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Estudos de caráter fundamental com minerais puros calcita e 
apatita, assim como ensaios de flotação em bancada com minério 
fosfatado foram executados com água destilada ejou na presença 
de água contaminada por íons hidroxônio, cálcio, magnésio e 
ortofosfato. 
Os resultados mostraram que modificações na composição 
iônica da polpa foram capazes de alterar tanto o comportamento 
de minerais puros, isoladamente, como desempenho da flotação 
em bancada com minério. Nestes últimos ensaios, verificou-se 
que a eficiência na separação apatitajganga se mostrou muito 
afetada por variações no pCa (de 3,3 para 2,8) ~ no pP04 (de 
5,3 para 4,3); ligeiramente afetada pelo pMg (de 4,1 para 3,1) 
e não afetada pelo pH (de 10,3 para 8,3). 

THE ROLE PLAYED BY THE IONIC COMPOSITION OF THE PULP 

IN THE DIRECT ANIONIC FLOTATION OF THE PHOSPHATE ORE 

Fundamental studies with pure minerals and batch flotation 
tests with ore were carried out by using distilled water 
and/or water containing ions such as: hidrogen, calcium, 
magnesium and phosphate. 
The results showed that changes in the ionic composition of 
the pulp were capable of modifying either the behavior of pure 
minerals or the performance of batch flotation tests. In these 
last experiments, it was observed that the eficiency of the 
separation apatitejgangue minerals has been strongly affected 
by variations of the pca (from 3,3, to 2,8) and pP04 (from 5,3 
to 4,3); fairly affected by pMg (from 4,1 to 3,1) and not 
affected by pH (from 10,3 to 8,3). 
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INTRODUÇÃO 

O corpo técnico mais anti~o da Serrana S.A. de Mineração 

relata curiosas ocorrências dos anos 70, quando o reservatório 

de água das usinas de concentração foi contaminado por 

fosfogesso, então resíduo industrial da produção de ácido 

fosfórico. A água contaminada pelos íons cálcio, sulfato, 

fosfato e outros causou tamanho prejuízo à seletividade da 

flotação aniônica direta da apatita que marcou o acontecimento 

na memória de todos (1). Este fato serve para ilustrar uma 

importante variável a ser considerada no controle de um 

circuito industrial de flotação de minerais semi-solúveis: a 

composição iônica da polpa, onde espécies dissolvidas 

influenciam as propriedades interfaciais dos minerais através 

de um complexo equilíbrio químico que envolve reações de 

hidrólise, complexação, adsorção e precipitação, tanto na 

interface mineral/solução como na fase "bulk" da solução (2) 

(3) (4) (5) (6). 

A sensibilidade com que um sistema de flotação responde à 

presença de íons tais como cálcio e magnésio em solução 

depende, obviamente, das características próprias do sistema: 

ASSIS e colaboradores (7) correlacionaram a baixa 

flotabilidade da apatita de um minério fosfatado problema de 

Jacupiranga com a concentração de íons cálcio ( em torno de 6 

ppm) na polpa de microflotação. Estes mesmos pesquisadores 

reportaram que as micas eram as principais responsáveis pela 

contaminação da polpa por tais íons cálcio. Estes, por sua 

vez, se mostraram intensamente capazes de alterar propriedades 

interfaciais dos minerais calcita e apatita, haja visto que 

para este último se verificou urna brusca queda de potencial 

zeta (pH = 10) de -23 rnV para O rnV, quando se utilizou água 

com 2 pprn de ca 2+ versus água com 6 ppm de ca2+. 

MEHROTRA (8), para a flotação de um fosfato da Flórida com 

oleato de sódio, verificou valores da ordem de 10 ppm de ca2+. 
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AQUINO (9), para o minério fósforo-uranífero de Itataia e 

LEAL FILHO (10), com o Minério Calcítico Padrão de 

Jacupiranga, verificaram concentrações superiores para ca2 +. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Seleção, Obtenção e Preparação de Amostras para Ensaios de 
Flotação 

Ensaios de flotação em bancada foram executados com 

minério proveniente de uma pilha que alimentava a Usina de 

Concentração da Serrana S.A. de Mineração no dia 14 de outubro 

de 1987. Neste período, o processo apresentava desempenho 

padrão. As amostras foram coletadas na própria usina em etapa 

prévia à adição dos reagentes de flotação e após o minério já 

ter sido moido em circuito fechado com hidrociclones 

classificadores, 

quatro estágios 

e distribuição 

sofrido remoção ,da magnetita e submetido a 

de deslamagem. Dados referentes à mineralogia 

granulométrica do minério encontram-se nas 

Tabelas I e II. O minério foi coletado em tambores, onde 

sofreu decantação. Após esta, foi seco ao sol, homogeneizado 

em pilhas alongadas, donde foram extraídas aliquotas de 400 g 

para ensaios de flotação. A representatividade das amostras 

foi monitorada por análises granulométricas e do teor de P2o5 . 

Ensaios de microflotação, determinação do grau de 

dispersão e ponto de carga zero foram executados com amostras 

de apatita e calcita purificadas em ensaios de afunda-flutua 

em líquidos de densidade conhecida e separador isodinãmico 

Frantz. Os minerais foram obtidos de amostras da mesma pilha 

que alimentava a usina de concentração no período. A pureza 

dos concentrados dos minerais foi monitorada por análises 

químicas (CaO, F, P2o5 , MgO) e difração de raios-X (Tabela 

III). 
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TABELA I. Composição Mineralógica do Minério Estudado 

MINERAIS PORCENTAGEM (em peso) 

Apatita 12,4 

Calcita 70, 3 

Dolomita 13,0 

Flogopita 0,90 

Magnetita 0,30 

Olivina 0,80 

Pirrotita 0,70 

outros 1,60 

TABELA !!.Características Químicas/Granulométricas do Minério. 

Porcentagem + 0,296mm + 0,044mm - 0,044mm TOTAL 

Retida 29,3 58,7 12,0 100 

Acumulada 29,3 88,0 100,0 

P205 2,81 6,49 5,83 5,34 

MgO 2,98 3,11 3,36 3,11 

sio2 0,68 1,03 0,68 0,89 

K2o 0,10 0,06 0,04 0,07 

Fe2o 3 1,29 2,00 3,22 1,94 

-----------------~----------------------------------------------
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TABELA III. Caracterização Química das ~mostras Purificadas 

dos Minerais Apatita e Calcita. 

ANÁLISES APATITA(%) CALCITA(%) 

P205 41,7 0,2 

c ao 54,8 53,5 

MgO 0,2 1,4 

Si02 0,4 0,3 

Fe2o 3 0,1 0,3 

F 2,4 0,0 

Análises Químicas, Mineralógicas e Granulométricas 

As análises químicas foram executadas pelo Laboratório 

Químico de Controle de Qualidade da Serrana S.A. de Mineração, 

utilizando-se métodos por via úmida (P2o 5 , cao, F) e 

espectrofotometria de absorção atómica (demais). 

As determinações mineralógicas foram conduzidas através de 

procedimento que combinou difração de raios-X (Philips 

PW1710), estequiometria e microscopia ética. 

Análises granulométricas foram executadas por peneiramento 

a úmido, utilizando peneiras com aberturas de 0,296 e 0,044mm. 

Ensaios de Flotação em Bancada 

Os ensaios de flotação foram realizados em célula Denver a 

uma rotação de 1100 rpm. O minério era condicionado com 

depressor a 33% de sólidos por 5 minutos, em pH 10,3. A polpa 

era diluída para 20% de sólidos e condicionada com coletor por 

mais 30 segundos, mantendo-se o mesmo pH. 
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Os resultados dos ensaios de flotação foram avaliados 

segundo o parametro "Eficiência (E%) da Separação" de SCHULZ 

(11) que traduz a excelência ou perfeição com que foi 

executada a separação entre o mineral-minério e os de ganga. 

E [(a-r) 1 (c-r)) x [ cla - (cm-c)./ (cm-a)) x 100 (Equação 1) 

a: teor de P205 na alimentação; 

c: teor de P205 no concentrado; 

r: teor de P205 no rejeito; 

cm: teor de P205 máximo possível no concentrado, que é igual 

a 42% no caso da apatita de Jacupiranga; 

(a-r) l (c-r): recuperação em massa; 

c 1 a: fator de enriquecimento do concentrado em elemento 

útil; 

(cm-c) 1 (cm-a): fator de contaminação do concentrado pela 

ganga. 

Ensaios de Microflotação 

Cada ensaio de microflotação foi realizado com 1 g de 

apatita (-65 +150 mesh Tyler) em Tubo de Hallimond modificado, 

segundo procedimento descrito em (10). o pH foi mantido em 

10,3; o tempo de condicionamento com o coletor, assim como o 

de flotação, foi de 1 minuto. Procurou-se manter a vazão de 

nitrogénio em 60 mllmin. A modificação da composição iônica da 

polpa foi executada através da adição de água contaminada por 

elementos solúveis oriundos da estrutura cristalina do mineral 

calcita (água cont.). Esta solução foi obtida através do 

cantata por 6 horas entre o mineral calcita finamente 

pulverizado e água destilada em suspensões a 10% de sólidos. 
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Preparação e Dosagem dos Reagentes Utilizados 

marca Colamil Agente 

produzido 

Depressor: Amido de milho de 

pelas Refinações de Milho Brasil gelatinizado com 

soda na proporção amidofsoda de 5:1. Após gelatinização, a 

solução era diluida a uma concentração de 1% pfv. 

Agente Coletor: Tall-oil purificado produzido pela Enzo

Gutzeit (Índice de Acidez = 188; Índice de Saponificação 

195; Índice de Iodo = 155 e Índice de Breu = 17). o coletor 

era adicionado "in natura" nos ensaios de flotação em bancada, 

através do uso de seringas que produziam gotas de peso bem 

conhecido. Nos ensaios de microflotação utilizou-se o mesmo 

coletor na forma saponificada, na concentração desejada. 

Reguladores da Composição Iônica da Polpa: 

Todos os reagentes listados a seguir foram dosados na 

forma de soluções a 1% pfv.: Hidróxido de Sódio P.A., Cloreto 

de Magnésio hexahidratado P.A. e Cloreto de Cálcio P.A .. 

Fosfato de Sódio foi obtido da neutralização de Ácido 

Fosfórico P.A. com Hidróxido de Sódio P.A. em proporções 

estequiométricas. 

Ensaios de Determinação do Ponto de carga zero (PZC) 

Determinação do PZC dos minerais apatita e calcita (100% 

passante em 0,032 mm), executadas segundo a metodologia 

proposta por MULAR-ROBERTS (12), através da observação de 

variações do pH de suspensões dos minerais em função do 

aumento da força iônica do meio. 

Determinação do Grau de Dispersão 

Grau de dispersão foi avaliado segundo o método da 

sedimentação em proveta dotada de pinça de Mohr (13), onde 1 

grama de 

destilada 

cada mineral era colocado em suspensão com água 

ou contaminada de caco3 , corrigido o pH, agitado e 
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deixado em repouso por 3 segundos. Decorrido o intervalo de 

tempo, abria-se a pinça de Mohr, recolhendo inicialmente todo 

o material disperso e, posteriormente, o material sedimentado. 

O grau de dispersão (G.D.) era calculado através da expressão: 

G.D. 

M(O) 

M(3) 

[ M(3) 1 M(O) ] x 100, onde: (Equação 2) 

massa de sólido dispersa no tempo inicial da sedimen 

tação (massa total). 

massa do sólido dispersa após 3 segundos de sedimen 

tação. 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os minerais apatita e calcita do minério em questão, 

quando em suspensão aquosa em meio alcalino (pH 10) , 

apresentam potencial zeta de mesmo sinal (negativo) e módulos 

distintos: apatita (-34 a -36 mV) e calcita (-15 a -16 mV) 

(7) (14). Buscando-se o pH onde cada um dos minerais apresenta 

uma carga resultante nula em sua interface sólido/liquido 

PZC - (Tabela IV), verificou-se que a calcita apresentava seu 

PZC em pH = 9,6, enquanto que a apatita em pH = 5,8; desde que 

a água utilizada fosse destilada. Utilizando-se água oriunda 

da dissolução do mineral calcita e executando-se a 

determinação do PZC de ambos os minerais, a apatita teve seu 

PZC deslocado de pH = 5,8 para pH = 8,9, enquanto que a 

calcita manteve seu PZC na mesma faixa de pH. 

Face a este comportamento, é importante ressaltar que: 

Na polpa de flotação, o teor de caÍcita é da ordem de 5 

vezes maior que o mineral apatita; 

o mineral calcita apresenta solubilidade da ordem de 20 

vezes maior que a do mineral apatita (14); 

Calcita e apatita, na polpa de flotação, muito provavel

mente exibem propriedades interfaciais bastante semelhantes. 
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TABELA IV. Medidas do Ponto de Carga Zero (PZC) dos Minerais 

Apatita e Calcita. 

MINERAIS PZC 

----------------------------------------------
Calcita (em água destilada) pH = 9,6 

Calcita (em água cont.caco3 ) pH = 9,6 

Apatita (em água destilada) pH = 5,8 

Apatita (em água cont . caco3 ) pH = 8,9 

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

Enquanto o fenômeno de variação do PZC na presença de água 

saturada de elementos solúveis originários da rede cristalina 

da calcita é bastante perceptivel para a apatita e não 

detectável para o caso da calcita, o inverso ocorre quando se 

avalia o grau de dispersão de ambos os minerais (Figura 1), 

onde se verifica que: 

A presença de água contaminada de caco3 não foi capaz de 

alterar o grau de dispersão da apatita, que permaneceu entre 

14 e 16%; não obstante foi capaz de reduzir o grau de 

dispersão da calcita de 35% para 25%; 

A apatita, independentemente da natureza da água utilizada 

nas determinações, permaneceu menos dispersa que a calcita. 

Partindo do principio de que particulas hidrofobizadas 

devem apresentar uma certa tendência à agregação para serem 

eficientemente coletadas por bolhas de ar, urna diminuição no 

grau de dispersão da calcita (principal mineral de ganga) na 

presença de água contaminada por seus elementos solúveis 

poderia ocasionar uma diminuição na seletividade da separação 

apatitafcalcita por flotação. Nesta situação, trabalhando-se 

com minérios, particulas de calcita poderiam se juntar a 

agregados de particulas de apatitafbolhas de ar, flotando em 

conjunto e ocasionando perda de seletividade da concentração. 
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FIGURA 1. Grau de Dispersão dos Minerais Apatita e Calcita. 

Ensaios de microflotação (Figura 2) mostraram que: 

A flotabilidade da apatita com tall-oil foi afetada pela 

presença de elementos solúveis originários da rede cristalina 

da calcita. A situação mais critica foi aquela quando se 

utilizou amido (8 mg/1) e água contaminada por caco3 . 

Na ausência de amido, a flotabilidade da apatita com água 

contaminada por caco3 foi muito próxima ã da calcita flotada 

em água destilada. Estes resultados sugerem que as modifica

ções nas propriedades interfaciais do mineral apatita, em 

função da presença de elementos solúveis oriundos da solubili

dade do mineral calcita, foram capazes de afetar a magnitude 

com que este mineral interage com espécies coletoras. 
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FIGURA 2. Ensaios de Microflotação com os Minerais Calcita e 

Apatita (pH = 10,0). 
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Por outro lado, a precipitação de carboxilatos de cálcio 

(como consequência da reação entre ácidos carboxílicos e 
• cátions cálcio em solução) poderia diminuir a concentração de 

espécies coletoras candidatas a interagir com sítios da 

interface apatitajsolução. Esta situação também favoreceria 

um menor nível de interação apatitajespécies coletoras em 

suspensões cuja composição iónica fosse mais rica em cálcio. 

Resultados de ensaios de flotação "rougher" em bancada com 

polpas exibindo diferentes composições iónicas são 

apresentadas na Figura 3, onde se verificou: 

Nenhuma variação considerável na eficiência (E%) da 

separação apatitajganga em função da variação do pH, exceto 

nas características da espuma gerada q~e, nos limites desta 

investigação, não propiciou nenhuma variação no desempenho do 

processo; , 

Ligeira queda de E% quando se variou o pMg de 4,1 para 

3, 1 i 

Drástica queda de E% quando se teve o pCa variando de 3,3 

para 2,8 e pP04 de 5,3 para 4,3. Estas marcantes alterações no 

desempenho do processo poderiam estar associadas a uma 

competição entre os ânions P04 (íon determinador de potencial 

da apatita) e espécies coletoras por sitios da interface 

apatitajsolução. Uma maior presença de cálcio na polpa poderia 

favorecer a precipitação de carboxilatos de cálcio em solução, 

diminuindo a disponibilidade de espécies coletoras para 

hidrofobizar a interface apatitajsolução. 

Outro aspecto relevante a ser discutido é o fato de já ter 

sido reportado em literatura uma maior adsorção de moléculas 

de amido na interface apatitajsolução em função de aumentos na 

concentração de ions de cálcio em solução (15). Neste caso, 

uma diminuição no pca da polpa poderia gerar uma concentração 

tal de cálcio que fosse capaz de promover uma maior depressão 

do mineral-minério e uma consequente queda no desempenho do 

processo. 
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FIGURA 3.Influência da Composição Iônica da Polpa na Eficiên

cia de Separação ApatitafGanga em Ensaios de Flotação 

em Bancada (Amido: T5 gft e Tall-oil: 75 g/t). 
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CONCLUSÕES 

Através de determinações do PZC da apatita e calcita, 

pôde-se verificar que o primeiro mineral exibiu marcante 

modificação no seu PZC na presença de água contaminada por 

elementos solúveis oriundos da rede cristalina do segundo 

(água contaminada por caco3), observando-se uma tendência de 

apatita e calcita exibirem mesmo PZC. 

Água contaminada por caco3 foi capaz de reduzir o grau de 

dispersão da calcita, o mesmo não ocorrendo com a apatita. 

Ensaios de microflotação mostraram que a água contaminada 

por caco3 foi capaz de reduzir a flotabilidade da apatita. Na 

presença de amido, tal comportamento se mostrou bastante 

marcante. 

Ensaios de flotação em bancada mostraram que a eficência 

da separação apatitajganga se mostrou muito afetada por 

variações no pCa e pP04 da polpa; ligeiramente afetada pelo 

pMg e praticamente não afetada pelo pH, dentro das condições 

experimentais deste trabalho. 
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