afinamento da película da água e a ruptura espontânea da 

película. O tempo para que ocorra estes dois eventos é denominado tempo de indução 
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(i). Para que ocorra a formação da nova interface gás-sólido é necessário que o tempo 

de contato seja maior ou igual ao tempo de indução (c  i). 

Os fatores que influenciam na adesão são o tamanho da partícula, a velocidade 

de agitação, a hidrofobicidade da superfície mineral, tamanho da bolha e o tempo de 

condicionamento. 

Quanto maior o tamanho da partícula menor a adesão, pois o tempo de contato é 

reduzido devido ao aumento de peso da partícula. Em relação a velocidade de agitação, 

quanto maior, menor o tempo de contato, reduzindo a probabilidade de adesão. Bolhas 

maiores aumenta a velocidade de ascensão, o que diminui o tempo de contato e em 

consequência a probabilidade de adesão. No entanto, bolhas grandes possuem uma 

maior área, aumentando o percurso de deslize da bolha. Assim, existe um tamanho 

crítico em que a probabilidade de adesão da partícula aumenta com o aumento do 

tamanho da bolha (até 350 m). Serão estudados neste trabalho o tempo de 

condicionamento, a fim de verificar a sua influência em relação a taxa de recuperação 

total do chumbo. 

 

2.2.7.3 Transporte 

 

Significa o deslocamento do agregado partícula-bolha até a superfície da água. É 

necessário que as bolhas tenham uma estabilidade para que ocorra o completo transporte 

da partícula a superfície. As principais variáveis que influenciam o transporte são a 

redução da turbulência, a hidrofobicidade do mineral, o tamanho da bolha e o tamanho 

da partícula. Bolhas muito pequenas coalecem antes de arrastar o mineral hidrofóbico 

até a superfície, reduzindo a taxa de recuperação. Partículas maiores são mais pesadas 

não conseguindo serem arrastadas e um aumento de turbulência favorece a colisão das 

bolhas podendo-se coalecerem.  

 

2.2.7.4 Equipamento de Flotação para Bancada 

 

O equipamento mais utilizado para flotação no laboratório é a célula de bancada 

que consiste em rotor suspenso por um tubo conectado a um acionamento (fora e acima 

da célula), girando dentro de um tubo. O rotor tem a função de manter a polpa sob 

agitação. O movimento do rotor gera uma pressão negativa dentro da célula, que em 



52 

 

consequência aspira o ar necessário para a flotação. Em torno do rotor é colocada uma 

peça chamada estator com o objetivo de fragmentar as bolhas de ar. A célula é dotada 

de uma tanque de agitação de 5 ou 6 litros onde é colocada a polpa e realizados os testes 

de flotação (Figura 2.18). 

 

         Figura 2.18 – Célula de flotação de bancada. 

 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

2.2.8 Flotação em Metais Pesados 

 

 A recuperação de metais vem se tornado cada vez mais viável em função do 

aumento de seu preço no mercado internacional, chegando alguns deles com 100 % de 

acréscimo em apenas uma década. Por esta razão a produção mundial vem aumentando 

a sua capacidade produtiva, a fim de atender a demanda do consumidor. No entanto, em 

paralela a esta demanda as leis ambientais vem se tornando cada vez mais exigentes, 

obrigando as empresas a correrem em busca de processos mais limpos e eficientes. 

             Dentre estes processos destaca-se o de flotação, que vem aumentando a sua 

aplicabilidade nas áreas de recuperação de metais pesados de minérios com baixos 

teores e recuperação e tratamento de resíduos industriais. Outras vantagens do processo 

de flotação são a fácil operacionalidade, a maior estabilidade e o menor custo de 

operação. Segundo Maurício & Rui (2003), atualmente já existem tecnologias 

desenvolvidas em empresas que tanto beneficiam os metais como tratam efluentes 

químicos através do referido processo. Dentre elas podemos destacar: beneficiamento 

da galena (PbS), beneficiamento do óxido de zinco (ZnO), tratamento de efluentes com 

resíduos de ouro e cromo e recuperação de cobre em escória metalúrgica. 

 Sarrafi  et al. (2003)  realizaram  um estudo a respeito da recuperação do cobre 

em escórias de fornos revérberos, por flotação em um único estágio, testando vários 
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tipos de coletores como xantato de iso-propil de sódio, carbinol iso-butil metil e 

mercaptobenzotiazol. Foram estudados os principais parâmetros que afetam o processo 

como pH da polpa, tempo de flotação, coletor e dosagem. O reagente que apresentou o 

melhor resultado foi o mercaptobenzothianzol, obtendo-se um concentrado de cobre 

com teor de 12,6 % a uma taxa de recuperação de 72,0 %. O pH ótimo foi de 11,5 a uma 

dosagem de reagente de 30 g/t e percentual de polpa de 30,0 %. Lopes (2007) estudou a 

flotação direta no minério de ferro (hematita) durante a sua tese de mestrado. Foram 

testados três coletores: oleato de sódio, hidroxamato comercial e sulfonato comercial no 

tubo de hallimond, estudando-se os parâmetros como pH, concentração do coletor, 

tempo de acondicionamento e o depressor silicato de sódio. Lopes (2007) conseguiu 

resultados de flotabilidade de 90,0 % para os três coletores utilizados, para o pH ótimo 

encontrado. O uso do depressor de silicato de sódio apresentou um bom resultado, pois 

reduziu a flotabilidade para 0,66 %. Esta conclusão é bastante interessante, pois 

poderemos testar o silicato como depressor na escória de chumbo, devido a presença de 

ferro. 

Huang et al. (2012) estudou a eficiência de um polímero natural (chitosan) 

extraído da casta de crustáceos, na separação da galena (PbS)/calcopirita (CuS). Obteve-

se uma eficiência na flotação da galena, deprimindo a calcopirita.  

São por estes motivos citados anteriormente que se tornam viáveis os estudos do 

referido processo com objetivo de recuperar o chumbo em escória metalúrgica de 

reciclagem de bateria automotiva.  

 

 

2.2.9 Flotação de Escória Metalúrgica 

 

 Em relação aos trabalhos realizados em flotação de chumbo em escórias de 

produção de chumbo secundário, existem poucos na literatura. Um dos primeiros foi o 

realizado por Moraes et al. (2013) que utilizaram o reagente sulfato lauril de sódio 

(SLS) para separar o chumbo e ferro. Os resultados já foram citados na revisão 

bibliográfica, no qual apresentaram baixos teores de chumbo no concentrado. 

 Tendo em vista que o trabalho de Moraes et al. (2013) se deteve nos estudos 

apenas da separação do chumbo/ferro, e que algumas escórias apresentam coque em sua 

composição, é necessário um maior aprofundamento na caracterização da escória, assim 

como estudar processos de separação, incluindo o coque como o fator importante na 

seletividade da flotação, a fim de se obter concentrados com maiores teores. 
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2.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) COM EDS 

(ESPECTROSCOPIA POR DISPERSÃO DE ENERGIA DE RAIOS X) 
 

 

 Segundo Sampaio (2014), o MEV consiste na emissão de feixes de elétrons 

(Figura 2.19) por um filamento capilar de tungstênio (eletrodo negativo - catodo), 

mediante a aplicação de uma diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 KV. 

Essa variação de voltagem provoca o aquecimento do filamento. A parte positiva em 

relação ao filamento do microscópio (eletrodo positivo) atrai fortemente os elétrons 

gerados, resultando numa aceleração em direção ao eletrodo positivo. 

 

            Figura 2.19 – Feixe de Elétrons (MEV). 
 

 

 

 

 

 

   Fonte: Ney Sampaio (https://www.youtube.com/watch?v=-jK_WcfJO4U). 
 

 Lentes eletromagnéticas reduzem o diâmetro das fontes dos elétrons e posiciona 

um pequeno e focalizado feixe de elétrons em direção a amostra (Figura 2.20). 

      

   Figura 2.20 – Feixe de elétrons na superfície 

     da amostra. 

 

 

 

 

 

 

    
      

                       Fonte: Ney Sampaio (https://www.youtube.com/watch?v=-jK_WcfJO4U). 
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 Os elétrons primários retroespalhados são emitidos pelas superfícies que no final 

geram as imagens na ordem de nanômetros (nm). Os raios X emitidos da amostra são 

detectados pelo espectrômetro (EDS).  

 O EDS é um acessório essencial no estudo de caracterização microscópica de 

materiais. Quando o feixe de elétrons incide sobre um mineral, os elétrons mais 

externos dos átomos e os íons constituintes são excitados, mudando de níveis 

energéticos. Ao retornarem para sua posição inicial, liberam a energia adquirida a qual é 

emitida em comprimento de onda no espectro de raios-X. Um detector instalado na 

câmara de vácuo do MEV mede a energia associada a esse elétron. O uso em conjunto 

do EDS com o MEV é de grande importância na caracterização, pois enquanto o MEV 

proporciona nítidas imagens o EDX permite sua imediata identificação. Além da 

identificação mineral, o equipamento ainda permite o mapeamento da distribuição de 

elementos químicos por minerais, gerando mapas composicionais de elementos 

desejados. 

 

 

2.4 DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) ACOPLADO COM EDS (ESPECTROMETRIA 

POR DISPERSÃO DE ENERGIA)  

 

 

 É uma técnica utilizada para caracterização de minerais presentes, identificando 

apenas os que possuem estruturas cristalinas bem definidas, não servindo para análises e 

detecção de minerais no estado amorfo.  

 Segundo Neumann et al. (2004) o princípio do funcionamento de um DRX vem 

a partir da Lei de Bragg onde o comprimento de onda da fonte de raios X é fornecido 

pela equação 9:  

 = 2𝑑. 𝑠𝑒𝑛                    (9) 

  

 O parâmetro  é definido como o comprimento de onda da fonte de raios X, 𝑑 as 

distâncias interplanares e  é o ângulo de reflexão. A explicação do funcionamento do 

DRX baseia-se da seguinte forma: Os raios X ao incidirem na amostra com frequência 

de 0,1 nm são desviados com ângulo  em função do arranjo da estrutura cristalina da 

amostra e das distâncias interplanares 𝑑. Cada um dos minerais apresentam distâncias 

interplanares características, por isto é possível a sua detecção. 
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 O DRX vem acoplado a um Espectro de Difração de Raios X (EDX), obtendo-se 

difratograma da amostra, com diferentes posições e alturas dos picos.  A Figura 2.21 

mostra um difratograma obtido pela análise de DRX.  

 

 Figura 2.21 – Difratograma obtido pela análise de DRX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

2.5 MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

 

2.5.1 Técnicas de Modelagem Matemática 

 

 

 Existem diversas técnicas de modelagem matemática para se representar bem o 

processo químico e ou físico.  São utilizados métodos analíticos, através da resolução de 

uma equação diferencial, supondo a existência ou ausência de alguns fenômenos físicos 

presentes, tais como, transferência de massa, efeito da temperatura, aplicada a certas 

condições de contorno. Quanto mais simples for a equação, mais fácil a sua resolução.  

 Há casos em que não é possível a resolução da equação diferencial pelo método 

analítico, sendo necessário o uso de métodos numéricos, tais como Método de Runge-

Kutta, método de Euler, entre outros para calcular a equação diferencial. 
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2.5.2 Modelagem Matemática da Cinética de Flotação 

 

  

No estudo do processo recuperação de chumbo pelo processo de flotação, será 

desenvolvido um modelo matemático, a fim de que possa representar bem a taxa de 

recuperação em função do tempo de flotação.  

 Fadzean et al. (2012) desenvolveram um modelo matemático para a taxa de 

recuperação da galena na presença dos coletores dietil-xantato, isobutil-xantato, ditiol-

cabonato e ditiol-fosfato. O modelo proposto, Equação 10, é uma equação análoga a 

taxa de reação química.  

 

          𝑅𝑟𝑒𝑐 = 𝑅∞(1 − 𝑒−𝑘𝑡)                              (10) 

 

 Rrec é a taxa de recuperação galena por unidade de tempo, R∞ é a taxa máxima 

possível de recuperação da galena; k a constante de velocidade e t o tempo de flotação.  

Fadzean et al. obtiveram uma recuperação global similar entre os três coletores etil-

xantato, dietil-ditiolfosfato e dietil-ditiol carbonato, variando de 49,3 % a 52,5 %. 

 Para a modelagem matemática da recuperação da galena, Fadzean et al. (2012)  

coletaram quatro amostras com 2 min, 6 min, 12 min e 20 min de flotação, utilizando os 

coletores isobutil xantato, isobutil-ditiol-fosfato e isobutil-ditiol-carbonato, 

separadamente. O método utilizado para o ajuste do modelo matemático foi o método 

do mínimo quadrado com regressão não-linear. Os resultados obtidos mostraram que o 

modelo proposto se adequou-se bem a todos os dados experimentais. O coletor que teve 

uma maior recuperação global da galena foi o isobutil xantato (86,0 %). Fadzean et.al. 

(2012) também estudaram a recuperação da galena em diferentes frações 

granulométricas (75 µm   DP  150 µm e 38 µm  DP  75 µm), o que apresentou o 

mesmo resultado de recuperação e estudaram o comportamento da recuperação da 

galena utilizando-se a mistura dos coletoresetil-xantato e dietil-tiolfosfato, em duas 

proporções (90:10 e 10:90, respectivamente). Os resultados com a mistura do coletor 

mostraram um aumento de recuperação de 50,0 % para 60,0 % a 70,0 %, adicionando-se 

primeiro o coletor etil-xantato. Ou seja, a ordem de adição do coletor pode influenciar a 

taxa de recuperação. 
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  Esse resultado mostra uma possibilidade de estudar a mistura de tipos 

diferentes de coletores, com o objetivo de aumentar a sua recuperação de um 

determinado mineral.   

Em relação ao desenvolvimento de um modelo matemático que possa 

representar a transferência de massa em um sistema contínuo, podemos tomar como 

referência trabalho de Wei-Kang et al. (2013). Eles estudaram o efeito da espuma na 

cinética geral de flotação, através de uma simples aproximação de não haver distinção 

entre os comportamentos da fase na polpa e na espuma. Isto foi uma aproximação 

tradicional muito utilizada em estudos em estudos de flotação em batelada. No sistema 

de flotação em batelada, ele foi suposto que a resposta da flotação global de diferentes 

minerais foi descrito para um processo de primeira ordem em relação a concentração do 

material flotável.  

 Muitos autores que tinham estudado o processo de flotação assumem que este é 

análogo ao processo de cinética química, o qual deve ser representado como uma 

equação de velocidade de primeira ordem.  Contudo muitos pesquisadores afirmam que 

poucas partículas de óleos emulsionados obedecem a cinética de primeira ordem, apenas 

sob certas condições de operação (AGAR et al., 1980) . 

 Enquanto o uso da cinética química aproximada na flotação poderia ser 

impreciso, outro problema fundamental é a utilização de algumas expressões de 

velocidade. Devido à variação desses fatores com as variáveis dos processos, 

determinaram-se não ser uma prioridade, a determinação da cinética pode não ser uma 

prioridade. Assim, foi razoável assumir que os dados obtidos deveriam ter um uso 

limitado para projetos em escala industrial. 

 Jameson  et al. (1977) observaram que a flotação tinha uma maior similaridade 

com o fenômeno de transferência de massa e calor na interface, do que com cinética 

química.  No entanto, a partir de um ponto de vista microscópico, uma expressão geral 

pode ser usada para representar um modelo de flotação.  

 

      −
𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝑘𝐶𝑛         (11) 

 

C é a concentração da partícula, k é a constante de velocidade de remoção das gotículas 

de óleo e 𝑛 é a ordem da cinética da concentração. Embora tenham sido propostos os 

modelos cinéticos de alta ordem, o modelo mais utilizado tem sido o da integração de 
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primeira ordem, ou seja, 𝑛 = 1. As condições de contorno foram: Para 𝑡 = 0 e 𝐶 = 𝐶0 

onde 𝐶0 representa a concentração inicial da gotícula de óleo na emulsão óleo/água).  

 Segundo Wei-Kang et al. (2013), o efeito da fase da espuma, no comportamento 

da cinética geral da flotação pode ser determinado por uma aproximação em que a fase 

da polpa e a espuma não há diferença entre elas. Este tipo de aproximação é utilizado 

para estudos de flotação em batelada. Considerando a cinética de primeira ordem, ou 

seja, 𝑛 = 1, e integrando a equação diferencial obtermos a seguinte expressão: 

 

      𝐶(𝑡) = 𝐶0𝑒−𝑘𝑡        (12) 

 

onde 𝑘 é a constante cinética de flotação, 𝑡 é o tempo de flotação e 𝐶0 a concentração 

inicial do mineral a ser concentrado. 

 Uma consideração citada por Wei-Kang et  al. (2013) é que algumas partículas 

possuem diâmetro muito pequeno  não podendo ser removidas pelo processo de 

flotação, modificando a Equação 11 para  
𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝑘(𝐶 − 𝐶∞), em que 𝐶∞ é a concentração 

do mineral em que não se pode ser removido. Integrando a equanção diferencial 

anterior, temos a expressão da concentração do mineral flotado, em função do tempo: 

 

     𝐶(𝑡) = (𝐶0−𝐶∞)𝑒−𝑘𝑡 + 𝐶∞        (13) 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
3.1 MATERIAL 

 

3.1.1 Escória de Chumbo 

 

 A amostra de escória foi coletada na unidade de reciclagem de sucata de bateria 

automotiva da empresa Acumuladores Moura S/A, em Belo Jardim, Pernambuco.  

 A escória é transferida do forno (Figura 3.1) para uma área que é mantida sob 

resfriamento indireto, reduzindo a temperatura de 1.000 C para 300 C (abaixo do seu 

próprio ponto de fusão). 

 

    Figura 3.1 – Escória de chumbo retirada do forno. 
 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Após a solidificação, a escória é transferida para uma área onde fica armazenada, 

ao ar livre, por um período de 40 dias, denominado quarentena. Inicialmente, a escória 

se encontra em forma grandes blocos. Com a exposição ao ar livre sofre oxidação e 

reduz a sua granulometria conforme mostra a Figura 3.2 A e B. 

 

 

 

 
 

Escória de chumbo

Forno
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      Figura 3.2 – Aspectos da escória depositada no pátio da empresa: inicialmente na  

  forma de blocos (A) e depois como areia (B). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Depois da desagregação das partículas da escória, passou para a etapa de 

homogeneização e quarteamento, através das técnicas de pilhas cônicas e  triangulares 

(Figuras 3.3 e 3.4), respectivamente, conforme metodologia detalhada do capítulo 2 do 

livro Tratamento de Minérios, 4a edição, 2004.   

 

 
   Figura 3.3 – Pilha cônica, formada para a homogeneização 

 da amostra de escória coletada na empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

    Fonte: Elaborado pelo autor. 
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      Figura 3.4 - Aspecto da pilha triangular, formada para a    

       homogeneização da amostra de escória. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Em seguida, a escória foi separada em nove alíquotas contendo 20 kg cada, e 

encaminhada para o Laboratório do Grupo de Tecnologia Mineral da UFPE, onde foram 

realizados todos os estudos para recuperação de chumbo através do método de flotação.  

 

3.1.2 Equipamentos 

 

 Os principais equipamentos utilizados durante o desenvolvimento do estudo 

foram: 

 

 Célula de flotação de bancada, modelo D-1, marca Denver. 

 Difratômetro de Raios X (DRX), modelo Bruker-D4, marca Endeavor. 

 Difratômetro de Raios X (DRX), modelo Axios Advanced, marca PANalycal. 

 Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), modelo Quanta 400, marca FEI-

Bruker. 

 Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) com EDS acoplado, modelo 

Estereocan 440, marca LEO. 

 Espectrômetro de Fluorescência de raios X, modelo Axios Advanced, marca 

PANalycal, 

 Espectro de Emissão Atômica Flame Modular, marca Spectro. 
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 Condutivímetro, – WTW / Listed 8F93/Laboratory Equipment E163694, marca 

Inolab. 

 Moinho de bolas, U. S. Stomeware – Akron 90H110. 

 Quarteadores tipo Jones. 

 pH-metro, modelo – Q400AS, marca Digimed. 

 Vidrarias (Erlenmeyer 250 ml, béqueres de 250 mL, 500 mL, 1 L, funil). 

 Agitador magnético IKA- Werke / GMBH e COKG / D-79219 Stayfen. 

 Bomba de vácuo: Modelo – 116 / tipo – 203 / número – 745 

 Peneira classificadora Bertel 48 mesh; 150 mesh; 400 mesh. 

 Quarteadores tipo Jones: 20 kg; 10 kg e 400 g (todos estão em função da densidade). 

 Balança analítica Modelo – TD2KS / Power Requerements: 17VDC@230Mh., do 

laboratório de Flotação da UFPE. 

 Balança semi-analítica Modelo – BP6100. 

 
3.1.3 Reagentes de Flotação 

 

 As Tabelas 3.1 a 3.3 mostram os coletores, modificadores e espumantes 

utilizados nos experimentos de flotação, assim como os seus fabricantes. Na Tabela 3.1 

temos os coletores utilizados no estudo para flotação do chumbo e do ferro, a Tabela 3.2 

os reagentes modificadores (depressores, ativadores e extensor de cadeia carbônica) e a 

Tabela 3.3 os espumantes testados. 

 

Tabela 3.1 - Coletor utilizado na flotação de ferro e chumbo. 

Metal  Nome do Coletor Fabricante 

Pb 

Amina Akzonobel 

Xantato etílico de sódio (XETNa) Flomin 

Xantato isopropílico de sódio (XISONa) Flomin 

Xantato isopropílico de sódio (XAMX) Flomin 

Mercaptobenzotiazol  Sigma Aldrich 

 Sulforcarboxilato alinfático de sódio  (F3635) Clariant 

Ácido Graxo Tallow (FS2 ) Clariant 

Ácido graxo de soja (Flotigan 5806) Clariant 

Fe 
Hidroxamato Pietch 

Oleato de Sódio Nuclear 

Sulfosuccinamato de sódio Pietsch 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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         Tabela 3.2 - Reagentes modificadores utilizados no estudo.  

Modificador Fabricante Objetivo 

Sulfeto de sódio 
Cromato produtos 

químicos LTDA Ativador do chumbo 

Querosene 
Petrobras petróleo 

brasileiro 
Extensor de cadeia para 

flotar o chumbo 

Amido Sigma Aldrich Depressor do ferro 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

           

 

Tabela 3.3 - Espumantes utilizados na flotação de escória.  

Espumantes Fabricante 

Metil-Isobutio-Carbinol (MIBIC) Pietsch 

Poliglicol (F650) Flomin 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 

3.2 METODOLOGIA 

 

3.2.1 Amostragem da Escória 

 

 A escolha do tipo de escória coletada nos fornos foi em função da alimentação 

da matéria-prima, que a empresa denomina carga. Existe uma carga que é adicionada 

com maior frequência (60 %), e que gera uma maior quantidade de escória em relação 

ao peso da alimentação (35 % em peso). 

A seguir a composição é mostrada a composição média da carga do forno: 

 

 Matéria-prima: material ativo, chumbo metálico e particulado do filtro de 

exaustão. 

 Reagentes químicos: Ferro, carbono (coque) e carbonato de sódio (barrilha). 

 

 A escória foi coletada após o término do ciclo de produção de chumbo, que foi 

de 7 horas a uma temperatura de 1000 C. 
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3.2.2 Caracterização da Escória 

 

3.2.2.1 Distribuição Granulométrica 

 

 Foi realizada a separação granulométrica da amostra de escória de chumbo, a 

partir da classificação por diferentes tamanhos de partículas, utilizando peneiras de 10, 

14 mesh, 20 mesh, 28 mesh, 35 mesh, 48 mesh, 65 mesh, 100 mesh, 150 mesh, 200 

mesh, 270 mesh, 325 mesh e 400 mesh. Para cada fração foram separadas amostras e 

enviadas para empresa Acumuladores Moura S/A, onde foram feitas análises dos teores 

de chumbo e ferro no espectrofotômetro de absorção atômica. 

 

3.2.2.2 Composição Química 

 

As análises químicas da escória foram realizadas no Espectrômetro de 

Fluorescência de raios X, modelo Axios Advanced, marca PANalycal, do Laboratório de 

Caracterização Tecnológica da USP, com os valores expressos na forma de óxido, 

normalizada a 100%.  

 

3.2.2.3 Difração de Raios X (DRX) 

  

 A caracterização inicial da escória foi realizada no Laboratório de 

Caracterização Tecnológica da USP e no Centro de Tecnologia Mineral do Rio de 

Janeiro (CETEM). O método utilizado pelo laboratório da USP foi da identificação das 

fases cristalinas obtidas por comparação do difratograma, da amostra, com os bancos de 

dados PDF2 do ICDD - International Center for Diffration Data (2003) e PAN-ICSD - 

PAN-ICSD - PANalytical Inorganic Crystal Structure Data base (2007).   

No CETEM as análises de DRX da amostra de escória foram realizadas pelo 

método do pó, no equipamento Bruker-D4 Endeavor, nas seguintes condições de 

operação: radiação CoKα (40 kV/40 mA); velocidade do goniômetro de 0,02° 2 por 

passo com tempo de contagem de 0,5 segundos por passo e coletados de 4 a 80º 2, com 

detector sensível à posição Lynx Eye. As interpretações qualitativas de espectro foram 

efetuadas por comparação com padrões contidos no banco de dados PDF02 (ICDD, 

2006) em software Bruker Diffrac Plus. 
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3.2.2.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com EDS Acoplado 

 

 Foi encaminhada amostra para o Laboratório de Caracterização Tecnológica da 

USP e no Centro de Tecnologia Mineral do Rio de Janeiro (CETEM) para análise de 

MEV com EDS acoplado. A amostra de escória foi classificada por faixas 

granulométricas de 37 m, 75 m, 106 m, 150 m e 210 m, e para cada faixa foi 

realizada análise de MEV, obtendo-se os seus respectivos espectros. As análises no 

MEV foram realizadas em um equipamento modelo Quanta 400 da FEI-Bruker. Os 

grãos das amostras foram embutidos em resina epóxi, facilitando a sua visualização, 

além de permitir uma análise mais profunda do material, através do corte da partícula, 

que se encontrava fixada na resina.  

 

3.2.3 Moagem e Classificação Granulométrica 

 

3.2.3.1 Preparação da Amostra para Flotação  

 

 Antes da flotação a escória passou por um processo de homogeneização, 

moagem e classificação granulométrica, a fim de obter a maior quantidade possível de 

partículas na faixa de flotação em batelada, que é entre 150 – 400 mesh. Assim, a etapa 

de classificação foi dividida em 3 frações: amostra  150 mesh; 150 mesh  amostra  

400 mesh e amostra  400 mesh.  

A Figura 3.5 mostra o fluxograma de preparação da amostra para o processo de 

flotação realizada em toda a escória coletada na empresa Acumuladores Moura S/A, a 

fim de obter várias alíquotas com pesos de 300 g, já prontas para serem iniciados os 

experimentos de bancada. A etapa de preparação da amostra foi realizada no 

Laboratório de Tecnologia Mineral, do Departamento de Engenharia de Minas, da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 
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Figura 3.5 – Fluxograma utilizado da preparação da amostra para os ensaios de flotação. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As alíquotas de 20 kg de amostra foram  encaminhadas para homogeneização 

(através dos métodos de pilha triangular e pilha cônica) e quarteamento no equipamento 

denominado de quarteador Jones, até obter várias outras alíquotas com quantidades de 

1,86 kg. Em seguida, iniciou-se o processo de moagem e classificação granulométrica, a 

fim de obter partículas dentro da faixa de flotação. Definiu-se a faixa de trabalho de 

flotação em bancada na granulometria entre 150 mesh a 400 mesh. Nesta etapa, os 1,86 

kg de escória foram encaminhados a etapa de peneiramento a seco, a fim de remover os 

materias mais grosseiros ( 60 mesh), sendo encaminhados para armazenamento. As 
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partículas menores que 60 mesh seguiram para classificação por peneiramento via 

úmido nas faixas granulométricas de 150 mesh e 400 mesh. O “ oversize ” da peneira de 

150 mesh foi encaminhado para moagem, e  o “ undersize ” da peneira de 400 mesh foi 

armazenado e o material entre 150 mesh e 400 mesh foi encaminhado para flotação. O 

material moído (  150 mesh) foi peneirado novamente e seguido o mesmo processo de 

classificação descrito anteriormente.  

 

 

3.2.3.2 Estudo de Moagem  

 

Foram realizados testes de moagens, em moinho de bolas conforme mostra a 

Figura 3.6, para obter a quantidade máxima de partículas dentro da faixa granulométrica 

de flotação, que foi entre 150 mesh e 400 mesh. Estudaram-se as seguintes variáveis: 

tempo de moagem (2 min, 5 min, 10 min, 60 min), peso da carga moedora, moagem a 

seco e moagem úmida. 

 

 

            Figura 3.6 – Moinhos de bolas para a moagem 

   da amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.2.4 Flotação 

 

3.2.4.1 Lavagem da Escória  

 

 A Figura 3.7 mostra as etapas de lavagem da escória com água destilada, a fim 

de reduzir a presença de íons dissolvidos na água de flotação. 

 

        Figura 3.7. Fluxograma da lavagem da escória de chumbo. 

 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O procedimento da lavagem da escória consistiu das seguintes etapas: 

 

 Pesagem de 300 g de amostra de escória em balança semi-analítica. 

 Transferência da amostra para a cuba de flotação. 

 Adição de 2 L de água destilada para a cuba. 

 Acionamento do agitador IKA com rotação de 270 rpm, por um tempo de 2 min.  

 Amostragem da água de lavagem da escória.  

 Encaminhamento para análise de condutividade.  

 Repetição dos passos até que os valores de condutividade estejam entre 300 µs/cm a 

400 µs/cm. 
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3.2.4.2 Experimentos da Flotação da Escória  

 

 Foram realizadas várias séries de testes de flotação da escória de acordo com o 

fluxograma experimental mostrado na Figura 3.8, utilizando diferentes coletores, 

depressores e espumantes, indicados nas Tabelas de 3.1 a 3.5, sendo os experimentos de 

flotação realizados na célula de bancada denominada de célula Denver, conforme 

mostra a Figura 3.9. 

 

       Figura 3.8. Etapas do experimento para flotação da escória de chumbo. 

 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O experimento de flotação consistiu na das seguintes etapas: 

 

 Pesagem de 300 g de amostra de escória em balança semi-analítica. 

 Lavagem da escória com água destilada até que a condutividade esteja entre os 

valores de 300 µs/cm a 400 µs/cm. 

 Preparação da polpa a 10,0 % na cuba de flotação (adicionar 300 g da escória e 

completar com água destilada até um volume de 3 litros). 

 Condicionamento do modificador (ativador, depressor, extensor de cadeia 

carbônica) por 2 minutos (nos casos de utilização), de acordo com a dosagem 

programada. 
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 Adição do coletor na dosagem programada: 100 g/t, 200 g/t, 500 g/t, 750 g/t, 1000 

g/t, 2000 g/t, 3000 g/t, 4000 g/t. 

 Condicionamento do coletor por 15 minutos, sob agitação a 1200 rpm. 

 Regulagem do pH da polpa com NaOH: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

 Adição do espumante (MIBC ou F650). 

 Liberação do ar, acionamento do rotor a 1200 rpm e iniciar a flotação. 

 Coleta do concentrado na parte superior da cuba, na área de formação da espuma. 

 O tempo total de flotação foi de 20 minutos. 

 O rejeito foi obtido coletando todo o material sólido presente na cuba. 

 As amostras de concentrado e rejeito foram filtradas, secadas na estuda a 100  C 

por 8 horas e em seguida enviadas para análise química. 

 

 As análises químicas foram realizadas na empresa Acumuladores Moura S/A, 

obtendo-se os teores de chumbo e ferro para cada experimento. 

 

               Figura 3.9 - Célula Denver para flotação da escória. 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

                Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As Tabelas 3.1 e 3.2 informam os coletores e agentes modificadores utilizados 

em todos os experimentos de flotação. A seguir as explicações do uso de cada coletor e 

agente modificador: 

Xantato → Coletor aniônico que por adsorção química adsorve os cátions. Teve como 

objetivo a flotação do chumbo. 

Mercaptobenzotiazol → Agente quelante utilizado na flotação de metais pesados, tais 

como chumbo.   
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Sulfocarboxilato → Coletores aniônicos sulfidrílicos utilizados na flotação de cátions. 

Amina → Coletor catiônico utilizado na flotação de chumbo. 

Sulfeto de sódio → Ativador do chumbo, intensificando a adsorção do coletor no 

mineral, a fim de aumentar a seletividade da flotação. 

Querosene → Extensor da cadeia carbônica, aumentando a hidrofobicidade dos 

minerais de chumbo, e em consequência a sua recuperação. 

Sulfato férrico →  Utilizado como depressor, a fim de inibir a adsorção do ferro no 

coletor, aumentando o teor de chumbo no concentrado de flotação. 

Amido → Utilizado como depressor, a fim de inibir a adsorção do ferro no coletor, 

aumentando o teor de chumbo no concentrado de flotação. 

 

 

3.2.5 Modelagem Matemática para a Cinética de Flotação da Escória 

 

Foram realizados experimentos para determinação da cinética de flotação com o 

reagente xantato amílico de potássio, de acordo com o fluxograma mostrado na Figura 

3.10. 

            Figura 3.10. Etapas do experimento da cinética de flotação da escória 

                     com o coletor xantato amílico de potássio. 

 

                Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O experimento da cinética de flotação consistiu das seguintes etapas: 

 

 Pesou-se 300 g de amostra de escória de chumbo em balança semi-analítica. 

 Lavou-se a escória com água destilada até a condutividade atingir o valor na faixa 

de 300 µs/cm a 400 µs/cm. 

 Adicionou-se o ativador Na2S na concentração de 1000 g/t com tempo de 

condicionamento correspondente a 2 min. 

 Adicionou-se o coletor XAMK na célula de flotação. O tempo de condicionamento foi 

de 15 min. A dosagem do coletor foi de concentração de 200 g/t. 

 Adicionou-se o espumante éter- poliglicol (F650) a uma concentração de 100 g/t. 

 Iniciou o teste de flotação com a liberação de ar para célula. 

 Separaram-se cinco bandejas para coleta de amostra em função do tempo, na 

seguinte sequência: 02 min; 05 min; 10 min; 15 min; 20 min.  

 Após término da flotação, encaminhar o concentrado e rejeito para secagem em 

estufa, a 100 C, por um período de 8 horas. 

 Pesagem do concentrado e rejeito, embalados e identificados para posterior análise 

química. 

 O pH de flotação foi de 7,0 e 7,3. 

 Temperatura ambiente de 24,5 C. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCÓRIA 

 

 Foi realizada a caracterização da escória de chumbo através de análise 

granuloquímica, fluorescência de raios X, difração de raios X e microscopia eletrônica 

de varredura (MEV).  

 A Tabela 4.1 apresenta os resultados de concentração do chumbo por faixa 

granulométrica. O teor médio de chumbo na escória foi de 5,5 %.  Na faixa de flotação 

(150 - 400 mesh), a média ponderada para o teor de chumbo foi de 5,7 %.  Os resultados 

também indicam que 21,7 % em peso da amostra estão nos tamanhos acima do limite 

máximo usado para flotação (150 mesh), correspondendo a 49,3 % do total de chumbo, 

evidenciando a necessidade de moagem das partículas.  Nos demais intervalos, 22,8 % 

da amostra estão dentro da faixa de flotação (150 - 400 mesh), correspondendo a 23,6 % 

do total de chumbo e 55,6 % têm partículas menores que 400 mesh, correspondendo a 

27,1 % do chumbo. Os resultados mostram uma tendência de diminuição do teor de 

chumbo à medida que diminui o tamanho da partícula. 

 

 Tabela 4.1 - Distribuição granulométrica e teor de chumbo na amostra de escória. 

Fração 

Granulométrica 

(mesh) 

Peso 

Retido 

(%) 

Peso Retido 

Acumulado 

(%) 

Teor de Pb 

 (%) 

Teor Médio 

de Pb por 

Faixa  (%) 

Quantidade de 

chumbo por faixa 

(%) 

10 6,1 6,1 5,0 

12,6 49,3 

14 2,8 8,9 19,0 

20 2,6 11,5 23,6 

28 1,4 12,9 16,8 

35 1,3 14,2 19,3 

48 1,1 15,3 15,3 

65 1,7 17,0 11,4 

100 1,4 18,4 9,5 

150 3,3 21,7 9,0 

200 4,5 26,2 7,7 

5,7 23,6 
270 6,0 32,2 6,8 

325 4,8 37,0 5,0 

400 7,5 44,5 4,2 

menor 400 55,5 100,0 2,7 2,7 27,1 

    
Teor de Pb 

médio 
5,5     

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 A Tabela 4.2 mostra os resultados da análise por Fluorescência de raios X (FRX) 

da análise da escória de chumbo na forma de óxido. Como observado, foram 

identificadas a presença de chumbo, enxofre, ferro, sódio, silício e cálcio, o que era 

esperado conforme citados nas reações químicas da ciclagem da sucata de bateria 

chumbo-ácido, citadas nas equações 3 a 7, do capítulo 2. 

 

  Tabela 4.2 – Composição química da análise por FRX. 

Composto Peso (%) 

Fe2O3 40,3 

SO3 26,4 

Na2O 15,0 

SiO2 7,1 

PbO 5,0 

CaO 2,8 

Outros 3,4 

  

 As Figuras 4.1 a 4.4 a seguir mostram as micrografias obtidas por MEV e os 

seus respectivos espectros da amostra de escória de chumbo a uma escala de 100 m. 

 

         Figura 4.1 - Micrografia obtida por MEV da amostra de escória de chumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 
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         Figura 4.2 - Espectro por MEV/EDS da amostra de escória da Figura 4.1. 

          

        Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme indicado nos pontos 1, 2, 3 e 4 da micrografia da Figura 4.1 e o seu 

respectivo espectro (Figura 4.2), foi identificado a presença de Fe, Na, Mg, Mn, Cr, O e 

C na amostra de escória, com as partículas na faixa de flotação. Observam-se que nos 

pontos 1 e 2 da Figura 4.1 as partículas de escória se apresentaram liberadas.  

 

 

          Figura 4.3 - Micrografia obtida por MEV da amostra da escória de chumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 4.4 - Espectro por MEV/EDS da amostra de escória da Figura 4.3.  

Composição do ponto 1. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As Figuras 4.3 e 4.4 mostram as imagens por microscopia eletrônica de 

varredura na escala de 100 m e o espectro da amostra, respectivamente. Como 

observado no espectro da Figura 4.4, foi identificado a presença de chumbo, enxofre, 

sódio, ferro, silício, cobre e carbono nas superfícies das partículas de escória.  

 Os resultados da análise de DRX encontrados na Tabela 4.3 identificaram a 

presença de alguns minerais e algumas substâncias contendo chumbo, manganês, cálcio, 

sódio e bário. Estes resultados não foram similares aos citados por Coya et al. (2000), 

Barnes (1995) e Gomes (2006) e nem foram coerentes as reações químicas da 

metalurgia do chumbo citadas na revisão bibliográfica no capítulo 2, pois esperava-se 

encontrar o ferro na forma de FeS e Fe2O3, sódio na forma de Na2CO3 e Na2S, e 

chumbo na forma de Pb metálico, PbS, PbO e PbO2. 

 

           Tabela 4.3 - Relação dos minerais identificados na escória por DRX. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.2 MOAGEM E CLASSIFICAÇÃO GRANULOMÉTRICA 

 

A Figura 4.5 mostra os resultados da influência do tempo de moagem, em 

relação a maior quantidade de material dentro da faixa de flotação (150 - 400 mesh). 

 

    

    Figura 4.5 - Influência do tempo de moagem na quantidade de material para 

    flotação. Moinho de bolas com carga moedora de 2,2 kg.  

 

     Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Como observado na Figura 4.5, o tempo ótimo de moagem foi de 5 minutos, 

obtendo-se uma quantidade de 23,7 % do material na faixa entre 150 - 400 mesh. Para 

um tempo de moagem menor que 5 minutos, observa-se que não é um tempo ideal para 

obter uma maior quantidade de material dentro da faixa de flotação, apenas 16,4 %, não 

sendo tempo suficiente para reduzir a sua granulometria da amostra.  Para tempos de 

moagens superiores a 5 minutos, a quantidade de partículas com granulometrias na faixa 

de flotação reduziu para 16,5 % e 4,5 %, nos tempos de moagem de 10 min e 60 min, 

respectivamente. Neste intervalo ocorreu uma produção excessiva de partículas menores 

que 400 mesh.  

A Figura 4.6 mostra os resultados da preparação da amostra para flotação, após 

as etapas de moagem e classificação, com tempo de moagem da amostra de 5 minutos. 

Os resultados estão em percentagem de peso em três faixas de classificação: maior que 

150 mesh, entre 150 – 400 mesh, menores que 400 mesh. 
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      Figura 4.6 - Quantidade da amostra de escória em função das faixas  

     granulométricas, após a moagem e peneiramento.  

 

       Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os resultados da Figura 4.6 mostram que 34,5 %, em peso, da escória relativos a 

massa inicial ficaram na faixa de flotação. A maior quantidade de material ficou na 

faixa granulométrica menor que 400 mesh (44,8 %). No entanto, como visto na Tabela 

4.1 é a faixa que apresentou um menor teor de chumbo na escória. A perda de material 

nesta etapa foi muito pequena (1,5 %). 

 

4.3 FLOTAÇÃO 

 

 Foram programadas várias séries de testes de flotação visando determinar a 

influência das suas variáveis, tais como qualidade da água, tipo e concentração do 

coletor, uso de depressor, ativador, extensor de cadeia carbônica, espumante, pH da 

polpa, velocidade de agitação e tempo de flotação em relação a eficiência da flotação na 

separação do chumbo e ferro. Os resultados são apresentados nas Tabelas 4.4 a 4.11 e 

nas Figuras 4.7 a 4.27. 

 

4.3.1 Qualidade da Água e Lavagem da Escória 

 

 A Tabela 4.4 mostra que a condutividade da água da escória após a lavagem, 

apresentando uma condutividade muito alta (10.110 s/cm). Este aumento ocorre 

devido à presença de espécies iônicas dissolvidas da escória (Fe3+e Pb2+), além de íons 

de sódio provenientes do carbonato de sódio adicionado no processo metalúrgico. A 

presença do sódio foi comprovada pela análise química.  Como mencionado no Capítulo 
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2, a condutividade da água é um parâmetro que deve ser controlado, pois afeta os 

resultados de flotação.  Os íons presentes na polpa podem precipitar o coletor, assim 

como se adsorver em sítios ativos da superfície impedindo a adsorção do coletor. 

 

Tabela 4.4 - Comparação da condutividade da água da polpa com a condutividade de diferentes 

          tipos de água. 

CONDUTIVIDADE  (s/cm) 

 

Água Destilada 

 

Água da Torneira 

Água após o contato 

com a escória 

5 296 10.110 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

A Tabela 4.4 mostra que a água destilada e a água da torneira tem uma pequena 

quantidade de íons dissolvidos, quando comparados com a água da polpa de escória. 

Portanto foi necessário estabelecer um procedimento de lavagem da escória, a fim de 

remover os íons Fe3+, Pb2+ e Na+, pois afetam a eficiência da flotação. Estes íons podem 

reagir com o coletor ou adsorverem-se nos sítios ativos do mineral, impedindo a 

adsorção do coletor. A Figura 4.7 a seguir mostra o aumento da condutividade da água 

da polpa, após o contato da escória com a água destilada, e mostra a redução desta 

condutividade após sucessivas lavagens conforme metodologia descrita no item 3.2.4.1. 

         

            Figura 4.7 - Condutividade da água de flotação da escória após sucessivas  

     lavagens. TL = 5 min,  VAG =270 rpm. VH2O = 2 L. MESC = 300 g. 

 
                   Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Os resultados apresentados na Figura 4.7 mostram a evolução da condutividade 

da água da polpa, após sucessivas lavagens, e compara os valores obtidos com a 

condutividade da água destilada e da água de torneira. Os resultados mostram que, após 

a 5a lavagem, o valor da condutividade da água polpa baixou de 10.110 µs/cm para 220 

s/cm, correspondendo a uma redução de 97,8 %.  

 

4.3.2 Tipo e Concentração do Coletor 

 

4.3.2.1 Xantato 

 

 Nos testes realizados com o xantato etílico de sódio (XETNa), xantato isopropílico 

de sódio (XISONa ) e xantato amílico de potássio (XAMK) procurou-se observar a influência 

do comprimento da cadeia do coletor, do pH da polpa, da concentração do coletor, do 

uso de depressores e ativadores. 

 As Tabelas 4.5 a 4.7 e as Figuras 4.8 a 4.17 mostram os resultados obtidos na 

flotação da escória com diferentes xantatos. Foram estudadas a influência da 

concentração, do tamanho da cadeia carbônica do xantato, da adição do sulfeto de sódio 

(Na2S) como ativador e a adição do querosene como extensor de cadeia carbônica. Os 

testes foram realizados nas condições de pH 9,5, usando-se um éter-poliglicólico (F650 

a 100 g/t), como agente espumante. 

 

Tabela 4.5 – Influência da concentração do XETNa na flotação da escória. pH 9,5, espumante 

F650 (100 g/t). Sem ativador, TCR = 15 min, TF = 20 min. VR= 1200 rpm. =300 - 400 µs/cm. 

Concentração do 
coletor (g/t) 

Alimentação 
teor (% Pb) 

Concentrado Rejeito 
teor % Pb 

Recuperação 
(%) % peso % teor Pb 

100 2,3 3,5 5,1 2,2 7,7 
200 2,2 3,6 9,5 1,9 15,8 
500 2,0 0,8 19,1 1,9 15,7 
750 2,2 1,8 22,9 1,8 19,0 

1000 2,0 1,8 10,5 1,9 9,3 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Observa-se na Tabela 4.5 e na Figura 4.8, que o aumento na dosagem do coletor 

XETNa proporcionou  um aumento do teor e da recuperação de chumbo até uma 

concentração de 750 g/t.  Neste intervalo, o teor de chumbo aumentou de 5,1 % a 22,9 

% e a recuperação de 7,7 % a  19,0 %, respectivamente. 
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            Figura 4.8 - Influência da concentração XETNa na flotação da escória. pH 9,5, 

 F650 (100 g/t). Sem ativador. TCR = 15 min, TF = 20 min, VR=1200 rpm. 

 =300 - 400 µs/cm. 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 A Tabela 4.6 mostra os resultados obtidos na flotação de escória com o coletor 

xantato isopropílico de sódio.  

 

 

Tabela 4.6 – Influência da concentração do XISONa na flotação da escória, em pH 9,5, F650 (100 

g/t), sem ativador. TCR = 15 min, TF = 20 min. VR= 1200 rpm, =300 - 400 µs/cm. 

Concentração do 
coletor (g/t ) 

Alimentação 
teor (% Pb) 

Concentrado rejeito 
teor % Pb 

Recuperação 
(%) 

% peso % teor Pb 

100 3,4 2,9 8,2 3,3 6,9 
200 3,6 3,7 13,7 3,2 14,1 
500 3,7 5,0 16,3 3,0 22,2 
750 3,8 5,0 18,6 3,0 24,6 

1000 3,8 6,3 19,7 2,7 32,9 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Observa-se na Tabela 4.6 e na Figura 4.9 a seguir que o aumento da dosagem do 

coletor XISONa  proporcionou aumentos nos teores e recuperação de chumbo no 

concentrado de flotação. A concentração ótima do coletor foi de 1000 g/t, obtendo-se 

teor e recuperação de chumbo de 19,7 % e 32,9 %, respectivamente. 
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Figura 4.9 - Influência da concentração de XISONa na flotação da escória. pH 9,5,  

F650 (100 g/t). TCR = 15 min, TF = 20 min, VR=1200 rpm. =300 - 400 µs/cm. 

Sem ativador. 

 

           Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

   A Tabela 4.7 e a Figura 4.10 mostram a influência do coletor 

xantato amílico de potássio na flotação da escória em função do aumento de sua 

concentração, sem o uso do ativador sulfeto de sódio. 

 

 

Tabela 4.7 – Influência da concentração do XAMK na flotação da escória em pH de 9,5, com o 

F650 (100 g/t), sem ativador. TCR = 15 min, TF = 20 min. VR=1200 rpm. =300 - 400 µs/cm. 

Concentração do 
coletor (g/t ) 

Alimentação 
teor (% Pb) 

Concentrado Rejeito 
teor % Pb 

Recuperação (%) 
% peso % teor Pb 

100 4,9 4,3 12,4 4,6 10,8 
200 4,0 3,2 18,4 3,5 14,8 
500 3,5 4,0 16,7 3,0 18,8 
750 3,6 4,5 11,5 3,2 14,5 

1000 3,4 5,2 10,3 3,0 15,8 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

           

 Como observado na Tabela 4.7, o XAMK apresentou um teor de chumbo de 18,4 

% no concentrado, a uma dosagem de 200 g/t, para uma recuperação de 14,8 %. 

Comparado com os doutros dois coletores de xantato, o ponto ótimo foi obtido a uma 

dosagem 5 vezes menor, para um melhor teor de chumbo, no tanto em relação a 

recuperação a melhor dosagem foi de 500 g/t.   
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           Figura 4.10 - Influência da concentração do XAMK na flotação da escória, pH 9,5, 

           F650 (100 g/t),  sem ativador,   TCR = 15 min,  TF = 20 min,  VR=1200 rpm  e 

           =300 - 400 µs/cm. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  

Os resultados da Figura 4.10 mostram uma tendência de aumento da recuperação 

e redução do teor do concentrado com o aumento da concentração do coletor XAMK. Isso 

é esperado porque o aumento da concentração resulta em um aumento da densidade de 

adsorção e, consequentemente, da densidade de adsorção do coletor e da recuperação. 

No entanto, o mesmo acontece na superfície das partículas de ferro provocando uma 

redução do teor de chumbo.  

 As Figuras 4.11 e 4.12 mostram a influência do tamanho da cadeia carbônica do 

xantato, com 2, 3 e 6 carbonos, em relação ao teor de chumbo no concentrado de 

flotação e em relação a recuperação global do chumbo, respectivamente. Estes 

experimentos foram realizados na ausência do ativador sulfeto de sódio (Na2S). A 

cadeia com 2C é o xantato etílico de sódio, a de 3C é o xantato isopropílico de sódio e 

com 6C o xantato amílico de potássio. Os experimentos foram realizados nas mesmas 

com dições de temperatura, tempo de flotação, condutividade da água, velocidade de 

agitação, tempo de condicionamento do coletor e pH. 
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 Figura 4.11 - Influência da cadeia carbônica do xantato no teor de chumbo  

 do concentrado.  pH 9,5,  espumante F650 (100 g/t).  TCR = 15 min,  sem 

              ativador, TF = 20 min, VR=1200 rpm. =300 - 400 µs/cm. 

 

           Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 4.12 - Influência da cadeia carbônica do xantato na recuperação de 

 chumbo. pH 9,5, F650 (100 g/t). Sem ativador. TCR = 15 min, TF = 20 min, 

VR=1200 rpm, =300 - 400 µs/cm. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

 A Figura 4.11 mostra que houve uma redução no teor de chumbo no concentrado 

(de 22,9 % para 15,5 %) com o aumento do tamanho da cadeia do xantato. Isso acontece 

devido ao fato de que a hidrofobicidade, da superfície, aumenta com o tamanho da 

cadeia de modo a provocar uma maior flotabilidade das partículas de ferro. Por sua vez, 

a Figura 4.10 mostra que a recuperação do chumbo aumentou de 19,0 % para 40,4 % 

quando o tamanho da cadeia aumenta de 2 (xantato etílico) para 6 (xantato amílico).  
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As Figuras 4.13 a 4.16 mostram a influência da adição do querose na flotação da 

escória. 

 
  Figura 4.13 - Influência da adição de querosene no teor de chumbo, com o coletor 

XETNa. CQUE = 1000 g/t. TCR = 15 min, TF = 20 min, pH = 9,0.VR=1200 rpm  e  

 = 300 - 400 µs/cm. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

  Figura 4.14 - Influência da adição de querosene no teor de chumbo, com o coletor 

  XAMK. pH = 9,0, CQUE = 1000 g/t. TCR = 15 min, TF = 20 min, VR=1200 rpm. 

   = 300 - 400 µs/cm. 

 

         Fonte: Elaborado pelo autor. 
   

A adição do querosene reduziu o teor de chumbo de 22,9 % para 13,0 % na 

concentração ótima do coletor XETNa de 750 g/t, e reduziu de 18,4 % para 10,3 %, na 

concentração ótima do XAMK de 200 g/t. Os resultados mostram que o querosene 

adicionado com o objeto de aumentar o tamanho da cadeia carbônica do coletor para 
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aumentar o teor de chumbo e a recuperação  hidrofibizou as partículas de ferro (Figuras 

4.13 e 4.14).  A recuperação de chumbo apresentou resultados diferentes.  Com o 

xantato amílico ocorreu um aumento da recuperação a partir da concentração do coletor 

de 750 g/t e com o coletor XETNa houve uma redução na recuperação de chumbo na 

concentração de 100 g/t a 750 g/t (Figuras 4.15 e 4.16).  

      

          Figura 4.15  -  Influência da adição de querosene na recuperação de chumbo com o 

          coletor XAMK. pH = 9,0, CQUE = 1000 g/t, TCR = 15 min, TF = 20 min, VR=1200 rpm 

         e  = 300 - 400 µs/cm. 

 

         Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 4.16 - Influência da adição de querosene na recuperação de chumbo, com o 

coletor XETNa. CQUE = 1000 g/t. TCR = 15 min, TF = 20 min, pH = 9,0.VR=1200 rpm 

e  = 300 - 400 µs/cm. 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 A influência da adição do ativador sulfeto de sódio no coletor de xantato amílico 

de potássio pode ser vista na Figura 4.17 e na Tabela 4.8, para uma concentração fixa do 

XAMK a 200 g/t e espumante F650 a concentração de 100 g/t. 

      

        Figura 4.17 - Influência do sulfeto de sódio na flotação da escória com coletor XAMK  

         a  200 g/t, em pH 9,0, F650 (100 g/t), TCA = 2 min, TCR = 15 min, TF = 20 min,  

         VR=1200 rpm.  = 300 - 400 µs/cm. 

 

         Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

      Tabela 4.8- Influência do ativador na flotação da escória com XAMK = 200 g/t, CAT =1000 g/t 

     F650 (100 g/t). TCA= 2 min, TCR =15 min, TF = 20 min, VR=1200 rpm,  = 300 - 400 µs/cm. 

                        Sem Na2S                           Com Na2S 

Teor de Pb (%) Recuperação Pb (%) Teor de Pb (%) Recuperação Pb (%) 

10,3 

 

15,8 

 

24,8 

 

 

15,9 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor. 

   

Foi observado na Figura 4.17 que o Na2S aumentou o teor de chumbo de 11,6 % 

para 24,8 %, quando a concentração aumentou de 0 a 1000 g/t. Para concentrações 

acima de 2000 g/t ocorreu uma redução do teor de chumbo. A recuperação do chumbo 

teve um comportamento similar, aumentando de 7,9 % para 16,9 %, até uma 

concentração do ativador de 2000 g/t. Concentrações do ativador acima deste valor 

apresentaram uma redução na recuperação do chumbo. O Na2S sulfetou a superfície do 

chumbo na forma de PbO, favorecendo a adsorção do coletor e em consequência 

melhorando a eficiência de flotação da escória.  
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  A Tabela 4.8 mostra a influência do ativador, comparando o uso do coletor 

XAMK com e sem o ativador Na2S. Observa-se que houve um aumento do teor de 

chumbo de 10,3 % para 24,8 %, permanecendo a mesma recuperação. 

A Figura 4.18 mostra as macrografias dos produtos obtidos (concentrado e 

rejeito) na flotação do XETNa, que apresentou um teor de chumbo de 22,9 % a uma 

recuperação de 19,0 %. Pode-se observar que os dois produtos (concentrado e rejeito) 

apresentaram colorações diferentes, cinza e marrom, típica da presença de chumbo e 

ferro, respectivamente, confirmando a seletividade da flotação com o XETNa. 

 

    Figura 4.18 - Macrografias dos produtos obtidos com o XETNa. (a) Concentrado, (b) Rejeito. 

    Coletor XETNa na flotação da escória. pH 9,5, espumante F650 (100 g/t), TCR = 15 min, sem 

    ativador, TF = 20 min, VR=1200 rpm e  = 300 - 400 µs/cm. 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

  

Apesar desta seletividade, os resultados de teores de chumbo ainda se mostraram 

baixos (entre 19,7 % a 24,8 %) e a recuperação entre 16,9 % e 32,9 %. Esperava-se que 

ao remover o ferro da escória, o teor de chumbo no concentrado fosse mínimo 40,0 %. 

Assim, foi necessário realizar uma análise completa do concentrado, a fim de confirmar 

a seletividade do xantato na separação ferro-chumbo e observar se existia a presença de 

outro elemento químico, tais como carbono, sendo responsável pelo baixo teor de 

chumbo.  

 A Tabela 4.9 mostra o resultado da análise química do concentrado de flotação 

pelo método de FRX, realizada na USP, no Laboratório de Caracterização Tecnológica. 

Como observado foi evidenciado a presença de carbono em grande quantidade (47,5 %), 

sendo este o motivo do baixo chumbo no concentrado, mesma ocorrendo uma excelente 
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seletividade na separação ferro/chumbo. Este resultado ratificou a presença de carbono 

nos espectros mostrados nas Figuras 4.2 e 4.4, na etapa de caracterização da escória. 

 

  Tabela 4.9 – Análise química do concentrado obtido com xantato . 

Elemento (%) 

Carbono  47,5 

Chumbo (Pb)  19,5 

Ferro (Fe)  25,4 

Enxofre (S)  2,0 

Silício (Si)  0,7 

Sódio (Na)  1,8 

Cálcio (Ca)  0,5 

Alumínio (Al)  0,4 

Magnésio (Mg)  0,2 

Potássio (K)  0,2 

Umidade (H2O) 1,8 
  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Foi realizada uma análise por MEV, com EDS, em amostra de concentrado de 

chumbo (Figuras 4.19 e 4.20). As micrografias por MEV e o espectro obtido por EDS 

confirmaram a presença expressiva de carbono no concentrado de flotação da escória. 

 

      Figura 4.19 - Micrografia do concentrado de flotação obtida por MEV. 

     Escala de 90 m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Elaborado pelo autor. 
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   Figura 4.20 - Espectro de EDS referente ao ponto 1 mostrado na Figura 4.19. 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

 Conforme citado na revisão bibliográfica (capítulo 2), a composição da escória 

depende fundamentalmente do tipo de carga alimentada no forno (Coya et al., 2000; 

Barnes, 1995 e Gomes, 2006). Devido a presença do carbono no concentrado, estudou-

se a possibilidade de reaproveita-lo como reagente químico na metalurgia de chumbo, já 

que o mesmo é utilizado na forma de coque. Foram realizados experimentos com fornos 

em escala piloto comparando-se dois tipos de carga, no qual a carga A utilizou-se o 

concentrado da flotação como fonte de carbono e carga B o coque como fonte de 

carbono. A seguir a composição das cargas A e B para o teste de recuperação de 

chumbo, em forno piloto. 

 

Carga A: Adicionou-se 1 kg de material ativo da sucata de bateria, 94,7 g de 

concentrado de flotação, 45 g de barrilha, T = 1000 C e t = 60 min. 

 

Carga B: Adicionou-se 1 kg de material ativo da sucata de bateria, 45 g de coque, 45 g 

barrilha, T = 1000 C e t = 60 min. 

 

 

 Terminado os testes em forno piloto, foi retirado o chumbo produzido, resfriado 

e encaminhado para análise química no espectrômetro de absorção atômica, 

determinando a pureza do chumbo obtido nas duas cargas.  
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             Figura 4.21 – Produtos obtidos na recuperação do chumbo com o uso de diferentes 

             fontes de carbono. Carga concentrado:  1 kg de material  ativo  da sucata  de bateria, 

  94,7 g de concentrado de flotação, 45 g de barrilha, T = 1000 C e t = 60 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Como observado na micrografia da Figura 4.21 foi possível a recuperação do 

chumbo com o uso do concentrado de flotação (Carga A), indicando que o carbono 

flotado pode ser reaproveitado na metalurgia do chumbo. A qualidade do chumbo nos 

dois experimentos foi a mesma (Carga A e Carga B) com rendimento de 97,0 % e 

pureza do chumbo de 98,0 %. 

      As Figuras 4.22 e 4.23 mostram os resultados dos teores e recuperação de ferro no 

concentrado de flotação da escória, respectivamente, quando utilizados os coletores de 

xantato, com o uso do ativador Na2S. 

 

        Figura 4.22 - Teores de ferro no concentrado em função do tipo de xantato. pH 9,5, 

        F650 (100 g/t). TCR = 15 min, TF = 20 min. VR=1200 rpm e  = 300 - 400 µs/cm. 

        Sem ativador. 

 

        Fonte: Elaborado pelo autor. 
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      Figura 4.23 - Recuperação de ferro no concentrado em função do tipo de xantato. Sem 

      ativador,   pH 9,5,  F650 (100 g/t),   TCR = 15 min,  TF = 20 min,  VR=1200 rpm  e  

       = 300 - 400 µs/cm. 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

  

Observa-se nas Figuras 4.22 e 4.23 que houve uma redução no teor de ferro de 

45,0 % na escória para 6,0 % no concentrado de chumbo. As recuperações de ferro 

foram baixíssimas (de 0,4 % a 3,1 %). Ou seja, 99,6 % da massa de ferro contido na 

alimentação foi para o rejeito. Isto comprova que os xantatos foram muito seletivos, não 

sendo os seus teores de chumbo altos devido a presença de coque concentrado. No 

entanto, foi observado que coque pode ser reaproveitado na metalurgia de chumbo.  

  

4.3.2.2 Mercaptobenzotiazol 

  

 As Tabelas 4.10 e 4.11 mostram os resultados obtidos na flotação da escória com 

o coletor mercaptobenzotiazol. Foi estudada a influência da concentração do coletor e 

da adição do depressor amido. Os testes foram realizados a um pH 9,0 com o espumante 

F650 (100 g/t), tendo em vista que em pH ácido não ocorreu a dissolução do coletor. 
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Tabela 4.10 – Resultados obtidos na flotação da escória com mercaptobenzotiazol, pH 9,0, 

F650 (100 g/t). Sem ativador. TCR = 15 min, TF = 20 min. VR=1200 rpm e  = 300 - 400 

µs/cm. 

COLETOR 

(g/t)  
Alimentaçã

o (% Pb) 

Concentrado Rejeito  

 (% Pb ) 
Recuperação 

de Pb ( %) 
Massa (%) (% Pb) 

250 4,0 6,6 18,9 2,9 31,4 

500 4,8 9,9 15,9 3,6 33,0 

750 4,6 12,2 11,8 3,6 31,0 

1000 5,7 17,9 17,5 3,2 54,4 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Tabela 4.11 – Influência do amido na flotação do chumbo com mercaptobenzotiazol. pH 9,0, 

espumante F650 (100 g/t). Sem ativador. TCR = 15 min, TF = 20 min. CMERC =1000 g/t. 

VR=1200 rpm e  = 300 - 400 µs/cm. 

Depressor - 

amido (g/t)  
Alimentação 

(% Pb) 

Concentrado Rejeito  

(% Pb) 
Recuperação 

de Pb ( %) 
Massa (Pb%) (% Pb) 

0 4,3 5,0 15,9 3,7 18,6 

100 3,4 3,5 15,4 3,0 15,9 

200 3,5 3,7 14,9 3,1 15,8 

300 3,0 5,1 14,6 2,4 25,0 

500 3,2 4,3 16,3 2,7 21,8 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

Observa-se na Tabela 4.10 que o mercaptobenzotiazol obteve uma maior 

recuperação do chumbo (54,5 %) a uma dosagem de 1000 g/t. Quando comparamos este 

resultado com o xantato etílico de sódio (Tabela 4.5), houve um aumento na 

recuperação 19,0 % para 54,4 %.  No entanto, o teor de chumbo no concentrado reduziu 

de 22,9 % para 17,5 %.  

 A Tabela 4.11 mostra os resultados da influência do depressor amido utilizado 

para deprimir o ferro na flotação da escória, com objetivo de melhora na recuperação do 

chumbo. No entanto, foi observado que o depressor não apresentou um bom resultado 

reduzindo a recuperação chumbo de 33,0 % para 21,8 %, a uma dosagem do coletor de 

500 g/t. Estes resultados mostrados nas Tabelas 4.10 e 4.11 evidenciam que o amido 

não inibiu a adsorção do coletor mercaptobenzotiazol na superfície do ferro, atuando de 

forma inversa. O amido aumentou a cadeia do coletor favorecendo a sua adsorção na 

superfície de outros minerais, que em consequência reduziu o teor e a recuperação de 

chumbo no concentrado de flotação. 
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 A Figura 4.24 mostra os produtos obtidos no experimento de flotação da escória. 

Como observado, os dois produtos obtiveram colorações diferentes, confirmando a 

seletividade no uso do coletor de mercaptobenzotiazol. 

 

       Figura 4.24 - Produtos da flotação com o coletor mercaptobenzotiazol. 
                   (A) Concentrado, (B) Rejeito. pH 9,0,  F650 (100 g/t). TCR = 15 min, 

       sem ativador,  TF = 20 min. VR=1200 rpm e  = 300 - 400 µs/cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

4.3.2.3 Sulforcarboxilato 

 

 As Tabelas 4.12 e 4.13, e as Figuras 4.25 e 4.26 mostram os resultados obtidos 

na flotação da escória com o coletor sulforcarboxilato alifático de sódio, estudando-se a 

influência da concentração do coletor na adição dos espumantes F650 e MIBIC. As 

condições dos experimentos foram: pH 9,0 e dosagem do espumante de 100 g/t. 

 

 Tabela 4.12 – Influência do espumante no teor de chumbo, com sulfocarboxilato (F3635), 

pH 9,0, sem ativador. TCR = 15 min, TF = 20 min. VR=1200 rpm e  = 300 - 400 µs/cm. 

Coletor (g/t)  

Sem espumante 

 (teor de Pb - %) 

Espumante MIBIC  

(teor de Pb - %) 
Espumante F650  

(teor de Pb - %) 

250 16,8 11,2 13,0 

500 13,5 10,4 8,1 

750 12,3 8,8 8,3 

1000 8,1 9,1 7,3 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A B
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Tabela 4.13 – Influência da adição de espumante, na recuperação de chumbo, com sulforcarbo- 

xilato (F3635), pH 9,0, sem ativador. TCR = 15 min, TF = 20 min. VR=1200 rpm e  = 300 - 

400 µs/cm. 

Coletor (g/t)  

Sem espumante Espumante MIBIC Espumante F650  

Recuperação de Pb (% ) Recuperação de Pb (% ) Recuperação de Pb (% ) 

250 11,2 6,9 19,4 

500 11,0 12,1 21,4 

750 19,0 20,3 23,7 

1000 20,6 28,6 29,9 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  

Como observado nas Tabelas 4.12 e 4.13 a adição do espumante reduziu o teor 

de chumbo, o entanto aumentou a recuperação, quando utilizado do coletor 

sulforcarboxilato de sódio.  Este coletor foi menos eficiente que o mercaptobenzotiazol 

e que o xantato etílico de sódio, pois apresentaram concentrados de chumbo com 

menores teores e baixa recuperação. 

 A seguir as Figuras 4.25 e 4.26 mostram os resultados dos testes comparando-se 

dois tipos de espumantes em função da concentração do coletor sulforcarboxilato. 

      

 

      Figura 4.25 - Influência da adição do tipo de espumante no teor de Pb no concentrado,  

      com sulforcarboxilato no pH 9,5, F650 (100 g/t), espumante MIBIC (100 g/t). Sem  

      ativador.TCR = 15 min, TF = 20 min, VR=1200 rpm e  = 300 - 400 µs/cm. 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor. 
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       Figura 4.26 - Influência da adição e  tipo  de  espumante na  recuperação de Pb, com o 

      sulforcarboxilato. pH 9,5, F650 (100 g/t), espumante MIBIC (100 g/t), sem ativador. 

      TCR = 15 min, TF = 20 min. VR=1200 rpm e  = 300 - 400 µs/cm. 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Observa-se nas Figuras 4.25 e 4.26 que o aumento da concentração do 

sulfocarboxilato resultou numa redução do teor de chumbo no concentrado, 

independente do tipo de espumante e um aumento da recuperação do chumbo.  Por sua 

vez, o uso de um espumante reduziu o teor de chumbo no concentrado de 16,8 % para 

13,0 % e 11,2 %, respectivamente, com o F650 e o MIBIC. Isto ocorreu devido ao 

excesso de espuma, pois este tipo de coletor apresenta propriedades espumantes, por ser 

à base de ácidos graxos. O excesso de espumação aumentou a quantidade de partículas 

hidrofílicas arrastadas e, conseqüentemente, a contaminação do concentrado 

provocando a redução do teor. 

 As Tabelas 4.14 e 4.15 mostram a influência da adição do querosene a uma 

concentração de 1000 g/t na flotação de escória, com o coletor sulfocarboxilato alifático 

de sódio, em relação ao teor de chumbo e ao chumbo total recuperado, sem adição de 

espumante, pois este tipo de coletor já apresenta esta propriedade por ser um ácido 

graxo.  
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       Tabela 4.14 – Influência do querosene no teor de chumbo, com sulforcarboxilato de  

       sódio, pH 9,5, F650 (100 g/t),  MIBIC  (100 g/t),  TCR = 15 min,  TF  = 20 min, sem  

       ativador, VR=1200 rpm e  = 300 - 400 µs/cm. CQUE = 1000 gt. 

Coletor  (g/t)  

          Sem querosene.              Com querosene. 

Teor de Pb (% ) Teor de Pb (% ) 

250 16,8 7,0 

500 13,5 6,8 

750 12,3 6,5 

1000 8,1 8,7 

       Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
     Tabela 4.15 – Influência do querosene na recuperação de chumbo, com o coletor 

     sulforcarboxilato de sódio, pH 9,5,  F650 (100 g/t), MIBIC  (100 g/t),  TCR =15 min, 

     TF = 20 min, sem ativador, VR=1200 rpm,  = 300 - 400 µs/cm e CQUE = 1000 gt. 

 

          Sem querosene             Com querosene 

          Coletor (g/t) Recuperação de Pb (% ) Recuperação de Pb (% ) 

250 11,2 11,6 

500 11,0 15,2 

750 19,0 18,5 

1000 20,6 20,5 

      Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

As Figuras 4.27 e 4.28 e as Tabelas 4.14 e 4.15 mostram os resultados do teor e 

recuperação de chumbo no concentrado de flotação, quando adicionado o querosene. 

Observa-se que houve uma redução do teor, mantendo-se a recuperação. O uso do 

querosene como extensor de cadeia favoreceu a adsorção do coletor nas partículas ferro, 

o proporcionando uma redução do teor de chumbo. 

 

       Figura 4.27 - Influência do querosene no teor de chumbo. Coletor sulforcarboxilato, 

       pH 9,5, sem ativador. TCR = 15 min, TF = 20 min. VR=1200 rpm e  = 300 - 400 µs/cm, 

      CQUE = 1000 gt. 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor. 
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         Figura 4.28 - Influência da adição do querosene na recuperação de Pb com o coletor         

         sulforcarboxilato. pH 9,5, espumante F650 (100 g/t), espumante MIBIC (100 g/t). 

        Sem ativador.  TCR = 15 min, TF = 20 min. VR=1200 rpm e  = 300 - 400 µs/cm. 

         CQUE = 1000 gt. 

 

         Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  

Quando se comparam os resultados obtidos, com os três diferentes coletores, 

observa-se que o mercaptobenzothianzol proporcionou as melhores recuperações, 

chegando a 54,4 % do chumbo contido na alimentação. Enquanto os melhores teores de 

chumbo no concentrado foram conseguidos com o xantato etílico de sódio (22,9 %), 

quando não utilizado o ativado sulfeto de sódio, devido a melhor seletividade na 

separação de chumbo/ferro. Este fato pode está relacionado ao xantato etílico de sódio 

ter uma menor cadeia quando comparada com os demais coletores.  

 As Figuras 4.24 e 4.29 mostram as macrografias dos produtos (concentrado e 

rejeito) dos produtos obtidos na flotação da escória com o mercaptobenzotiazol e o 

sulforcarboxilato, respectivamente. As condições operacionais estão mostradas nas 

referidas figuras. Nos dois casos, é possível observar uma clara diferença no aspecto 

visual das amostras, com cores cinza e marrom, características do chumbo e ferro, no 

concentrado e rejeito de flotação, respectivamente. Estes resultados comprovam a 

indiscutível seletividade do coletor sulforcarboxilato, apesar do baixo teor de chumbo 

dos concentrados. Comparando o coletor sulforcarboxilato com os coletores de xantato, 

o sulforcarboxilato foi menos seletivo na separação de chumbo/ferro. 
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           Figura 4.29 - Macrografias dos produtos obtidos da flotação com o sulforcarboxilato. 

           (A) Concentrado, (B) Rejeito. pH 9,5,F650 (100 g/t), TCR = 15 min, sem ativador 

           TF = 20 min. VR=1200 rpm e  = 300 - 400 µs/cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Apesar da seletividade evidenciada no aspecto visual, os teores de chumbo 

obtidos nos concentrados foram baixos (menor que 30,0 %), e muito aquém dos 40,0 % 

de Pb desejados pela empresa Acumuladores Moura S/A. Fazendo o cálculo de balanço 

de massa, ao retirar o ferro do concentrado, esperava-se um teor de chumbo de no 

mínimo 45,0 %. No entanto, este fato já foi explicado pela presença de carbono no 

concentrado de chumbo, o que não foi considerado um problema, devido ao seu 

possível reaproveitamento na metalurgia. 

 Por sua vez, em apenas um dos testes conseguiu-se uma recuperação maior do 

que 50,0 %, tida como meta do trabalho. Portanto, os resultados das análises químicas 

não correspondiam à evidente seletividade indicada pelo exame visual e pela baixa 

recuperação do ferro no concentrado de flotação (0,4 %). A fim de esclarecer a razão 

dos baixos valores de recuperação de chumbo foram realizadas análises por MEV com 

EDS e microscopia óptica, no laboratório do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) 

no estado do Rio de Janeiro. 

 As Figuras 4.30 e 4.31 mostram as micrografias obtidas por microscopia óptica, 

identificando a presença de parte de chumbo metálico liberado, a uma granulometria de 

150 mesh e 200 mesh. Não foi possível a determinação do grau de liberação do 

chumbo/ferro devido ao baixo poder de resolução das imagens por microscopia óptica.  

 

 

 

 

 
                

A B 
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Figura 4.30 - Micrografia óptica da amostra de escória com tamanho de partícula  

acima de 0,106 mm (150 mesh). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

           Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 
Figura 4.31 - Micrografia óptica da amostra de escória com tamanho de partícula 

acima de 0,075 mm (200 mesh). 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 As Figuras 4.32 e 4.34, na página seguinte, mostram as imagens de micrografias 

obtidas por MEV, após corte em partículas de ferro, com tamanho de 150 mesh e 200 

mesh, respectivamente. As imagens comprovaram a existência de chumbo no interior 

das partículas de ferro, formando um agregado ferro-chumbo. Desta forma observa-se 

que o chumbo não está liberado. Isto, explica a perda de chumbo na fração não flotada e 

consequentemente, as baixas recuperações de chumbo obtidas na maioria dos testes. O 

chumbo metálico no interior da partícula está indicado nas setas vermelhas das Figuras 

4.32 e 4.34. 

chumbo metálico 

 

 

Chumbo metálico 
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     Figura 4.32 - Micrografia obtida por MEV mostrando a presença de chumbo 

     metálico no interior das partículas de ferro. Partícula com tamanho acima de 

     0,106 mm (150 mesh).   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As Figuras 4.33 e 4.35 mostram os espectros que confirmam a presença de 

chumbo no interior da partícula de ferro após o corte da partícula. Estes espectros são 

referentes as micrografias obtidas por MEV das Figuras 4.32 e 4.34. 

     
 

Figura 4.33 – Espectro obtido por MEV com EDS da amostra da partícula mostrada na 

Figura 4.32. 

 
     

     Fonte: Elaborado pelo autor. 

chumbo metálico 
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 Figura 4.34 - Micrografia obtida por MEV mostrando a presença de chumbo metálico no 

 interior das partículas de ferro. Corte na partícula de tamanho  0,075 mm (200 mesh). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.34 -  Imagem de MEV mostrando a presença de chumbo metálico no interior das  

           partículas de ferro. Partícula com tamanho acima de 0,075 mm (200 mesh).  
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 Figura 4.35 - Espectro obtido por MEV com EDS  da  amostra  da partícula  mostrada  na 

 Figura 4.34. 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 As Figuras 4.36 e 4.37 mostram, respectivamente, uma imagem obtida por 

MEV, após um corte na partícula com tamanho acima de 70 mesh e a análise por EDS 

correspondente.  

Chumbo metálico 
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              Figura 4.36 - Micrografia obtida por MEV. Corte na Partícula com 

           tamanho > 0,21mm (70 mesh).  Ferro e chumbo agregados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

       Figura 4.37 - Espectro obtido por MEV com EDS da  amostra  da partícula  mostrada 

       na Figura 4.36, na faixa granulométrica > 0,21 mm (70 mesh). 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

A micrografia da Figura 4.36 mostra a presença de chumbo (cor vermelha) e 

ferro (coloração verde) detectados pela análise por MEV com EDS, comprovando a 

presença de chumbo interior das partículas de ferro. Por esta razão não se obteve uma 

recuperação do chumbo na flotação acima de 50,0 %.  Os baixos teores de chumbo 

foram devido a presença de coque no concentrado de flotação. A presença de 99,6 % do 

ferro no rejeito mostra a seletividade do xantato etílico de sódio observada na Figura 

4.18. 
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4.3.2.4 Outros Reagentes 

 

 Os resultados com os demais coletores utilizados na célula de bancada, tais 

como amina, hidroxamato,  ácido graxo de soja (FLOTIGAN 5806), sulforcarboxilato 

alinfático de sódio (F3635), oleato de sódio, ácido graxo Tallow (FS2) e 

sulfosuccinamato de sódio, assim como os depressores, ativadores e espumantes 

utilizados com estes reagentes, apresentaram um resultado de baixa eficiência de 

flotação da escória (menor que 10 %).  

 

 4.4 MODELAGEM MATEMÁTICA DA CINÉTICA DE FLOTAÇÃO DA ESCÓRIA 

DE CHUMBO 

 

  A Tabela 4.16 a seguir mostra os resultados dos experimentos cinéticos para a 

modelagem matemática de flotação com o reagente xantato amílico de potássio que foi 

o coletor a apresentou o maior teor de chumbo no concentrado (24,8 %).  

 

Tabela 4.16 - Experimento cinético de flotação da escória com XAMK,  pH 9,0, T=30 C,  

polpa de 10 %, dosagem do ativador (1000 g/t) e  = 300 - 400 µs/cm. 

  

  Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

O modelo matemático proposto foi de uma equação similar a cinética química, 

considerando a cinética de flotação da escória de primeira ordem, conforme citado na 

revisão bibliográfica, no item 2.5 (observar as Equações 14, 15 e 16). 

 

      −
𝑑𝑐

𝑑𝑡
= 𝑘𝐶𝑛           (14) 

 

     𝐶(𝑡) = 𝐶0𝑒𝑘𝑡                           (15) 

 

     𝑘 = 𝑘0. 𝑒−
𝐴

𝑅𝑇                              (16) 
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 A resolução da equação diferencial 14 foi realizada pelo método de integração 

de separação parcial, obtendo-se a equação 15. 

 O valor da constante R é definido como a dos gases com valor de 8,31 

J/(mol.K),  K0 é o efeito da taxa efetiva devido ao fluxo de ar, A é a energia de ativação. 

 Foi feito um estudo de otimização dos parâmetros cinéticos usando o método a 

ferramenta solver do excel, que é um método de otimização linear e não linear , a fim de  

determinar os valores ótimos de A e K0. A função objetivo foi definida como a soma 

algébrica entre o desvio dos dados experimentais (Equação 18). Esta soma não poderia 

ser superior a 5. Foram definidas as restrições dos problemas de forma que a diferença 

entre os dados experimentais e o modelo matemático proposto não fosse superior a 1. 

 

          𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖çã𝑜   𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑃𝑏 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 − 𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑃𝑏 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 ≤   1   (17) 

 

                                             𝑓𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 = ∑ 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 ≤ 5    (18) 

  

A Tabela 4.17 mostram os resultados de recuperação de chumbo com o xantato 

amílico de potássio, comparando o experimental com o modelo matemático, após a 

otimização dos parâmetros no programa solver, do office excel.  

 

Tabela 4.17  -  Parâmetros cinéticos de flotação da escória após otimização. Modelo x dados 

experimentais. Coletor xantato amílico de potássio. pH 9,0. T=30 C, polpa de 10 %, dosagem 

do ativador (1000 g/t). 

  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

   

A Figura 4.38 a seguir mostra a comparação entre o modelo matemático 

proposto com os dados experimentais obtidos das condições operacionais da Tabela 

4.17.  O gráfico foi feito em função do cálculo da recuperação de chumbo acumulada 

versus o tempo. A Equação 19 mostra a fórmula utilizada para calcular a recuperação de 

chumbo em percentagem. 

              

Tempo (min) Massa (g) k0 A k Rec. Pb (%)

Recuperação 

acumulada (Pb%) Modelo (%) Desvio (%)

0,0 0,0 -0,05 19335,5 -2,124801799E-05 0,0 0,0 0,0 0,0

2 5,7 -0,05 19335,5 -2,124801799E-05 25,2 25,2 25,2 0,1

5 2,0 -0,05 19335,5 -2,124801799E-05 7,9 33,1 32,9 0,2

10 1,0 -0,05 19335,5 -2,124801799E-05 3,7 36,8 36,4 0,5

15 0,6 -0,05 19335,5 -2,124801799E-05 2,0 38,8 38,1 0,7

20 0,5 -0,05 19335,5 -2,124801799E-05 1,6 40,4 39,4 1,0
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                                𝑅𝑒𝑐 𝑃𝑏 (%) =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑃𝑏𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑃𝑏𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜
. 100                    (19) 

  

 

Ou seja, a recuperação de chumbo é dada em percentagem, pela razão entre a 

massa de chumbo no concentrado e a massa de chumbo na alimentação. 

 

 

        Figura 4.38 - Cinética de recuperação de chumbo por flotação. Coletor XAMK. pH 9,0. 

        T=30C, polpa de 10 % de sólidos, dosagem do ativador (1000 g/t). 

 
       Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Como observado na Figura 4.38, o modelo matemático proposto se ajustou 

muito bem aos experimentos, validando a aproximação para uma cinética de primeira 

ordem, tendo um desvio em relação aos dados experimentais de no máximo 1 % e os 

fenômenos de transferência de massa entre líquido-gás. 

 Os parâmetros obtidos pela otimização, fator de frequência (𝑘0) e energia de 

ativação (A), utilizando a ferramenta solver do excel foram bem ajustados ao modelo 

matemático proposto, devido a esta ferramenta ser utilizada para otimização de  

equações lineares e não lineares.      
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5 CONCLUSÕES 

 

 A partir dos experimentos de flotação da escória de chumbo, variando-se pH, 

concentração de coletores, diferentes tipos de coletores, uso de depressores, ativadores e 

tempo de flotação, concluiu-se que: 

 

 

 Estudou-se a possibilidade de recuperar o chumbo contido na escória pelo processo 

de flotação, a principal e mais eficiente técnica de tratamento de minérios. O 

desenvolvimento deste processo para a escória é bastante difícil quando comparado 

com a recuperação de metais presentes em minérios. Este fato é devido a escória ser 

proveniente do processo de fusão, estando alguns minerais agregados a outros, além 

de apresentar variações das características superficiais das partículas. 

 

 Os coletores de xantato foram seletivos na flotação da escória. Os melhores 

resultados de teores de chumbo no concentrado variam de 18,4 % a 24,8 %, para 

uma recuperação de 18,8 % a 32,9 %. Os xantatos são seletivos às superfícies de 

minerais sulfetadas, hidrofobizando a superfície do sulfeto de chumbo.  

 

 O ativador sulfeto de sódio (Na2S) se mostrou eficiente na flotação da escória, 

aumentando o teor e recuperação de chumbo, até uma dosagem de 2.000 g/t. 

Algumas partículas de chumbo se encontram na forma de óxido (PbO e PbO2). O 

uso deste ativador torna a superfície sulfetada, favorecendo a adsorção do coletor de 

xantato. Para as dosagens do ativador superiores a 2.000 g/t, o ambiente se torna 

muito redutor de modo a reduzir a eficiência da flotação da escória. 

 

 A eficiência do xantato é evidenciada no intervalo de concentração de 750 g/t a 

1.000 g/t, para os de cadeia (2C e 3C). Em concentrações menores a densidade de 

adsorção na superfície das partículas de chumbo é insuficiente para uma flotação 

eficiente. Para dosagens acima de 1.000 g/t, ocorre a adsorção na superfície das 

partículas de ferro, dando início a redução do teor de chumbo no concentrado de 

flotação de 24,8 % para 9,9 %. 
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 A seletividade do coletor xantato etílico de sódio ao chumbo foi evidenciada pela 

baixa recuperação de ferro (0,4 %). Ou seja, 99,6 % do ferro contido na alimentação 

foi para o rejeito. As imagens dos produtos mostraram esta seletividade pela 

diferença da coloração, cinza e marrom, o que é característica do chumbo e ferro, 

respectivamente. 

 

 O querosene, que teria a função de extensor de cadeia para o coletor de xantato, não 

apresentou um resultado eficiente na flotação da escória. Houve uma redução do teor 

e recuperação de chumbo na flotação com xantato etílico. O uso do querosene 

parece ter favorecido a adsorção do coletor nas partículas ferro. 

 

 O aumento da cadeia carbônica no coletor do xantato, de 2C para 6C, prejudicou a 

seletividade da flotação reduzindo o teor de chumbo no concentrado, pois favoreceu 

a adsorção do coletor nas partículas de ferro. No entanto, este aumento de cadeia 

aumenta a recuperação do chumbo. 

 

 A composição da escória é função do tipo de matéria-prima e dos reagentes 

adicionados no forno, assim como a eficiência das reações de óxido-redução da 

metalurgia do chumbo. Se alguns destes reagentes ou produtos não tenham uma 

conversão de 100 %, pode ocorrer a sua presença nos concentrados da flotação, 

reduzindo o teor do chumbo. Isto foi evidenciado com a presença de carbono em 

grande proporção (47,5 %) no concentrado de flotação da escória. No entanto, os 

experimentos comprovaram que é possível reaproveitar o carbono e que se podem 

obter maiores teores de chumbo (acima de 40,0 %) no concentrado de flotação, 

corrigindo-se a quantidade de carbono nas cargas dos fornos. 

 

 O coletor que apresentou uma maior recuperação de chumbo (54,4 %) foi o 

mercaptobenzothianzol para um teor de 17,5 % no concentrado. Este coletor é 

específico para o uso de metais pesados tais como Pb, aprisionando-os em sua 

cadeia cíclica, tornando-o mais seletivo no processo de flotação.  

 

 A adição do amido como depressor de ferro, reduziu o teor e a recuperação do 

chumbo na flotação com o coletor mercaptobenzotiazol. O amido é um 

polissacarídeo que tem grupos polares (hidroxilas) que tem afinidade pela água que 
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poderia impedir a floração do ferro. No entanto, a sua adição reduziu a adsorção do 

coletor nas partículas de chumbo. 

 O coletor sulforcarboxilato apresentou uma seletividade parcial ao chumbo, pois 

apresentou um teor menor que o xantato e o mercaptobenzothianzol, no valor de 

16,8 % a uma recuperação de 11,2 % na flotação da escória. Os melhores teores 

foram para baixas dosagens do coletor (250 g/t). Dosagens acima deste valor 

favorecem a sua adsorção nas partículas de ferro, reduzindo a eficiência da flotação. 

 

 O uso do querosene como extensor de cadeia para o sulfocarboxilato reduziu o teor 

de chumbo no concentrado de 16,8 % para 7,0 %, mantendo-se a recuperação em 

torno de 20,0 %.  A adição do querosene parece ter aumentado a hidrofobização das 

partículas de ferro, reduzindo o teor de chumbo no concentrado. 

 

 As imagens por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com as partículas na 

faixa entre 150 mesh e 400 mesh, mostraram a existência de chumbo no interior de 

partículas de ferro, formando um agregado ferro-chumbo. A formação deste 

agregado se deve ao processo de fusão da sucata de bateria a 1000 C. Isso explica a 

dificuldade na recuperação de chumbo no uso de coletores de xantato e 

sulfocarboxilato.  

 

 Existe uma grande possibilidade de implementar o processo de flotação para a 

recuperação de parte do chumbo existente na escória, a partir de testes em plantas de 

escala piloto, tendo em vista o valor agregado do chumbo no mercado internacional. 

 

 O modelo matemático proposto para se determinar o comportamento cinético de 

flotação do chumbo contido na escória metalúrgica, adequou-se aos dados 

experimentais, obtendo-se um desvio máximo de 1,0 % no resultado dos testes com 

xantato amílico de potássio. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Fazer experimentos com flotação de ultrafinos (Shear-flocculation), a fim de 

verificar a possibilidade da liberação do agregado chumbo-ferro, com partículas de 

diâmetros menores de 400 mesh. 

 

 Instalar uma unidade piloto de flotação, a fim de verificar a viabilidade financeira, 

em função do custo de energia, mão de obra, recuperação global do chumbo, entre 

outros. 

 

 Testar outra rota de separação como, por exemplo, separação magnética devido a 

propriedade magnética do ferro. 

 

 Estudar o reaproveitamento do ferro, que contribui com 90 % do total da massa de 

alimentação. Algumas empresas utilizam o ferro e chumbo em sua formulação 

(Fabricantes de cimento). Este reaproveitamento poderia viabilizar o processo de 

flotação. 

 

 Estudar outras tecnologias para recuperar o chumbo com granulometria acima de 

150 mesh (mesa vibratória).  

 

 Testar uma rota alternativa para reaproveitamento do chumbo/ferro/enxofre 

(processos químicos) e fazer o comparativo da viabilidade econômica com o método 

de flotação. 

 

 Fazer um estudo de otimização das variáveis de processo, tais como razão entre as 

concentrações do coletor e o ativador, razão entre as concentrações do coletor e 

depressor, entre outros parâmetros.  
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