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Starch is a common depressant in the tlotation of phosphate ores. ln addition, its role favoring 

aggregation of such ores is well known. ln lhe present work, the effect of starch in aggregation 

and tloatability of calcite and apatite with sodium oleate, was investigated. These studies were 

carried out with pure minerais and after contacting each one with the ions produced by 

dissolution of the other. The results showed a strong intluence of these ions in aggregation 

and, mainly in the tloatability of those minerais. A direct relationship between tloatability and 

aggregation has also been observed . Small modifications in the aggregation state of the 

particles caused a major intluence in tloatability. 
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RESUMO 

O amido tem sido utilizado na tlotação de minérios fosfáticos com ácidos graxos como um 

depressor dos minerais de ganga, principalmente carbonatada. Entretanto é também conhecido 

o seu poder agregante sobre os minerais desse sistema. Neste trabalho procurou-se estudar o 

efeito do amido na agregação e tlotabilidade da apatita e calcita com oleato de sódio. Os 

ensaios foram conduzidos com os minerais puros e após contato de um com os íons da 

dissolução do outro. Os resultados obtidos mostraram que existe forte influência da presença 

de ions de um mineral no comportamento do outro frente á tlotação e agregação, 

acentuadamente em suas tlotabilidades. Mostraram também existir uma relação direta entre 

agregação e tlotabilidade, quer na ausência ou presença de íons e que, pequenas alterações no 

estado de agregação levam a alterações significativas na tlotabilidade dos minerais. 
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INTRODUÇÃO 

O amido tem sido amplamente utilizado como depressor dos minerais de ganga na !lotação de 

minérios fosfáticos do tipo carbonatado. Além do seu conhecido poder depressor sobre 

minerais como a calcita e dolomita, entre outros, vários autores têm discutido a sua influência 

na consistência das espumas de !lotação e na própria flotabilidade da apatita com coletores do 

tipo ácidos graxos [I ,2,3] . 

Pesquisas realizadas com diversos minérios fosfáticos , tanto de ganga carbonatada quanto 

silicatada, mostraram que existe uma correlação direta entre a agregação de suas polpas com 

amido e seus desempenhos na !lotação (4]. Aos maiores níveis de agregação destas polpas com 

amido estavam associadas as maiores recuperações de P20s nos concentrados, ou seja, a 

despeito da agregação das polpas foi possível obter-se excelente seletividade no processo. Esta 

seletividade parece indicar que, embora ocorra uma heteroagregação dos minerais presentes na 

polpa, deve existir uma ação agregante diferenciada do amido sobre os minerais de ganga e a 

apatita 

Buscando esclarecer estas relações, procurou-se neste trabalho estudar a influência do amido 

na agregação e flotabilidade dos minerais apatita e calcita, isoladamente e de um na presença 

dos íons do outro,simulando misturas binárias. 

METODOLOGIA 

As amostras de apatita e calcita utilizadas apresentavam elevado grau de pureza (>90%) e 

eram procedentes de Monteiro-MG-Brasil. Ambas as amostras foram cominuídas em moinhos 

de porcelana e peneiradas entre 0,21 Omm e O, I SOmm (65 e I 00 mesh Tyler, respectivamente) 

Para os testes de flotabilidade fez-se uso do Tubo de Hallimond modificado, segundo 

metodologia convencional, e para os testes de agregação utilizou-se um tubo de sedimentação 

de vidro de 18,Scm de altura e 4,Scm de diâmetro, com um orificio para controle de saída do 

sedimentad<:1 à 3 cm da base. 

Como reagentes foram utilizados: amido de milho gelatinizado, como depressor e agregante, 

oleato de sódio como coletor, a uma concentração constante de IOmg/1, e ácido clorídrico e 

hidróxido de sódio como modificadores do pH, mantido constante em I O 
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A condição de contato de um mineral com os íons do outro mineral incluía: primeiramente, o 

condicionamento do mineral doador dos íons em uma solução aquosa, no pH de realização dos 

testes de flotação e agregação, por 30 minutos, seguidos da filtragem da suspensão em cujo 

liquor o mineral a ser testado era contactado, sob agitação, por mais 30 minutos. 

O grau de agregação relativo foi estimado por 

G= msed * 100/ (msed + msob) 

Onde 

G= grau de agregação relativo 

msed .= massa de sedimentado 

msob.= massa de sobrenadante 

RESULTA DOS E DISCUSSÃO 

(I) 

As curvas de flotabilidade e agregação da calcita e apatita, na presença de oleato de sódio e 

diferentes concentrações de amido, estão apresentadas nas Figuras I e 2, respectivamente. 

Observa-se que para ambos os minerais as curvas de agregação e flotabilidade apresentam o 

mesmo aspecto, indicando uma correlação direta entre os dois processos. Ainda, para os dois 

minerais, observa-se que tanto a flotabilidade quanto a agregação diminuem com o aumento da 

concentração de amido. Este é um resultado esperado em relação à flotabilidade, devido ao 

efeito depressor do amido, mas não em relação à agregação, considerando-se o poder 

agregante deste reagente sobre os minerais estudados. 

Uma comparação entre os resultados de agregação e flotabilidade obtidos para a calcita e a 

apatita mostra que os valores de concentração de amido que levam a um máximo e mínimo de 

flotabilidade e agregação para cada mineral são diferentes. Para a calcita, são observados dois 

pontos de mínimo de agregaçãolflotabilidade: um para a concentração de 4mgll e outro para 

Smg/1 e um ponto de máximo em 7 mg/1 de amido. Já para a apatita os mínimos de floabilidade 

e agregação ocorrem com 3 e 7 mg/1 de amido e um máximo com 4 mg/1. 

Ainda, comparando-se as Figuras I e 2, observa-se que a calcita apresenta valores de 

flotabilidade sensivelmente maiores e graus de agregação ligeiramente menores que os da 

apatita , em todas as concentrações de amido testadas. 
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Figura 1- Flotabilidade e agregação da calcita X Concentração de amido, na presença de 

lO mg/1 de oleato de sódio 
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Figura 2- Flotabilidade e agregação da apatita X Concentração de amido, na presença 

de lO mg/1 de oleato de sódio 
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As curvas de flotabilidade e agregação para a calcita na presença de íons da apatita estão 

apresentadas na Figura 3, para diferentes concentrações de amido e IOmg/1 de oleato de sódio. 

Mais uma vez as curvas são similares, confirmando a existência de uma correlação direta entre 

agregação e flotabilidade, observada para o mineral puro. 
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Figura 3- Flotabilidade e agregação da calcita, na presença de íons da apatita e lO mg/1 

de oleato de sódio X concentração de amido. 

Uma comparação das Figuras I e 3, mostra que a introdução de íons da apatita no sistema da 

calcita modifica as curvas de flotabilidade e agregação. Os pontos de máximo de agregação e 

flotabilidade, em valores intermediários de concentração de amido desaparecem e passam a 

decrescer com o aumento desta concentração. Este comportamento da agregação e 

flotabilidade com a concentração de amido é um resultado previsível para a flotabilidade, 

considerando-se o poder depressor do amido, mas, mais uma vez, não esperado para a 

agregação 

A introdução de ions da apatita no sistema da calcita provocou, ainda, uma redução nos 

valores nominais tanto de agregação quanto de flotabilidade. Esse fato parece indicar que a 

superficie da calcita passa a ter uma maior semelhança com a superficie da apatita, cuja 

flotabilidade é menor, conforme discutido anteriormente. 
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As curvas de flotabilidade e agregação da apatita na presença de íons da calcita estão 

apresentadas na Figura 4. Mais uma vez as curvas de flotabilidade e agregação têm aspecto 

semelhante. O mínimo de flotabilidade coincide com o mínimo de agregação em 7mg!l de 

amido e o máximo de flotabilidade com o máximo de agregação na concentração de 3mg!l de 

amído. 
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Figura 4- Flotabilidade e agregação da apatita na presença de íons da calcita e 10 mg/1 

de oleato de sódio X concentração de amido. 

Comparando as Figuras 2 e 4 para o mineral puro e na presença de íons da calcita, 

respectivamente, observa-se que a introdução de íons melhora os valores de flotabilidade e 

reduz os de agregação_ Em relação ao aspecto das curvas nota-se, primeiramente, que na 

presença dos íons da calcita elas são mais regulares, perdendo o ponto de máximo em 

concentração intermediária de amido (4mg/l) Modificação substancial é, também, observada 

em relação aos pontos de máximo e mínimo de flotabilidade e agregação. Um dos pontos de 

mínimo de flotabilidade e agregação para a apatita, em 3mg!l, passa a ser um ponto de máximo 

quando na presença de íons da calcita. 

Ressalte-se, ainda, que comparando-se as curvas de agregação e flotabilidade da calcita e da 

apatita na ausência de íons, pode-se admitir valores de concentração de amido onde a flotação 
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seletiva entre os dois minerais poderia ser mais favorecida. Por exemplo, as concentrações de 

3mg/l e 7 mg/1 de amido para a flotação da calcita. Entretanto, para um mineral na presença 

dos íons do outro (Figuras 3 e 4), o comportamento dos dois minerais é muito semelhante, 

deixando de existir uma região preferencial para a flotação seletiva. 

Em resumo, pode-se dizer que o contato de um mineral com os íons da dissolução do outro 

altera siginificativamente os resultados de flotabilidade e mais moderadamente os de 

agregação. Os resultados obtidos indicam duas hipóteses, sem que uma exclua, 

necessariamente, a outra: existe uma adsorção preferencial do oleato de sódio em relação à 

superficies que contêm íons da calcita e/ou o amido tem uma ação depressora preferencial 

sobre superficies que contêm íons da dissolução da apatita. 

Além dos efeitos dos íons comuns aos dois minerais foi também estudado, especificamente, os 

efeitos adicionais de íons férricos nas suas flotabilidade (Figuras 5 e 6). 

Para a calcita, na presença de íons da dissolução da apatita, a introdução de íons férricos 

diminui sensivelmente a flotabilidade, conforme apresentado na Figura 5. Esse resultado 

corrobora com investigações de alguns autores que mostram uma grande afinidade do amido 

para com superficies contendo íons férricos (5]. 

Em relação à apatita, a introdução de íons férricos no sistema contendo íons da dissolução da 

calcita, também diminui os valores de flotabilidade, em todas as concentrações de amido 

estudadas, conforme apresentado na Figura 6. Além disso, o aspecto da curva é modificado, 

com o màximo de flotabilidade obtido com 3mg/l de amido passando para a concentração de 

6mgll. 

É importante observar que, tanto para os minerais isoladamente, como para quaisquer 

condições de presença de íons estudada, a relação direta entre agregação e flotabilidade 

obtidas só pode ser observada através de uma expansão da escala do grau de agregação. Esse 

fato poderia indicar que os resultados de flotabilidade são extremamente sensíveis à pequenas 

variações do grau de agregação dos minerais em suas suspensões aquosas. 

Ressalte-se, ainda, que os níveis elevados de agregação obtidos neste trabalho se deveram, em 

parte, à granulometria grosseira das amostras utilizadas, desde que a aferição da agregação foi 

feita, indiretamente, pela sedimentação das partículas. A justificativa para tal procedimento é a 

de se ~entar reproduzir condições operacionais da flotação, tendo em vista a busca da relação 

entre agregação e flotabilidade. Entretanto, testes feitos com amostras em granulometrias mais 
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Figura 5- Efeito de ions férricos na notabilidade da calcita com 10 mg/J de oleato de 

sódio, na presença de ions da dissoluçlo da apatita. 
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finas ( -0,038 mm) reproduziram as mesmas curvas, a despeito drs valores de agregação que 

foram menores, como esperado 

CONCLUSÃO 

Pelos resultados obtidos pode-se concluir, de maneira geral, que: 

Existe uma relação di reta entre os valores de flotabilidade e agregação da apatita .e da calcita 

na presença de amido e oleato de sódio, em todas as condições estudadas. 

Ambos os minerais apresentaram elevados graus de agregação em todas as condições 

estudadas. Esse é um resultado esperado tendo em vista a granulometria da amostra, mais 

adequada à ensaios de flotabilidade. Observou-se, entretanto, que pequenas variações no grau . 
de agregação das suspensões minerais foram acompanhadas pelo mesmo tipo de variação na 

flotação, embora com níveis de valores absolutos mais significativos. Esse fato, parece indicar 

que pequenas variações nos níveis de agregação do sistema com amido podem ter grande 

influência nos resultados de flotação, corroborando com resultados obtidos em trabalhos 

anteriores de flotação com minérios fosfáticos, onde se utilizava amido como depressor e 

àcidos graxos como coletores. 
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