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A pur1ficação e concentração do calcário calcitico da r~giào 
de Cantagalo- RJ, foi estudada em escala de banc~da, ~través dou pro 
cessas de flotação direta e inversa. A avaliação do comportamento do mi 
nério, quando submetldo à ~O&Jcm, durante vários intetvalos de tempo,vi 
sou obter 1nformações sobre a influência da granulomolria no processo -
de ftotação. Os ensaios de tlotaçâo, tanto direta como 1nversa, foram 
real1zados em duas etapas, sendo em ambos os casos, primeiramente flota 
da a graf1ta. O processo de flotação direta consiatiu em flotaç~o selo~ 
tiva da calcita, com depressao do quartlo, mica e outros. 

Na flotaçào inversa, foram testadas várias aminas como coie
tor dos constituintes da ganga s1licosa. 

Ambos os processos foram comparados, verificando-se que ori
ginavam carbonatos de pureza e recuperação semelhantes, CUJO teor du caco3 e 5102 fo1 de, respectivamente, 98,7\ e 0,2, na !lotação dlreta, sendo 
de 99,4\ e 0,04\ na !lotação inversa. A recuperação, em ambos o~ proces 
sos foi em torno de 89\. Finalmente, !oram comparadas as propriedades
físicas o quimicas do carbonato de cálcio obtido por flo~ação e do car
bonaco de cálcio precipitado (processo quLmico). 
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t'UIUFICA'!'lON ANO CONCEN'l'AA'1'J.UI'I CJr' L!MESTONE FROM 
CANTAGALO USING SELETIVE FROTH FLOTATION 

ABSTRACT 

Rupen AOAMIAN 
Vanilda da Rocha BARROS 
Hedda Val:CJ8S de o. FiroEI:RI\ 

The pur1f1oation and concentration of limestone from the Cantagalo. RJ 
region was studied in bench scale through direct and reverse flotation 
processes. Grinding during several time intervals, has envisaged to 
obtain information on the influence of finenes9 of grinding in the 
flotation process. The flotation testwork either direct and reverse , 
have been performed in two phases: in both cases graphite was floated 
tirst. The direct flotation proceae consisted in the selective flotation 
of calcite, depressing quartz, mica and othera. ln the reverse flotation, 
Several amines have been tested as collector of the siliceous gangue 
constituenta. lt was found that in both processes reaulting producte 
presented similar~rades and recoveries. ln the direct process, eaco3 and Si02 contente were respectively, 98,7\ and 0 1 2% . ln reverse 
flotation grades obtained were slightly better1 99, 4\ and 0,04\. 
Recoveries in both cases were higher than 89,. Comparision between the 
Physical and chemical properties of the calcium carbonate, obtained by 
flotation and chemical processes waa analyzed. 

I. HIST0RICO E OBJETIVOS 

Na região que compreende os municípios de Cordeiro, Cantagalo e Itaoca
ra, situam- se as maiores concentrações de mármores calcíticos do Estado 
do Rio de Janeiro. Estas rochas sao constituídas por mármores essenci
almente calcíticos, de granulação grosseira, estrutura aacoroidal que -
bradiça e coloração variável, de branca a azulada, esverdeada ou acin -
zentada. Ae impurezas que ocorrem comumente eão cristais de quartzo,mi 
núsoulas palhetas de grafite e pequenos cristais de pirita (1). As ex = 
tensas reservas de calcário existentes no Estado do Rio de Janeiro atin 
gem, na região de Cantagalo, cerca de 1 bilhão de toneladas (2), basicã 
mente destinadas à produção de cimento, rações alimentares e corretivo , 
de solo agr!cola (1). A utilização destas rochas pode ser diversifica
da, desde que se proceda à sua purificação. o calcário de alta pureza 
(98,5\ a 99,0\ de CaCO) , pode ser utilizado para obtenção de produtos 
farmacêuticos, cosméti~os, tintas, plásticos, vidros especiais, borra -
cha, papel, etc., desde que suas propriedades f!sicas e químicas se en
contrem dentro dos l imites exigidos pelo mercado consumidor. O proces
so usua~ de produção ~o carbonato de cálcio puri ficado baseia-se na 
transformação do calcário bruto em óxido de cálcio , por calcinação. Pe
la hidratação do óxido de cálcio, obtém-se o hidróxido (leite de ca l) • 
Em seguida, com injeção ~c ço2 na solução de hidró~ido de cálcio, procl 
pita-se o carbonato de calcio de alta pureza. 
A calcita pode ser separada facilmente de silicatos, por flotação,usan
do-se ácidos graxos e seus sais coroo coletor e silicato de sódio como 
depressor. Também é possível flotar calcita, usando-se coletores catiõ 
nicos como o hidrocloreto de laurilamina. As propriedades de flotaçãõ 
de calcit a são apresentadas em muitos trabalhos (3,4,5) em que este mi 
neral é separado da ganga, usando-se como col ctor o ácido oleico, olea~ 
to de sódio e outros similares. 
Uma das impurezas presentes no ~lcário objeto deste estudo é a grafita. 
Embora em baixa concentralão C- 0,3\), altera fundamentalmente a cor do 
calcário, tornando necessarla sua eliminação. Outras impurezas presen
tes no calcário de Cantaqalo são quartzo e mica , fa~ondo com que o teor 
de Si02 esteja compreendido entre 0,7 e 1,5\, sondo necessária sua eli
minação. Para algumas finalidades mais nobres, este teor não deve ul -
trapassar 0,5\. 
Este trabalho consiste essencialmente cm estudar em bancada as possib1 
lidados de purificação e concentração do calcár1o de Cantaqalo, RJ, pc: 
lo processo de flotação seletiva : neste processo , pesquisJr alternati -
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vaa como !lotação di~eta e inve~sa, visando compa~ar suas eficiencias 
e facilidades ope~acionais. Oa reagentes testados no processo foram 
aelecionados entre aqueles fabricados pela indústria nacional, tendo 
em vista evita~ impo~taxio. Visando obter um p~oduto alternativo de 
menor custo de !abricaçao, as propriedades tisicas e qufmicas do prod~ 
to flotado aio comparadas com aquelas do ~arbonato de calcio precipit! 
do, que atualmente atende ia diversas industrias qulmicas. 

II. MATERIAIS E MtTODOS 

A amostra, pesando cerca de 200 kg, constava de blocos bastante homog! 
neos, de tamanho va~iando de 6 a 8 polegadas, cor acinzentada e textu
ra grosseira, com grãos da forma cúbica e dimensão ent~e l e 5 mm. Es 
ta amost~a ao!~eu auceasivaa britagena, até a granulometria de 2". Es 
te material foi homogeneizado at~avés da pilha prismática, de onde fo~ 
ram sepa~adoa 100 kg para arquivo a 100 kg para nova redução por brita 
dor de mandlbulaa, até granulometria < l/4". o mate~ial reduzido foi 
homogeneizado através de pilha prismátic.a de aproximadamente oito me -
tros, de onde foram retiradas diversas allquotaa: estas foram reunidas 
para constituir a amostra média, destinada à análise quimica, a fim 
de verificar a qualidade da homogeneização. 

II.l - CARACTfRllAÇ~O 00 ~~~ERlO 
Allquot.aa em duplicata da amostra média do minério, previamente brita
do abaixo de l/4", foram submetidas à análise granulométrica; o penei
ramento foi feito a úmido,uaando um aparelho (Ro-Tap) e série de pene! 
raa Tyler. 
A análise es~ctrogrifica aemi-quantitativa para oito elementos, feita 
na amostra media, •possibilitou realiza~ uma varredura doa elementos~ 
sentes. 
Os estudos mineralógicos foram feitos em diversas faixas granulométri
caa da amostra midiar através de análise modal, feita por contagem de 
grãos, foi poaaivel estimar o percentual em volume e peso dos minerais 
presentes. O g~au de liberação foi estudado ao microscópio ótico,pelo 
método de Gaudin simplificado. 
Também loram analisadas todas as !rações granulométricaa da amostra mé 
dia, a fim de investigar a distribuição de silica e carbonato, princi= 
Pais constituintes do minério estudado . 

II.2 - ~OAGf" 00 Ml~ERlO 
Para se obter uma alimentação na granulometria adequada aos testes de 
!lotação, toram feitos diversos testes de moagem com tempos variáveis. 
Em todos os ensaios de moagem usou-se o moamo moinho tubular. Mantive 
ram-ae constantes •• seguintes condições: carga moedora com 10 barras
de liga Fe-Hn 1+•1"), 700 ml de água, 1 kg do minério reduzido abaixo 
de l/4" e velocidade de 92 rpm (77\ da velocidade criticai . Par~ esti 
mar a faixa de tempo a ser pesquisada, foi calculado o tempo de moagem 
para reduzir o minério a 100• abaixo de 100 malhas , utilizando-se ex 
Pfeasõe• conhecida• (6,7). T~ndo por base este tempo (que foi de 2~ 
III nutosl, fOram feitos ensaios de moagem noa tempos de 10, 20 e 30 mi
nuto•. Os produto• obtidos fo~am claaaificadoa por peneiramento a úmi 
do. Determinou-se também o Indice de BONO t•work index") • -
II.3 - FLOTAÇ~O EM BA~CAOA 
Em todo• oa testes, usou-se uma célula OENVER, modelo o-12, com cubas 
de volu.e de 3 e S t. Nesta célula a aeração ocorre através da abertu 
ra de umA válvula que dá acesso ao ar atmosférico. Considerando os re 
sultadoa obtidos na fase de caracterização, aproximadamente 1 kg dÕ 
minério abaixo de l/4", foi inicialmente moido durante lO minutos,tem 
po su~iente para que aproximadamente 80\ do·minério seja reduzido ã 
baixo de 100 malhas, e que tenha oa mine~ais •uficientemente liberadoã. 
Apó• estabelece~ as melhores condições de !lotação, foram realizadoaen 
•aios com o minério moido durante 20 • 30 minutos, visando obter um 
produto final maia fino, capaz de atende~ a certas faixas do mercado 
consumido~. 
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II.3.l - Fto taç.iio r,w~~4a 

A flotação da ganga, composta essencialmente de grafita, mica, quartzo 
e outros constitui~tes menores, como pirita e r);xido de ferro, visa evi 
tar a manipulação de grandes massas, reduzindo os gastos com reagentes 
e equipamentos. Os tesl;es foram realizados em duas etapas: primeira -
mente flotação da grafita e, em segundo lugar, flotação de quartzo e 
outros. Para a flotação da grafita foram usados, em todos os ensaios, 
o querosene corno coletor e, como espumante, o óleo de pinho. As vari ! 
veis estudadas nesta flotação e suas faixas de valores foram: percen~ 
gem de sólidos no condicionamento (18-40\); percentagem de sólidos na 
flotação 08-28%); pH de flotação igual a 7 ou natural da polpa (7, 8 -
8,0); tempo de condicionamento (5-8 minutos); quantidade de coletor 
(84-140 g/ton); quantidade de espumante (15-30 g/ton). A velocidade 
da célula (1200 rpm) e o tempo de flotação (3 minutos), foram mantidas 
constantes. 
Ensaios com o minério moÍdo durante 20 e 30 minutos, onde este se apre 
senta reduzido a 85\ abaixo de 200 ma1has e 70% abaixo de 400 malhas~ 
respectivamente, foram realizados para analisar a influéncia da g-c-anu
lometria sobre o processo de flotação. A flot.ação da grafita foi fei
ta em cuba de 5 litros, quando a alimentação continha 18% de sólidos e 
em cuba de 3 litros, quando esta continha 40% de· sólidos. Para a flo
tação de quartzo e outros foTam selecionados vários coleto't'es catióni
cos, como as aminas: "FLOTIGAM T" (amina graxa esteáTica) , '1FLOTIGAM 
TA" (acetato de amina gTaxa esteárica), "FLOTIGAM CA" (acetato de aml
na graxa de coco), e "DOOMAC T" (tallow diamina diacético). Os testes 
foram divididos em trés grupos, correspondentes ao minério moído duran 
te ~0, 20 e 30 minutos, sendo realizados em cuba de 5 t . No primeiro
grupo foram pesquisadas as seguintes variáveis: 
-percentagem de sólidos no condicionamento (18-32\); 
- pH de flotação (5,5; 6,6; 7,8; 8 e 10): 
- coletor (FLOTIGAM T, FLOTIGAM TA, FLOTIGAM CA, DUOMAC.T); 
-quantidade de coletor (100, 135, 200 e 250 g/ton); 
-tempo de condicionamento (3 e 6 minutos); 
- quantidade de espumante (Óleo de pinho), adicionado quando da flota-

ção da grafita (15 a 30 g/ton). 
As variáveis mantidas constantes fo't'arn: 
-percentagem de sólidos na flotação (18%); 
-tempo de flotação (3 minutos); 
- velocidade de rotação da célula ( 1200 rpm) . 
Como regulador de pH fo't'am usadas soluções de HCl e de NaOH. 
Em alguns e.nsaios deste g't'upo, foi pesquisado o comportamento da flota 
ção de quartzo e outros, quando empregados os estágios "rougher" (des= 
baste) e "scavenge't'" com pH ·ãcid.o, tendo como coletor FLOTIGAM TA. Nos 
demais grupos, as melho't'es condições operacionais foram mantidas, ape
nas vaTiando-se a quantidade de coletor. Os concentrados de carbonato 
de cálcio assim obtidos foTam submetidos à análise granulométTica, por 
peneiramento a úmido até 400 malhas. Na fração abaixo desta granuloma 
tria, o material foi classificado em um "Cyclosizer". -
II.3.2 - Fto~4çiio OL~e~4 

Após a separação da grafita, o processo de flotação direta consistiu ba 
sicamente em uma flotação aniônica, para a qual foi usado como coletor 
de calcita uma emulsão de "tall oil", enquanto uma solução de silica
to de sódio foi usada co~ depTesso't' de ganga (quartzo, mica e outros). 
Nestes testes, usou-se minério previamente moído durante 10 e 20 min. 
Em todos os testes foram mantidas constantes as variávei.s: 
- percentagem de sólidos na polpa, para condicionamento e flotação!l8%); 
- pH (após adição do depressoT) ~ 9,0 a 9,2 ; 

velocidade de 't'otação da célula !1200 rpm); 
-depressor (silicato de sódio); 
- quantidade de depresso't' (200 g/t); 
- coletor (emulsão de "tall oil", a 10\ p.v.); 
Foram investigadas as seguintes VQriáveis: 
- quantidade de coletor (400, 500 e 600 g/tOn) 
- tempo de condicionamento (3 e 4 minutos); 
- tempo de flotação (4 e 5 minutos). 
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Em todos os testes estudou-se apenas a etapa "rougher". No entanto,~ 
ra avaliar a obtenção de um produto final mais puro, foram realizados
testes com a etapa "cleaner" (limpeza) . Em ambos os estágios usou1e ~ 
ba de 5 t. 

11.4 - ANÁLISES QUfMlCAS E FfSlCAS VOS PROVUTOS VA FLOTAÇ~O 
Todos os ensaios de !lotação foram acompanhados po~ análises qulmicas, 
com dosagens de ca~bonato de cálcio e sílica nos concentrados e rejei
tas da flotação. Os concentrados obtidos na flotação de grafita foram 
analisados quimicamente, para determinar seu teor em carbono e sua re
cuperação. Devido à dificuldade de analisar carbono num concent~de 
calcário, a ausência deste elemento (carbono grafítico) foi verificada 
através de testes flsicos de brancura, efetuados no "concentrado" fi -
nal de carbonato de cálcio (8). 
A análise do carbonato de cálcio,da grafita, da sílica,do enxofre e 
do resíduo insolúvel estão descritos em outra publicação (8). 

Os"elementos menores• presentes, como Ferro, Manganês, cobre, Cobalto, 
Níquel, Vanádio, Zinco, Sódio, Potássio, Cromo, Bário e Magnésio foram 
determinados quantitativamente, usando o método eapectrofotométrico de 
absorção atõmica . (9). 
Para conhecer algumas características físicas do produto final obtido 
por flotação, foram realizados ensaios para determinação de proprieda
des tais como: densidade aparente, brancura, sedimentação em 120 minu
tos e absorção em água. Os métodos são descritos em outro lugar (8). 
III. RESULTADOS 
são mostrados a seguir apenas os resultados julgados mais importantes 
para as conclusões deste trabalho. 
111.1 - ANÃLlSE MlNERAL0G1CA 
Para o cálculo da composição mineralógica, foi feita uma análise modal, 
obtendo-se valo~es de pe~centagem cm volume, os quais fo~am transforma 
dos em percentagem em peso. Os resultados estãQ na Tabela III.l. -

Tabela 111.1 - Composição MineralÓgica do Minério 

Mineral tVolume \Peso 
Calcita <J7,0 n,s 
Quartzo 1,0 0,5 
G~afita 0,5 0,5 
Muscovita 1,0 1,0 
Pirita.+Oxido de Ferro 0,5 0,5 

111.2 - G~AU OC LTSERAÇ~O 

O grau de liberação·foi estUdado para a grafita, mineral mais visível, 
em relação ã calcita, mineral mais abundante. Os resultados são mos -
trados na Tabela 111.2. 

Tabela III. 2~ ... Grau de liberação da '·grafita nas diversas 
frações granulométri~as do minéri~ 

FAAÇJ\0 RETIDA GRJ\U DE LIBERAÇAO 

MALHA (mm) 
(\) 

28 0,589 53,0 
35 0,417 82,8 
48 0,295 86,7 
65 0,208 90,6 

100 o, 147 93,8 
150 0,104 98,0 
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III.3 - COMPOSTÇ~O QUTMICA PROV~VEL 

Devido i comp~ovação mine~al6gica da p~esença de pi~ita !Fe2S) bem co
mo de sulfato de bá~io, po~ análise q.ulmica, a composição provivel da 
amost~a média foi calculada, sendo ap~esentada na Tabela 111.3 . 

Tabela III. 3 - Compoaição qulmica p~ovável do minédo 

COMPONENTE 

Pe~da ao fogo 
CaCO 
Si023 

FeS2 

~t3 
Baso4 
MnO 
NiO 
cu 
c 
co2o3 
V205 

'I'EOR (t) 

43,2 
97,6 
0,81 
0 , 17 
0,56 
0,24 
0,04 
0,03 
0,06 
0,01 
0,3 
0,00 
o,o.o 

III.4 - MOAGEM VO MINERTO 
A dist~ibuição q~anulomét~ica do p~oduto dos testes de moagem, efetua -
dos nas mesmas condições, com du~ação de 10, 20 e 30 minutos é most~ada 
na Figu~a III.l. O Indice de Bond ("wo~k index") wi • 9,93 KWh I tone
lada cu~ta, foi calculado segundo o p~ocedimento usual. 

III 

~ 

! ::~ 
~ &O 

~ 
~ 
~ 
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O \Omln. 

020mln. 

630mln. 

0,053 0.104 0.208 0.417 

0,038 0.074 
A8ERTURA DA MALHA (mm) 

Fig. III.l - Dist~ibuição g~anulomét~ica do miné~io 
moldo du~ante 10, 20 e 30 minutos. 



III.5 - FLOTAÇÃO JHVERSA 
Após vá~ios ensaios p~elimina~es, fo~am fixadas as melho~es condições o 
pe~acionais: pH entre 7,8 e 8,0 Cnatu~al); 40\ de sólidos no condicionã 
mento; 28\ de sólidos na flotação;coletor 140/ton (quarozene); espuman~ 
te 30 i/ton (Óleo de pinho) ; temeo de condicionamento • 6 min; tempo de 
flotaçao • 3 min. Nestas condiçoes, conforme se vê na tabela III.4, ve 
~!ficou-se que o minê~io p~eviamente moído du~ante lO minutos deu os 
melhores resultados de recuperação da grafita (96\) e a melhor "b~ancu
~a· para o ca~bonato pu~ificado (88,7\t. 

Tabela 1II.4 - R~sultados dos testes de !lotação 
da g~afita 

ALIMEN'l'~O TESI'E ' c ( qnú!tioo) ~ BAAN<llRA 
TfMP() M:ll\GEM (\) (\) (min) 

10 GA 5,1 96,0 88,7 
20 GB 3,7 95,3 88,5 
30 N9 25 3,1 93,8 87,5 

Na ~lot4ção dt q~4~zo t out~o• fo~am feitos t~ês g~upos de ensaios.No 
p~imei~o g~upo, com o produto da alimenta~ão co~respondente ao miné~io 
moido durante· lO min , as melho~es condiçoes ope~acionais fo~am determi 
nadas: 32\ de sólidos na alimentação; tempo de condicionamento • 6 min: 
colete~ DUOMAC-T (100 g/ton); espumante 30 g/ton; pH de f1otação ~ 7,8; 
temeo de !lotação • 3 m.ín. Neste grupo de ensaios fo~am pesquisados os 
estagies de •roughe~" e "soavenge~", em pH ácido Cent-re 5,5 e 6,5),te~ 
do como coletor a amina FLOTIGAM TA. Embo~a os ~esultados tenham sido 
animado~es, pois o concent~ado de carbonato de cálcio apresentava teo -
res de Si02 ent-ce 0,3 e 0,08\, esta rota n.ão foi considerada, devido aos 
ensaios sUDseqúentes. Nestes, utilizando,apenas a etapa ·~oughe~· e 
as melhores condições operacionais, cujo pH ê o natu~a1 da polpa, foram 
obtidos os resultados most-rados na Tabela III.5 . 

Tabela III.5 - Testes de flotação invena (miné~io moido dunnte 10 minl 
Colete~: OUOMAC-T (100 g/ton) 

Si02 (\) CaC03 (\) 
TESTE PRODUTOS PESO (\) 

TEOR DIST. TEOR DIST. 

Al'im. (*)96,7 0,89 - 94,1 -
15 Cone. 11,1 6,98 87,11 87,5 10,3 

Rejeito 85,6 0,11 10,6 98,5 89,7 

Alim. (*) 99.4 0,34 - 97,9 -
l7 Cone. 7,4 4, 09 89,1 92,5 1,0 

Rejeito 92,0 0,04 10,8 99,1 93,0 

(*) A dife~ença para 100\ na alimentação se deve à !lotação da g~afita, 
que representa 3,3 e 0,6\, nos tastes n9 15 e 17, ~espectivamente. 

Para o segundo g~upo de testes (miné~io p~eviamenta mo{do du~ante 20 
min), va~iou-se apenas a quantidade de coleto~ DUOMAC-T para 150 e 
200 g/ton, utilizando apenaa a etapa "rougher•. O melhor reaultado foi 
obtido usando-se 150 g/ton, aendo eate most~ado na Tabela III.6. No 
te~ceiro g~upo de testes (m!nério previamente moido du~ante 30 minutos) 
variando a quantidade de colebor pa~a 250 g/ton, foi obtido um produto 
com 98,9\ de CaCO e 0,04\ de Si02 • A distribuição g~anulomét~ioa do 
produto final (co~oentrado de CaCO~) da flotação inve~sa, ~esultante de 
penei~amento e elutriação , está ~~p~esentada na Tablea 111.7, pa~a a 
alimentação conatituida de minê~io p~eviamente mo!do du~ante 10 e 20min. 
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Tabela 111.6 - Resultados da flotaç~o lnveraa (minério mo!do 
durante 20 minl; Coletor: OUOHAC-T (150 g/ton) 

Tfl 
TESTE 29 PESO (\) 

STo2 caco3 !\l 

TEOR 0 1ST R. TEOR OISTR. 

Alim. 95,60 1,90 - - -
Cone. 10,81 15,70 89,3 - -
Rejeito 84,79 0,24 10,7 98,5 89,8 

- -- ---- --------- ---- --

Tabela 111.7- Análise granulamétrica do concentrado de Caco3 re
sultante da flotação inversa (minério previamênte 
moido durante 10 e 20 min). 

TAMANHO ()Jm) 

53,0 
44,0 
37,0 
27,1 
18,9 
12,3 

9,0 
< 9,0 

\ PASSANTE 
(10 minl 

38,2 
30,9 
24,3 
22,9 
17,5 
11,2 

9,0 

\ PI\SSAN'rE 
(20 minl 

73,7 
64,8 
52,4 
49,9 
40,1 
27,2 
22,9 

111.6 - FlOTAÇ~O OJRETA 
A escolha dos parâmetros estudados nesta flotaçõo, bem como as faixas 
investigadas, se basearam na literatura consultada (10,11). Foram es
tabelecidas as melhores condições operacionais para cada tempo de moa
gem da alimentação: para o minério previamente moído durante 10 min,as 
condições foram: 18\ sólidos; pH de flotação entre 9,0 e 9,2 !com de
pressor); quantidade de depressor 200 g/lon (silicato de sódio); cole
ter SOO g/ton, emulsão de "tall oil"; tempo de condicionamento de 4 min; 
tempo de !lotação de 4 min. Os resultados do melhor teste , usando-se 
apenas a etapa "rougher" estão na Tabela III.8. 

Tabela 111.8 - Resultados do melhor teste de flotaião direta (mi
nério moído durante lO min); etapa rougher". 

TESTE 6 PESO (') Si02 (\) caco3 <•> 
TEOR DlSTR. TEOR D1STR. 

Allment. 99,1 0,75 - 97,5 -
Cone. 95,0 0,08 10,0 99,0 97,4 
Rejeito 4,1 16,7 90,0 62,8 2,6 

---- -

A fim de avaliar as possibilidades da obtenção de um produto final mais 
puro, foram realizados testes com a etapa "cleaner". As condições ado
tadas foram análogas ás da etapa "rougher", com exceção das seguintes: 
percentagem de sólidos - 14'; tempo de !lotação de 3 min. 
A análise quimica (parcial) do concentr~do resultante forneceu os resul 
tados: Si02 = 0,06': Fe2o3 ~ o,os•: MgO • 0,3,, eaco3 • 99,0\ e RI.0,2~ 
III.7- ANXL1SES QUTMICAS E FfSICAS VOS PRODUTOS OA rtOTAÇ~O 

As especificações do carbonato de cálcio de alta pureza, exigidas pelo 
mercado consumidor, variam de acordo com sua utilização (12,13); as 
mais rigo~osas são estabelecidas pelos fabricantes de vidros especiais, 
plásticos e tintas. Com o objetivo de verificar a pureza dos concentra 
dos de Caco3 obtidos em ambos os processos de flotação (di~eta e inver= 
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Tabela III. 8 - Análi.sea químicas e propriedades fisi.cas de concentrados de Caco3 

PROCESSOS DE COMPOSTOS (t) 
FLOTAÇÃO E TE~ 
PO DE MOAGEM UMIDADE PERDA AO Si02 Fe2o 3 Al2o3 MgO Caco3 Ba so3 

FOGO 

Direta (20 min) 0,13 43,7 O, 39 0,07 0,045 0,3 • 99,2 0,01 0,04 

Inversa (10 min) 0,04 ~4,1 0,08 0,02 0,025 0,3 98,9 0,01 0,03 

Inversa (20 mi.nl 0 ,05 43,5 0,22 0,029 0,03 0,33 99,4 0,01 0,03 

ELEMENTOS / COMPOSTOS (ppm) 

c r Cu Ni Mn Na K Zn As Ba Sul fetos 

Direta (20 min) 50 5 30 40 216 100 80 2,4 64,7 Neg 

Inversa (10 min) 5 5 10 40 107 89 25 0,2 17,6 Traços 

Inversa ( 20 min) 30 5 20 40 85 93 35 0,8 17,6 T1:aços 

PROCESSOS DE FLOTAÇÃO E TE.'IPOS DE MOAGL'! ! 

PROPRIEDADES PlSICAS I 

DIRETA (20 min) INVERSA (10 min) INVERSA (20 min) 

Absorção em 11~ (m(/15q) 7,6 4,5 6 

Densidade real (g/an3l 2,69 2,65 2,7 

Densidade apatente (g/an3) 1,54 1,74 1,54 

~sldoo etn 270 malhas 27,2 61,78 26,27 

llesldoo cm 325 malhas 34,l 69,12 35,23 

Rasldoo m 400 mal.has 49,0 75,72 47,61 

~tação Er.l 120 min (0113) 120 80 95 

Cbr (\ brancura! 85,0 88,7 88,5 

pH 8,9 8,9 8,9 
-- -- -- - ----·-·-

Análises realizadas no Instituto Nacional de Tecnologia (INT), Rio de Janeit"o -........ -



sa), foram realizadas análises qulmicas em alguns destes produtos. Os 
resultados destas análises podem ser vistos na Tabela III.B. Foram de
terminadas algumas propriedades flsioas dos mesmo& concentrados, oon -
forme ae vê nos resultado& contidos na Tabela III.8. 

IV. CONCLUSÕES 
O calcário de Cantagalo é constituldo basicamente 4e 97,6\caoo31 0,81 \ 
Si02; 0,56\ At2o3 ; 0,24\ MgO e 0,3\ C, além de elementos meno~ea, en
tre oa quais Cr, Co, Ni, Mn, Cu (que originam os Óxidos corantes) e 
Ba, todos na faixa de ppm. 
A liberação da qrafita é de 98,0\ para granulometria inferior a 100 ma 
lhas (0,147 ~~. No entnnto, testes de flotação (4 po~~~~o~~ ~ com a= 
limentações mais grosseiras (78,09\ abaixo de 100 malhas), moatraram 1re 
lhorea resultados de recuperação deste mineral. -
Os várioa produtos de moagem utilizados como alimentação nos testes de 
flotaç~o, mostraram que a fração de material abaixo de 400 malhas(37~ 
variava de 30,18\ (moagem durante 10 minl até 73,47\ (moagem durante 30 
min) . O aumento da quantidade de finos, embora provocando maior consu 
mo de reagentes, não apreaentou influência significativa sobre os re = 
sultadoa da flotação. Decidiu-se pelo tempo de moagem igual a 10 min, 
dando origem a um produto com 78.L09\ abaixo de 100 malhas (0,147 IJrn). 
Este produto, submetido à flotaçao inversa, resultou em um calcário p~ 
rificado com teor de caco3 entre 98,5 e 99,1\. 
os processos de !lotação direta e inversa produziram resposta& semelhan 
tes, obtendo-se carbonatos contendo 99,0\ e 99,U de Caco3 além de teo= 
res de 8102 de 0,08\ e o,o.n, respectivamente. No entanto, a !lotação 
inversa apresenta algumasvantagena tais como: 
-i. - menor gasto de reagentes, pois além de baixa concentração de cole -
tor (100 a 250 g/ ton), não necessitando depressores ; 
~,(_ - utilização de células de flotação de menor volume, devido ao redu
zido tempo de residência (3 min), resultando em considerável redução no 
investimento com equipamentos; 
,(_.(..(. - facilidade operacional do proceaso, conseqüência da flotação de 
somente -10\ da massa total. 
A grafita eresente no minério inicial, após a !lotação, foi recuperada 
na proporçao de 96,0\, considerando um teor constante na alimentação (a 
mostra média) igual a 0,3\ c. -
Os silicatos presentes, na forma de quartzo e mica, foram !lotados em 
pH natural(-8,0) usando-se como coletor a amina DUOMAC-T. Desta forma, 
obteve-ae recuperações em torno de 89,3\ dando um produto final com te
or de 8i0~ entre 0,2\ e 0,04 '· O teot: de óxidoa de metais corantes te 
ve redução bastante s i gnificativa pelo processo de !lotação, concorren-
do deciaivamente para melhorar a cor do carbonato de cálcio obtido. 
Quanto àa propriedade& !laicas do carbonato obtido após flotação,~ ~ 
ra encontra-se dentro doa limites aceitáveis pelo mercado consumidor. Ai 
Outra& propriedades, como apresentavam comportamento semelhante ao cal
cário natural moldo, podem t:eduzir sua gama de consumidores industriais. 
No que ae refere á granulometria, eata poderia ser a2ustada aos diver -
sos usos, pelo controle na clasaificação, pois o minerio, mesmo quando 
moldo a dimensões abaixo de 400 malha& (37 ~) ,apresenta bons resulta
dos na !lotação. 
Das conclusões acima, justifica-se um estudo e-celiminar de avaliação e
conómica comparada entre o processo de flotaçao e o processo industrial 
de precipitação qulmica. 
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