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INFLUtNCIAS DE PROPRIEDADES CRISTALOQUÍMICAS NA FLOTABILIDADE 
DAS APATITAS COM OLEATO. DE SÓDIO 

d 
. 1 A. J. Ro r~gues P. R. G. Brandão2 

Determinaram-se características cristaloquírnicas de diversas 
apatitas, procedentes de ocorrências brasileiras, segundo a 
gênese (ígneas, metamórficas e sedimentares), com o objetivo de 
estabelecerem-se correlações com suas flotabilidades. Estudos 
detalhados de difração de raios-X (DRX), com o uso de computa
dor, foram realizados, para a determinação precisa dos valores 
dos parâmetros a e c da rede cristalina, e também para o 
cálculo dos níveis de cristalinidade das apatitas, a partir das 
intensidades das raias. Foi feita também análise química com
pleta desses minerais. li:studos de rnicroflotação foram efetua
dos, com oleato de sódio corno coletor. As apatitas metamórficas 
e sedimentares mostraram-se as mais heterogêneas quimicamente, 
principalmente pela substituição de íons fosfato por carbonato. 
O parâmetro a mostrou urna maior variação do que c. Os valores 
medidos da cristalinidade situaram-se entre 10,0 e 4,5. 
Observou-se urna notável correlação entre esta escala de crista
linidade e a flotabilidade, mostrando que esta cai drasticamen
te, para níveis de cristalinidade inferiores a 8,0. 

THE INFLUENCE OF CRYSTAL CHEMISTRY PROPERTIES ON THE FLOAT
ABILITY OF APATITES WITH SODIUM OLEATE 

Sorne crystal chernistry properties of severa! apatites frorn 
Brazilian deposits were deterrnined; the sarnples had different 
origins (igneous, rnetarnorphic and sedirnentary). The airn was to 
establish correlations with their froth flotation behavior. 
Detailed X-ray diffractions studies were carried out, with corn
puter support, to determine precisely the a and c crystal lat
tice pararneters, and the crystallinity level of the apatite 
sarnples. A thorough chernical analysis of these rninerals was 
also conducted. Microflotation studies were carried out, using 
sodiurn oleate as collector. Metamorphic and sedirnentary apa
tites were the rnost chernically heterogeneous, rnainly for the 
substitution of phosphate ions by carbonate. Pararneter a showed 
a broader variation than c. Crystallinity level values ranked 
frorn 10. O to 4. 5. A rnarked correlation was observed between 
this crystallinity sequence and floatability; the latter 
dropped drastically for crystallinity values 1ower than 8.0. 
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INTRODUÇXO 

A apatita é a principal fonte natural do elemento fósforo, 

considerado nutriente sem ,sucedâneo e indispensável ao 

desenvolvimento da vida vegetal e, portanto, animal. Sua 

mineralogia é bastante complexa, podendo ocorrer em 

praticamente todos os ambientes geológicos. No entanto, os seus 

minérios mais importantes, sob o ponto de vista econôrnico, são 

os relacionados a ambientes sedimentares. 

A apatita é utilizada, principalmente, na fabricação de 

fertilizantes fosfatados, e ácido fosfórico. O seu uso direto 

corno fertilizante é entretanto muito restrito, devido à sua 

baixa solubilidade natural. 

As principais reservas nacionais de minérios apatíticos 

estão relacionadas a carbonatitos (origem ignea), ligados a 

rochas ultrabásicas ou chaminés alcalinas. Esses depósitos 

sofreram intensa ação de internperisrno, resultante do clima 

tropical predominante. Isso levou à decomposição de grande 

parte dos minerais e à lixiviação dos minerais carbonáticos, 

resultando, conseqüentemente, no enriquecimento supergênico. 

Devido aos baixos teores de P20 5 nestes depósitos, torna

se necessário concentrar o minério, de forma a permitir o seu 

uso na indústria de ácido fosfórico. A concentração da rocha 

fosfática, normalmente, é feita através do processo de flota

ção, utilizando ácidos graxos como coletores. No entanto, a 

solubilidade parcial dos minerais constituintes da rocha é 

suficiente para que uma grande quantidade de ions da rede cris

talina seja reportada à polpa. Estes íons podem adsorver-se na 

superfície de outros minerais e, também, reagir com o coletor, 

comprometendo a seletividade do processo de flotação. Além 

disto, diminuem a eficiência do coletor aumentando, 

conseqüentemente, seu consumo sem, necessariamente, favorecer a 

recuperação do processo(l-3). Todavia, existem outros 
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problemas, como o acarretado pela rocha decomposta, onde grande 

parte do minério é perdida como finos, na etapa de deslamagem. 

Estes fatores têm constituído constantes desafios para a 

indústria nacional de rocha fosfática, que tem conseguido, ante 

a complexidade do minério, desenvolver alternativas tecnológi

cas, nas quais inclui-se a aplicação de reagentes mais 

seletivos, onde os convencionais não têm apresentado resultados 

satisfatórios(4). 

Entretanto, a complexidade mineralógica inerente à própria 

apatita também tem trazido problemas para a indústria de rocha 

fosfática. Um deles se refere à refratariedade de determinados 

minérios diante do processo de f lotação. Estes problemas 1 de 

certo modo, têm levado a perdas significativas de recuperação 

de P205 • 

As apatitas apresentam fórmula geral Ca5 (P04 ) 3 (F,OH) e 

pertencem ao sistema hexagonal,, classe ( 6/m). Do ponto de vista 

cristaloquímico, as apatitas se caracterizam por permitir uma 

série de substituições isomórficas. As substituições mais 

comuns são: a do ânion PO~- da rede pelo ânion CO~-, e a do 

cátion Ca2 • por outros cátions metálicos. Estas substituições 

podem provocar profundas perturbações nos arranjos internos dos 

átomos e íons, e causar variações mensuráveis dos parâmetros de 

rede, comprometendo o grau de cristalinidade do mineral(S-6). 

Por outro lado, foi demonstrado que as variações dos parâmetros 

de rede possuem, também, uma grande relação com as propriedades 

físicas e químicas do mineral, nas quais está incluída a sua 

solubilidade química(?). 

Os principais objetivos deste trabalho foram, portanto, 

estabelecer correlações entre as características cristaloquími

cas de uma série de apatitas de vários depósitos brasileiros, 

com sua flotabilidade na presença de coletor aniõnico. 
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Para tanto, determinou-se as variações dos parâmetros da 

rede cristalina e o grau de cristalinidade, através de dados 

obtidos por difratometria de raios-X. Este estudo foi comple

mentado por análise química completa. Nos ensaios de flotabili

dade, foi utilizada a técnica de microflotação, usando oleato 

de sódio como coletor aniõnico. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostras Minerais 

As seguintes amostras de apatitas foram utilizadas neste 

trabalho: 

* Associada a minério de ferro (ígneo): 

- Cerro de Mercado, Durango, México (padrão cristaloqui

mico) ( 8); 

* Associada a pegmatito: 

- Capim Grosso, Bahia; 

* Associadas a carbonatito: 

- Tapira, Minas Gerais (FOSF~RTIL S/A); 

-Catalão, Goiás (GOIASF~RTIL S/A); 

* Associadas a processos metassomáticos e sedimentaç~o: 

-Monteiro, Paraíba (metassomática); 

- Itataia, Ceará (metassedimentar); 

- Igarassu, Pernambuco (COMP. AGRO~INDUSTRIAL DE IGARASSU) 

(tipicamente sedimentar). 
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Difratometria de raios-x (DRX) 

Foi utilizado um difratômetro Philips, equipado com 

goniômetro vertical modelo PW 1820/00, monocromador de cristal 

curvo, fenda divergente modelo PW 1386/55, e controlado por um 

microprocessador modelo PW 1710/00. As condições operacionais 
foram: 

- tubo de cobre, Ka1 = 1,540598 Â; 
- voltagem de 40 kV; 

- corrente de 20 mA; 

Uma atenção especial foi dispensada à preparação das 

amostras para os estudos difratrométricos quantita~ivos, devido 

às influências causadas pelo tamanho das particulas, dentre as 

quais os alargamentos e os deslocamentos das raias difratadas. 

Assim, optou-se pela pulverização manual(8). 

Estudos quantitativos por DRX 

As determinações dos valores experimentais das posições 

angulares 2e, onde ocorre o valor máximo da intensidade de cada 

raia difratada, foram efetuadas através de um programa desen

volvido para a busca desses valores máximos. Este programa foi 

elaborado com os recursos de análise de dados do microprocessa

dor (PW 1710) e consistiu basicamente num "step scanning", nas 

regiões de ângulos 2e onde estariam os valores máximos da 

intensidade. Para tal, utilizaram-se as dezessete raias mais 

intensas da apatita(B). 

Com objetivo de minimizar os erros sistemáticos, foi feita 

calibração inicial com um padrão primário de silicio elementar 

( SRM 640). Para as correções de desl:"ocamentos das posições 

angulares das raias difratadas utilizou-se, como padrão inter

no, espinélio sintético, usando o valor da distância interpla

nar d = 2,437 Â (ficha JCPDS ng 21.1152). 
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O cálculo dos parâmetros cristalográficos foi realizado 

através do programa DICVOL (versão de 30/09/1982), que utiliza 

o método de tentativas e erros para a indexação automática de 

difratogramas, e calcula os parâmetros através da variação por 

dicotomia sucessiva, através da partição do volume no espaço 

reciproco(9) . Os parâmetros de célula unitária propostos pelo 

programa eram refinados através do método dos mínimos 

quadrados, sendo a solução definitiva aquela que apresentasse o 

menor volume. Para confirmação da validade das soluções 

propostas, o programa também calculava os valores de mérito M20 

e F"(B) . 

Estudos de cristalinidade por DRX 

A metodologia adotada foi similar à aplicada por Murata e 

Normam(lO) para a determinação dos níveis de cristalinidade do 

quartzo. Neste caso, utilizou-se um "step scanning", varrendo a 

região de ângulo 2e entre 31 a 32. 6° , usando uma razão de 

0,01°/segundo. A figura 1 mostra um "step scanning" da região 

pesquisada. 

Os níveis de cristalinidade · foram estimados através da 

razão entre a altura a da raia (112), tomada acima do vale e a 

altura total b tomada acima do "background " , como mostra a 

figura 1. O valor do quociente obtido, era multiplicado por um 

fator F igual a 1,153, para converter a fração em número maior 

que 1, O e corrigir a escala de cristalinidade para 10, O, de 

acordo com a expressão: 

nível de cristalinidade = [ ab] F [ 1] 

Estudos de Hicroflotaçao 

I 
Os estudos de microflotação foram realizados em tubo de 

Hallimond modificado. Os seguintes reagentes foram utilizados: 
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FIGURA 1: Detalhes dos perfis das raias (211) e (112), com

preendidas entre os espaçamentos interplanares de 

2,75 a 2,85 Â, mostrando a altura a e b usadas para 

estimação do nível de cristalinidade, conforme 

descrição do texto. 

I 

i 



coletor aniônico: oleato de sódio - P.A. 

modificadores de pH: hidróxido de potássio - P.A. 

ácido nitrico - P.A. 

gás inerte: argônio - 99,98% 
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As amostras minerais utilizadas nos testes de microflota

ção foram cominuidas em gral de porcelana e classificadas na 

faixa granulométrica entre 210 e 75 gm ( - 65#+200#). A seguir, 

foram lavadas com água destilada e secadas à temperatura 

ambiente. 

O pH das soluções do reagente coletor foi ajustado separa

damente (180 ml). Cada solução era condicionada com uma 

aliquota de _um grama do mineral, no tubo, durante ~ tempo de 

três minutos. Após esse tempo, era efetuada a passagem do gás 

inerte (argônio) durante um minuto, a uma vazão de 65 a 70 ml 

por minuto. 

RESULTADOS E DISCUSSXO 

Análises Químicas 

A tabela I mostra os resultados das análises quimicas das 

amostras de apatitas purificadas. As amostras procedentes de 

depósitos de origem ignea, excluindo as apatitas de carbonati

to, apresentaram uma alta homogeneidade quimica. Suas relações 

Ca0/P205 variaram de 1,334 a 1,324; valores esses muito próxi-

mos à relaÇão teórica (1,317). Os teores de carbonato (CO~-) 

destas amostras de minerais também foram baixos, variando de 

0,08 a 0,39%. Entretanto, as relações Ca0/P20 5 das apatitas 

procedentes de carbonatitos foram inferiores, (ficando em 1,294 

e 1,249, para as apatitas de Tapira e Catalão), e os teores de 

carbonato um pouco mais elevados (1,26 e 0,83%, respectiva-
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mente). 

As apatitas de origem sedimentar caracterizaram-se por uma 

baixa homogeneidade química~ As relações Ca0/P205 foram superi

ores àquelas apresentadas pelos grupos anteriores, ficando em 

1,463 e 1,391 para as amostras de Itataia e Igarassu, 

respectivamente. Teores elevados de Si02 e co;- encontrados 

nestas amostras, foi de 7,00 e 7,40 para Itataia, e 3,44 e 8,30 

para Igarassu. Este grupo de apatitas apresentou, também, 

elevados teores de Al20 3 , MgO, Fe203 e K20. O alto conteúdo de 

carbonato apresentado pela apatita de Itataia sugere a presença 

de carbonato livre, isto, é uma pequena associação desta 

apatita com minerais carbonáticos, tais como calcita, 

justificando a alta relação Ca0/P205 • Por outro lado, a amostra 

de Monteiro constituiu uma exceção para este grupo. A relação 

Ca0/P205 foi muito próxima da teórica (1,304), e com exceção do 

elevado teor de sílica, os teores do8 outros elementos foram 

muito semelhantes àqueles apresentados pelas amostras ígneas. 

Caracterizaç!o das Apatitas por DRX 

Parâmetros cristalinos 

Os valores dos parâmetros a variaram entre 9.4014 e 

9. 3543 Â., para as apati tas procedentes do complexo de 

carbonatito de Tapira e do fosforito de Igarassu, respectiva

mente. A variação do parâmetro c foi menor, permanecendo entre 

6.8818 . e 6.8906 Â., para as amostras de Durango e Igarassu, 

respectivamente. Os valores de mérito M
20 

e FH(8) atestaram a 

exatidão e precisão dos resultados obtidos. 

A variação do parâmetro a das apatitas de origem ígnea foi 

de 9.4014 a 9.3883 Ã, enquanto o volume da célula unitária va-

riou entre 527,6 e 525,5 Ã3
, para as apatitas de Tapira e 

. Durango, respectivamente. Os valores do parâmetro a para as 

amostras de carbonatitos mostraram-se ligeiramente superiores 
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àqueles apresentados pelas duas outras apatitas de origem 

ígnea . O parâmetro a da apatita rnetassedimentqr de Itataia foi 

de 9, 3804 Â; valor esse um pouco abaixo daqueles apresentados 

pelas amostras de depósitos igneos e superior ao apresentado 

pela amostra de Igarassu, puramente sedimentar. Entretanto, os 

valores dos parâmetros da apatita de Monteiro foram muito seme

lhantes àqueles apresentados pelas amostras de origem ígnea. 

Esta semelhança poderia ser atribuída ao alto grau de 

metamorfismo deste depópito, que permitiu a recristalização da 

apatita. 

Níveis de cristalinidade 

Os níveis de cristalinidade, calculados através da relação 

entre alturas de raias, conforme descrito anteriormente, são 

apresentados na tabela II. 

A figura 2 apresenta detalhes da região entre os 

espaçamentos interplanares de 2,75 a 2,85 Â, mostrando a 

influência da variação da cristanilidade s obre o perfil das 

raias (211) e (112), para apatitas de diferentes prodências. 

Observa-se que, à medida que a cristalinidade do material 

diminuiu, houve urna queda acentuada da intensidade dos picos, 

associada com o alargamento das raias, tendendo a se formar um 

único domo, fenômeno característico da perda de cristalinidade. 

Enquanto o parâmetro a diminuiu de aproximadamente 

9.4014 Â para próximo de 9 . 3543 Â, o conteúdo de CO~- aumentou 

de 0,08 até 3,44 (não incluindo Itataia). Simultaneamente, o 

nível de cristalinidade diminuiu de 10 para 4,5. A redução do 

parâmetro a poderia ser atribuída à pequena distância que 

separa os átomos de oxigênio dos co;- ( 2, 11 Â contra 2, 54 Â do 

Po;-) . Já o aumento do conteúdo de co;~, aliado à presença de 

outros cátions metálicos, poderia ser responsável pela 

perturbação dos arranjos internos dos átomos e ions, e, 

conseqüentemente, diminuindo a cristalinidade do mineral. Este 



TABELA I : ANÁLISE QU!KICA DAS APATITAS, EH PORCENTAGEM 
(NA = elaento não analisado) 

PROCEDtNCIA c ao P205 f C03 Si02 Ti02 Al203 fe203 1<;!0 HnO HgO C aO/ 
P20S 

DURANGO - H~XICO 54,09 40,55 2,40 0,08 0,47 0,10 0,55 0,28 <0,01 NA 0,41 1, 334 
CAPIM GROSSO- BA 55,20 41,70 1,95 0 , 39 0,97 <0,05 O, 18 <0, 10 <0,01 <0,01 O, 14 1,324 
TAPIRA - IIG 54,10 41,80 1,30 1,26 1,20 O, 17 <O, 10 <O, 10 0,01 NA 0,17 1,294 
CATALÃO - GO 52,60 42,10 1,70 0,83 0,97 <0,05 0,21 <O, 10 <0,01 <0,01 O, 18 1,249 
IIONTEIRO- PB 53, 30 40,80 2,05 0,26 4, 70 <0,05 0,25 <O, 10 0,03 NA 0 , 17 1,304 
ITATAIA - CE 49,30 33,70 1,45 7,40 7,00 <0,05 0,57 1,60 0,02 0,02 0,37 1,463 
IGARASSU - PE 51,42 36,96 2, 70 3 , 44 8,30 NA 1,20 1,10 0,48 NA 0,65 1 , 391 

TABELA II: Resultados dos valores paramétricos e dos índices de 

cristalinidade (r. c.). 

AMOSTRAS a (Â) c (Â) Vol(Â3 ) FM M2o (r. c.) 

DURANGO 9,3883±3 6,8818±7 525,5 87,9 103,4 10,00 

CAPIM GROSSO 9,3950±5 6,8846±6 526,3 36,9 46,3 9,46 

TAP IRA 91 4014±8 6,8929±6 527,6 51,9 67,9 8,25 

CATALÃO 9,3916±7 6,8895±5 526,2 50,8 66,2 8,30 

MONTEIRO 9,3975±2 6,8920±6 527,1 69,7 81,7 8,30 

ITATAIA 9,3805±7 6,8895±9 525,0 51,7 68,8 7,96 

IGARASSU 9,3543±3 6,8906±2 522,2 99,7 143,5 4,53 

\D 
N 
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FIGURA 2: Detalhes dos perfis raias (112) e (211), para apa

titas de diversas procedências. 



94 

fato foi comprovado pela alta correlação entre o conteúdo de 

íons carbonato, os parâmetros de rede e o grau de 

cristalinidade(B). 

A apatita de Durango caracterizou-se pela alta 

cristalinidade, seguida pela amostra de pegmatito de Capim 

Grosso. As amostras de carbonatito mostraram uma cristalinidade 

moderada, em torno de 8,5. A seguir, vieram as de Monteiro e 

Itataia, ambas associadas a metamorfismo de alto grau. Por 

último, situou-se a amostra puramente sedimentar de Igarassu. 

Flotaçao Aniõnica 

A figura 3 mostra as curvas de microflotação para apatitas 

de diferentes procedências, usando-se de oleato de sódio como 

coletor, para a concen~ração de 2,5 x 10-5M. 

Analisando esta figura, observam-se diferentes modulações 

das curvas, a saber: primeiro, as apatitas de Durango e Capim 

Grosso, com uma elevada flotabilidade numa ampla faixa de pH, 

caindo somente nas regiões extremamente ácidas e alcalinas; 

segundo, as amostras de apatitas procedentes de carbonatitos 

( Tapira e Catalão) , mostraram suas curvas logo abaixo, com o 

máximo ocorrendo na região neutra de pH. A seguir, veio a amos

tra de Monteiro, com um pico bastante agudo, também na região 

neutra. E finalmente, com níveis mínimos de flotabilidade, as 

apatitas de Itataia e de Igarassu. 

Dentre os parâmetros investigados, aos quais poderiam ser 

atribuídas a diferença e a modulação das curvas de microflota

ção, ressalta-se o nível de cristalinidade. Observou-se que o 

patamar de flotabilidade se alargou, quando o nível de 

cristalinidade aumentou. A figura 4 mostra a relação entre o 

nível de cristalinidade e a flotabilidade, para a concentração 

de oleato de sódio de 2,5 x 10-5M e pH=10,0. Nota-se claramente 

que à medida em que aumentou o nivel de cristalinidade, a 
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FIGURA 3: Curvas de microflotação de diversas apatitas, usando 

oleato de sódio como coletor (2,5 x 10-5M). 
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flotabilidade começou a se manifestar, atingindo valores 

máximos, simultaneamente, com o máximo da cristalinidade . 

A figura 5 compara as curv~s de rnicroflotação das apatitas 

de Durango e de Igarassu, para a concentração de 1,0 x 10-5M de 

oleato de sódio, em função do pH. Enquanto a flotabilidade da 

primeira ocorreu em praticamente toda faixa de pH (caindo 

somente nos valores de pH extremos), a flotabilidade da segunda 

amostra não existiu. Elevando-se a concentração de oleato para 

5 x 10-5M, para a arnost~a de Igarassu, esta tendência não foi 

alterada, ou seja, a flotabilidade desta apatita ocorreu apenas 

na região neutra a levemente alcalina, não atingindo os níveis 

da apatita de Durango. Caracterizou-se, portanto, mais urna vez, 

a notável influência da cristalinidade na flotablilidade . 

Este comportamento poderia ser justificado pelas intera

ções entre os cátions metálicos da rede cristalina do mineral, 

principalmente o Ca2
•, e os íons carboxilatos, formando urna 

ligação química extremamente estável; no caso das apatitas de 

alta cristalinidade, estes complexos estariam fortemente aderi

dos à superfície. Porém, a flotabilidade das amostras de baixa 

cristalinidade seria prejudicada por sua solubilidade relati

vamente elevada, que favoreceria a interação entre os íons car

boxilatos e os cátions metálicos; em solução, conseqüentemente, 

os carboxilatos seriam precipitados, antes de serem adsorvidos. 

Outro fator a contribuir negativamente seria a solubili

dade da superfície do mineral, que favoreceria o desprendimento 

da película de coletor adsorvida, ao longo do tempo de condi

cionamento, diminuindo as características hidrofóbicas das 

partículas. Investigando a influência do tempo de condiciona

mento em função da flotabilidade(B), constatou-se que as apati

tas al tarnente cristalinas não sofreram qualquer alteração na 

sua flotabilidade, em função do tempo. Entretanto, as flotabi

lidades das amostras procedentes de depósitos metamórficos e 
I 

sedimentar foram drasticamente afetadas. 
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CONCLUSÕES 

Os principais elementos contaminantes das apatitas, diag-

nosticados pelas análises quimicas, foram: 2-co3 , Si0
2

, AlO e 
2 3 

Fe O • 
2 3 

Os valores paramétricos 

seguintes variações: a entre 

6,8818 e 6,8906 Â. 

das apatitas apresentaram as 

9,3543 e 9,4014 Â, e c entre 

As raias (211) e (112), que ocorrem entre o intervalo de 

espaçamento interplanar de 2,75 a 2,85 Â, mostraram-se bastante 

sensiveis às variaçães do nível de cristalinidade das apatitas. 

Os valores relativos da cristalinidade variaram entre 10 e 4,5. 

De acordo com as caracteristicas genéticas dos depósitos, 

observou-se que a cristalinidade das apatitas aumentava na 

seguinte seqüência: sedimentar, metamórfico e igneo. 

As curvas de microflotação com oleato de sódio apresen

taram uma variação, em função do nivel de cristalinidade do 

mineral. Assim, a flotabilidade das apatitas foi drasticamente 

afetada, quando a cristalinidade atingiu valores inferiores a 

8,0. Os resultados de microflotaçao revelaram, ainda, que, para 

uma apatita com baixa cristalinidade atingir os mesmos niveis 

de flotabilidade de uma altamente cristalina, torna-se necessá

rio aumentar considerAvelmente á concentração do coletor. De 

acordo com a gênese dos depósitos, a seguinte ordem de 

flotabilidade foi estabelecida: igneo> metamórfico> sedimentar. 

As apatitas de carbonatitos, em particular, apresentaram 

uma flotabilidade intermediária, entre aquelas amostras alta

mente cristalinas (Capim Grosso e Durango) e aquelas com baixa 

cristalinidade (metamórficas e sedimentares). A região de 

máxima flotabilidade para estas amostras se localizou próximo 

ao pH neutro. 
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