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ｉｎｆｌｕｾｎｃｉａ＠ DE ALGUNS tONS SOBRE A FLOTAÇÂO DE APATITA ｄｏｾｏ＠
DE ITATAIA 

ｊｏｓｾ＠ AURY DE AQUIN0 1 

RESUMO 

o processo je beneficiamento por flotação, desenvolvido pelo 
CDTN - Nuclebrás - Belo Horizonte, para o minério fósforo-ura
nifero de Itataia- CE, consta de duas etapas de flotação, dire 
ta e reversa e apresenta valores de recuperação de P 2o5 na or= 
dem de 90%. 

Visando manter este nível de recuperação, quando da implanta -
cão industrial deste projeto no Ceará,foi executado um estudo 
sistemático para avaliação da influência de ions presentes na 
água de ttataia. 

Os resultados obtidos indicaram que a ｲ･｣ｵｰ･ｲ｡￣ｾ＠ de P 2o5 de -
cresce com o aumento da concentração dos ions Ai+, Mg 2 +, 
ca2+, Fe3+, K+, Na+, cl- e so4 , nesta ordem indicada. 

Considerando a elevada concentração dos ions ca 2+, Mg2+, Na+ , 
ｳｯｾ＠ e Cl- na água de Itataia, quando comparada com a água do 
CD!N, os resultados deste trabalho demonstraram a necessidade 
do tratamento daquela água e forneceram parâmetros para delimi 
tar este tratamento. 

1 Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - NUCLEBRÂS 
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - Belo Hori
zonte - MG 
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1. INTRODUÇÂO 

A presença de íons solubilizados na água exerce normalmente um 

efeito prejudicial ao processo de flotação. Este efeito comumen 

te é mais acentuado na flotação de minérios oxidados. Nos estu 

dos de concentração por flotação desenvolvidos para o minério 

fósforo-uranífero da jazida de Itataia-CE, foi utilizada água 

dos laboratórios do Departamento de Tecnologia ｾｩｮ･ｲ｡ｬ＠ do Centro 

de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear- NUCLEBRÁS, em Belo Ho 

rizonte, doravante intitulada água do CDTN. A concentração de 

íons nesta água é relativamente baixa para ser prejudicial ao 

processo de flotação. - No entanto a água da barragem de Itataia , 

que se assemelha à água que será utilizada na implantação deste 

projeto, apresenta teores elevados de cálcio, magnésio, sódio 

sulfato -e cloreto. 

Assim, o objetivo deste trabalho foi a avaliação desta diferen 

te composição iônica da água de Itataia no processo de flotação 

para recuperaç.ão do fosfato contido no minério daquela jazida, 

visando uma ｾ･ｦｩｮｩ￣ｯ＠ adequada do sistema de tratamento de água 

para garantir os níveis de teor e recuperação obtidos na etapa 

de beneficiamento deste projeto . 

Para isto foram realizados testes de laboratório que levantaram, 

principalmente, informações quanto à variação da recuperação· de 

P2o5 em função de diferentes concentrações dos possíveis íons in 

terferentes. 
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2. TRABALHO EXPERIMENTAL 

2.1. METODOLOGIA 

Para concentração do fosfato de Itataia com ganga de carbonatos e 

silicatos, a Nuclebrás desenvolveu um processo de concentração por 

flotacão constituído de duas etapas, sendo uma de flotação direta 

e outra de flotacão reversa da apatita1 • Na etapa de flotação di 

reta é rejeitada a ganga silicatada, com obtenção de um concentra 

do constituído basicamente de apatita e calcita. Este concentrado 

é submetido à etapa de flotação reversa, onde a calcita é flutua 

da e a apatita deprimida. A depressão da apatita é conseguida em 

meio ácido, com a presença de ácido fosfórico, sendo a coleta da 

calcita realizada com ácidos graxos. Na Figura 1 e na Tabela 1 

apresentam-se o fluxograma esquemático do processo e os teores e 

recuperações obtidos nas duas etapas. 

A metodologia de realização do presente trabalho, visando quant! 

ficar o efeito das diferentes éspécies e concentrações de íons ｰｲｾ＠

vistas para a água a ser utilizada no projeto industrial de Ita 

taia, constou de testes de laboratório para a e}apa de ｦｬｯｴ｡￣ｯｾ＠

reta, utilizando as condições otimizadas em trabalhos anteriores2 ,e 

apresentados na Tabela 2. 

Para execução dos testes foram utilizados 2kg de amostra condi 

cionadas e flotadas em célula Denver, de laboratório, m:xlelo D-12, 

dotada de controlador de nível de polpa e raspador mecânico para 

coleta do material ｦｾｯｴ｡､ｯＮ＠

O efeito de cada um dos íons foi avaliado pela utilização de 

água com diferentes composições iónicas. 
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Fit .: I FLUXOGRAMA ESQUEMÁTICO DA Fl.OTAÇAo 

REJEITO 
DE SILICATOS 

CONCENTRADO 
DE APATITA 

TABELA 1- BALANÇO OE MASSA DA FLOTAÇÃO 

TEOR(%) RECUPERAÇÃO(,-.) 
PRODUTO %PESO 

ｐＲＰｾ＠ ｣ｾ＠ P205 CoC03 

AliMentaçao 100 ｩｾＸ＠ 24,4 100 100 

Concentrado 68,2 22,5 ｾＳ＠ 96,8 93.2 (Apotito +Calei to) 

Rejeito 
da 

sillc:oto. 
3f.S 1,.58 ｾｾ＠ 3,2 6,8 

Coftcentrado 

• 2<\3 ｾＰＴ＠ 83,1 7,7 82,8 
colclto 

Coftentrodo 

• 43.9 32.1 ｾＸ＠ 89J 10,4 
opatlto 
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2.2. CARACTERIZAÇÂO DAS AMOSTRAS 

2 .2.1. Minério 

As amostras foram obtidas a partir de um lote de 250 toneladas de 

minério, através de moagem e deslamagem em escala piloto. 

A granulometria do material deslamado está compreendida entre 65 

malhas e 10 1-1m. 

As composições química e mineralógica estão apresentadas nas Tabe 

las 3 e 4. 

2. 2. 2. Ji.gua 

Dois tipos de amostra de água foram utilizados: 

Ji.gua composta nor mistura de água da barragem de Itataia e Ji.gua 

do CDTN. 

A maioria das espécies iónicas tiveram seus efeitos avaliados in 

dividualmente até níveis de concentração superiores àqueles ･ｳｰｾ＠

rados para a água de Itataia. 

Na Tabela 5 estão apresentadas as composições químicas das águas 

do CDTN. 

THü 

DE 
Ji.mA 

QJl'N 

TABELA 5 - COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA Ji.GUA DO CDTN 

E DA BARRAGE!-1 DE ITATAIA 

CONCENTRAÇÃO (mg/ .R-) 

ca2+ Ml+ A.R-3+ Fe+2 Na+2 K+ Mn+2 so= 
4 ro4 F-

7,5 1,8 0,1 < 0,1 5,0 1,4 < 0,1 5,5 0,14 0,27 

BARRAGEM 
DE 49 30 I< 0,1 < 0,1 59 8,2 < 0,1 27 0,14 0,27 

ITATAIA 
ＭﾷＭｾ＠

C.R--

4,8 

165 
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TABELA 2 • CONDIÇÕES OTIMIZAOAS PARA A ETAPA 
DE FLOTAÇÃO OIRETA 

Quantidade de tall oil ( Qltl 400 

Quantidade de collomil (Qit) 250 

Quantidade de silicato de 250 
.ódio (Q/t) 

pH de flotaç&» 9,8 

ReQulador de pH Na OH 

Tempo de condicionamento 5,0 
dos depressores ( min) 

'Y. Sólidos na flotaçõo 20 

Tempo de ｦｬｯｴ｡ｾｯ＠ (min) 3;0 

TABELA 3 TABELA4 

ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA COMPOSIÇÃO MINERALÓGICA 

Composto Teor(.,..) Mineral Teor(.,..) 

P205 16,0 Apatita 43 

U3Qa 0,116 Calcita 23 

CoO 
Feldspoto 9 

37,2 
Arvila/seric:ita 7 

Si02 21,2 Quartzo 6 
AI203 4,73 Mica 4 

Fe2o3 3,39 Goethita 4 

Grafita 4 
M90 1.30 Outros 
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2.3. REAGENTES 

Os reagentes utilizados foram de marca comercial com as seguintes 

especificações: 

Tall Oil - Tipo Liacid 2915 fabricado pela Miracema-Nuodex S/A 

Collamil - Amido de milho fabricado pela Refinações de Milho Bra 

sil 

Silicato de SÕdio- Relação Sio2 /Na2o = 2,5 

Acido Fosfórico - Grau Técnico 

Hidróxido de Sódio - Tipo Comercial 

2.4. MtTODOS DE ANALISE 

Via Omida : ｐｾｮ Ｓ＠ e caco 3 

Fluorescência de Raio- X : Sio2 , ａ ｾ Ｒ ｯ Ｓ Ｌ＠ Fe 2o 3 e MgO 

Absorção Atómica : Ca, Mg, Fe, Mn e ａ ｾ＠

Potenciometria : F e ｣ ｾ＠

Fotometria de Chama : Na e K 

Espectro fotometria : P04 e so4 

As análises de minério foram realizadas por via úmida e fluores 

cência de Raios-X e as análises das águas pelos outros métodos. 

3. RESULTADOS E COMENTARIOS 

A primeira etapa do processo de concentração do minério de Ita 

taia, qual seja de flotação direta visando separar a ganga silica 

tada, apresenta, em condições otimizadas, a obtenção de um concen 

trado (apatita + calcita) com 22,4% P
2

o 5 e 32,1% Caco 3 e ｲ･｣ｵｰ･ｲｾ＠

ções de 94,5% e 89,8%, respectivamente. Para esta mesma etapa, e 

mantidas as mesmas condições, a utilização da água da barragem de 
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Itataia levou à obtenção de um concentrado com 24,9% Pp5 e 29,1% 

caco 3 e recuperações de 50,3% e 39,4%, respectivamente, conforme 

mostrado na Tabela 6. 

TABELA 6 - RESULTADOS OBTIDOS NA FLOTAÇÂO DIRETA 

COM ÂGUA DO CDTN E DA BARRAGEM DE 

ITATAIA 

TIPO TEOR(%) RECUPERAÇÂO(%) 

DE % PESO 

ÂGUA P205 caco 3 P205 Caco 3 

CDTN 66,5 22,4 32,1 94,5 89,8 

BARRAGEM 

DE 31,3 24,9 29,1 50,3 39,4 

ITATAIA 

A identificação dos lons, presentes na água de Itataia e ｲ･ｳｰｯｾ＠

sáveis por esta baixa recuperação, foi feita através da realiza 

ção de uma programação sistemática de testes onde foi avaliado 

o efeito da concentração dos lons cálcio, magnésio, alumlnio 

ferro, sódio, potássio, cloreto e sulfato na recuperação de 

3 
P205 • 

Os resultados destes testes estão apresentados na Figura 2 on 

de pode-se observar que a recuperação de P2o 5 decresce com o au 

mento da concentração destes lons sendo que os mais prejudiciais 
4 

são o ferro, aluminio, magnésio e cãlcio. Segundo a literatura, 

o efeito dos Ions cálcio e magnésio deve-se à formação de sais 

insolúveis com os ácidos graxos utilizados como coletor. 
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Em função destes resultados, e da avaliação dos passiveis lons que 

estarão presentes na água de Itataia, foi elaborada uma segunda 

programação de testes variando-se a ｣ｯｮ｣･ｮｾｲ｡￣ｯ＠ dos lons cálcio, 

magnésio, alumínio e cloreto desde os níveis contidos na água do 

CDTN até os níveis da água de.Itataia. 

As amostras de água utilizadas nos testes foram _obtidas pela mis 

tura da água do CDTN com a água ､ｾ＠ Itataia, em diferentes propoE 

ções. Os resultados estão apresentados na Tabela 7 e indicam que 

pequenos aumentos na concentração destes lons ｬ･ｶｾｮ＠ a ｲ･､ｵｾｳ＠ ｳｩｾ＠

nificativas nas recuperações de P
2

o
5 

e caco
3

• 

Em seguida, para avaliar a possibilidade de contornar a diferença 

da qualidade de água através do ajuste da quantidade de reagentes, 

foram realizados testes utilizando-se água da barragem de Itataia 

com adições crescentes do agente coletor. 

Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 3 e mostram que 

testes realizados com lOOOg "tall oil" /t de minério utilizarrlo água 

da barragem de Itataia apresentam resultados similares à::{ueles ｲ･ｾ＠. 
lizados com 400g "tall oir'/t de minério utilizando água do CDTN. 

Ressalta-se contudo que, além desta diferença de consumo, a utili 

zação de grande quantidade de "tall oil" leva à formação de uma 

quantidade excessiva de espuma, o que torna inoperante o processo 

em escala continua. 

Assim, em função do exposto, ficou definida a necessidade do tra 

tamento da água de Itataia para níveis, no mínimo, iguais aos da 

água do CDTN. 

Este tratamento foi - feito com resinas catiônicas e aniônicas, em 

escala de laboratório, e, na Tabela 8, estão apresentados os re 
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TABELA 7 - EFEITO DA CONCENTRAÇÂO DE !ONS CÂLCIO, ｍａｇｎｾｓｉｏＬ＠

CLORETO e SÓDIO SOBRE A ' FLOTAÇÂO DIRETA 

TIPO CONCENTRAÇÂO (mg/0 % TEOR(%) RIDJPERAÇ]D 

DE PESO (%) 

ÂGUA Ca+ 2 Mg+2 C R. 
- Na+ P205 cacn3 P205 Caco 3 

CDTN 7,8 1,8 4,8 4,2 66,0 22,6 33,1 94,2 89,6 

M1 12 4,3 19 9,1 54,5 23,4 32,8 79,2 74,5 

M2 17 7,3 39 12,3 46,8 24,1 32, o 70,5 60,4 

M3 24 11 61 15,2 40 , 9 24,3 30,0 62,1 50,7 

M4 27 12 80 30 40,0 24,7 30,0 61,4 48,8 

MS ｾ ＳＲ＠ 16 102 33 36,5 24,9 29,0 57,2 42,5 

M6 39 20 125 42 35,1 25,2 29,0 56,0 41,7 

M7 44 23 150 48 33,8 25,5 28,7 54,6 39,1 

BARRJ\GEM 
DE 49 30 165 59 32,8 25,8 28,1 53,3 37,5 ITATAIA 

Mi Mistura da água do CDTN com a água de Itataia, em 

diferentes proporções . 
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sultados obtidos na etapa de flotação direta utilizando a ãgua do 

CDTN e a água tratada da barragem de Itataia. 

Verifica-se que um sistema adequado de tratamento da ãgua de Ita 

taia permite atingir os mesmos resultados obtidos com a água do 

CDTN. 

TABELA 8 - RESULTADOS OBTIDOS NA ETAPA DE FLOTAÇÂO DIRETA 

COM ÂGUA DO CDTN E ÂGUA TRATADA DA ｂａｒｒａｇＦｾ＠ DE 

ITATAIA 

TIPO TEOR (%) RECUPERAÇÂO (%) 

DE % PESO 

ÂGUA P205 caco 3 P205 Caco 3 

CDTN 65,0 21,9 31,5 94,4 88,7 

BARRAGEM DE 

ITATAIA 65,9 21,8 31,2 94,8 90,5 
TRATADA 

' - -
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6 • CONCLUSCES 

1. O processo de flotação direta seguida de flotação reversa ､ｾ＠

senvolvido para o minério fósforo-uranífero de Itataia perm! 

tiu que fossem obtidos, nos estudos desenvolvidos no ｡ｭｎＬ｣ｯｾ＠

centrados fosfáticos contendo 32,1% de P
2

o
5 

com recuperações 

de 89,1 %. 

2. O uso da água de Itataia reduziu a recuperação de P2o 5 , na 

etapa de flotação direta, ｾ･＠ 94,5% para 50,3%. 

3. A água de Itataia apresenta uma concentração elevada de íons 

cálcio, magnésio, sódio, sulfato e cloreto, quando comparada 

com água do CDTN. 

4. O estudo realizado com os íons individualmente mostra que a 

recuperação de P2o 5 decresce com o aumento da concentração 

dos mesmos, na seguinte ordem : ａｾ＾ｍｧ＾ｃ｡＾ｆ･＾ｋ＾ｎ｡＾ｃｾ＾ｳｯ Ｔ Ｎ＠

S. ｾｰｯｳｳ￭ｶ･ｬ＠ .aumentar a recuperação de P2o 5 , utilizando-se a 

água da barragem de Itataia e elevando-se a dosagem do Ｎ｡ｧ･ｾ＠

te coletor. Contudo, a quantidade de reagente necessária in 

viabiliza a condição operacional da planta, pela 

formação de espuma. 

excessiva 

6. Os resultados deste trabalho mostram a necessidade do trata 

mento da água de Itataia e os limites de concentração dos 

íons, para garantir os níveis de teor e recuperação de fosfa 

to atingidos no desenvolvimento deste projeto. 
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Fig.: 2 EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DOS ÍONS NA ÁGUA SOBRE A' 

RECUPERAÇÃO DE f20s NA FLOTAÇÃO OIRETA 

lO 

ＰＫＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＬＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭ ＭＭＭｲＭＭＭＭＭＭｾｾ＠
o 12,$ 25 37,:1 S) :12,:1 7S 

<XlMCfNT .. AÇIO ( "''lt ) 
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FiC).:3 EFEITO DA QUANTIDADE DE •TALL 011.:' SOBRE A FLOTAÇAO 

DIRETA COM A ÁGUA DE ITATAIA 

ｉ ｏｏ ｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ｾ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ｾ＠

40 

6 

10 

e · RecYperaç6o de Pz()s 

6 - T-de ｾ＠

TAU. Oll. ( t/t) 
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