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RESUMO 

O ambiente qutmtco da polpa de flotação de minérios carbonatados e sílieo-carbonatados apresenta concentrações 
elevadas de íons cálcio e magnésio, modificando as características físico-químicas da superfície dos minerais semi
solúveis. A dissolução de minerais semi-solúveis é dependente do pH e da quantidade de água presente na polpa de 
minério. Um dos aspectos importantes no monitoramento do valor de pH e da concentração dos íons cálcio e magnésio 
na polpa é a conseqüente precipitação das espécies cm solução e adsorção nas superfícies minerais, fato que interfere na 
flotabilidade dos mesmos e na selctividade da separação apatita/ganga. Este trabalho apresenta o efeito do tempo de 
residência e do percentual de sólidos da polpa (20%, 40% e 70%) de um minério fosfático, contendo elevados teores de 
dolomita e calcita sobre a dissolução de cálcio c magnésio. Com o auxílio do diagrama de estabilidade apatita-calcita
dolomita constatou-se que para as faixas de concentrações de cálcio e magnésio obtidas em solução e para pH 8,0, o 
sistema encontra-se no campo de estabilidade da apatita, não tendo a indicação de precipitação de calcita e/ou dolomita 
na superfície da apatita, o que não afeta negativamente a etapa de flotação. No caso de sistemas contendo sais semi
solúveis, o entendimento do equilíbrio químico do sistema mineral solução, sob diferentes condições físico-químicas, 
apresenta-se como uma ferramenta indispensável para o aumento da eficiência da separação da apatita de minérios 
contendo teores elevados de carbonatos. 

PALAVRAS-CHAVE: Dissolução, diagramas de estabilidade apatita-calcita-dolomita. 

ABSTRACT 

Chemical environment involving the flotation pulp of carbonated and silic-carbonated ores has high concentrations of 
calcium and magnesium ions, which modify physicochemical characteristics of the surface of minerais rich in 
carbonates and silicates. Dissolution of semi-soluble minerais, like apatite and carbonates, is dependent of pH and of 
water amount present on pulp ore. One of the important aspects in controlling pH and concentration of calcium and 
magnesium ions in pulp is the consequential precipitation of the species in solution and adsorption on mineral surfaces. 
This fact affects the minerais flotability and the selectivity of apatite/gangue separation. This work evaluates the effect 
of residence time and pulp solids percent (20%, 40% and 70%) of a phosphatic ore, containing high grades of dolomite 
and calcite, on the dissolution of calcium and magnesium; concentration evolution of these cations was carried out in 
natural pH of the ore pulp. By the use of the apatite-calcite-dolomite stability diagram it was concluded that, for the 
range of concentrations of calcium and magnesium achieved in solution and for a pH = 8.0, the system is on the apatite 
stability field and there is no indication of calcite and/or dolomite precipitation on apatite surface, no affecting the next 
stage of flotation. ln the case of systems containing semi-soluble minerais, knowledge of chemical equilibrium of the 
mineral solution, considering different physicochemical conditions, is an essential too] for increasing the efficiency of 
separation of apatite from ores containing high grades of carbonates. 

KEY WORDS: Dissolution, apatite-calcite-dolomite stability diagrams 
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1. INTRODUÇÃO 

O fósforo é um elemento químico essencial para a agricultura, mas é também utili zado para a preparação de ração 
animal e na indústria alimentícia . A apatita ocorre em abundância signilicativamentc alta em ambientes sedimentares e 
magmáticos. As principais fontes de apatita são as rochas denominadas fosforit os ou rochas fosfúticas, que são 
originadas por processos sedimentares. Em menor escala, ocorrem minérios de fósforo associados a complexos 
magmáticos que contêm carbonatitos [Zapata c Roy, 2004]. 

É comum que minérios de fósforo , tanto sedimentares quanto m<~gmúticos , tenham em associação com a apatita, 
carbonatos, principalmente calcita e/ou dolomita. Os processos mais comumcnte utilizados para a obtenção de 
concentrados de apatita utilizam a técnica de flotação. 

A baixa seletividade dos processos de flotação de apatit a em relação aos carbonatos tem sua explicação no fato de que 
os coletores normalmente utilizados (e.g. ácidos graxos saponifícados) são adsorvídos ú superfície da apatita , cm função 
da presença do íon cálcio, que se apresenta em maior concentração na estrutura da apalila [Ca 10(P04) 6(0H,F,Cl)1] , que 
também é constituinte da ealcita (CaC03) e da dolomila [CaMg(C01)2]. Por essa razão, os colclores utilizados agem 
sobre esses carbonatos, induzindo sua flotação, concomitantemente à da apatita [Leal Filho, 2002]. 

A presença de calcita (na maioria dos minérios que não contém dolomila) não tem sido tão deletéria para o processo , 
pois nos sistemas de flotação comumcnle utilizados, consegue-se deprimir este mineral pelo uso de vários depressores 
(e.g. amido, dextrinas, goma guar, quebracho), resultando em uma sclctividadc aceitável. No caso cm que a dolomita 
está presente, seja associada à calcila ou não, e, em função do teor de magnésio e carbonatos no minério , a seletividade 
não é incrementada pelo uso dos depressores conhecidos. Em lodo o mundo, inúmeros são os depósitos de rocha 
fosfática (fosforito) e minérios complexos carbonatíticos, cujos teores de fósforo contidos no minério são compatíveis 
àqueles economicamente viáveis, porém, a presença da dolomila e/ou calcita e suas associações mineralógicas não 
permitem seu processamento e aplicação, sendo considerados como estéreis [Bom & Kahn , 1990] . 

A composição química da superfície dos grãos de apalita não é cxatamente a mesma da composição bulk do mineral, 
por fatores estruturais e de dissolução. A dissolução da apatita é incongruente, com solubilidade decrescente para os 
seguintes elementos químicos: F > Ca > P. Considerando-se que a apalita de origem magmútica contém flúor e 
hidroxila, ao ser colocada em conlato com a solução da polpa, a tendência é a diminuição da concentração de Ca na 
superfície desse mineral. A migração de átomos de Ca por solubilização permite que íons hidrogênio sejam 
quimisorvidos à superfície, por um processo de protonação, formando a monetita (Cal! P04). A prolonação provoca uma 
diminuição da concentração de átomos de Ca na superfície dos grãos de apatita c da eficiência da adsorção dos ácidos 
graxos saponificados. O processamento de minérios fosfáticos contendo ganga carbonatada é um desafio e a tecnologia 
adequada vem sendo desenvolvida em escala industrial, uma vez que a maioria dos recursos mundiais, 
aproximadamente 80%, constitui-se de minérios sedimentares carbonalados (Chandler & Sis,2003]. 

As dificuldades encontradas na separação de impurezas, do tipo caleita e dolomita da apatila, devem-se ainda às 
similaridades que existem entre esses minera is , no que diz respeito ús propriedades de superfície c de dissolução . Como 
resultado, carbonatos e apatita respondem de forma semelhante aos colctores usuais. Acredita-se que as características 
de dissolução desses minerais apresentam um papel determinante na natureza das inlerações que acontecem na solução 
ou na região interfacial das partículas presentes no minério, interferindo desta forma na eficiência de separação por 
flotação [Amankonah & Somasundaran, 1985]. Em sistemas tipo sal mineral (minerais solúveis dispersos tais como 
apatita, calcita, dolomita, fluorita, scheelita e barita), onde a solubilidade é significativamente maior do que na maioria 
dos outros sistemas (óxidos e silicatos), o estudo da estabilidade dessas espécies minerais torna-se fundamental para a 
avaliação das propriedades de superfície, que interferem na adsorção seletiva do colclor [Filkelstein , 1989]. 

A concentração de cálcio e/ou magnésio na fase líquida da polpa é considerada um dos principais fatores que afcta a 
seletividade do sistema de flotação da apatita em relação aos carbonatos [Somasundaran et ai, 1985]. As concentrações 
dos íons cálcio e magnésio dissolvido na polpa são dependentes do percentual de sólidos c do pH bem como pelo tempo 
de residência. A Figura I mostra as isotennas de solubilidade para as espécies minerais, apatita, calcila e dolomita, a 
25°C, cm sistema aberto e para uma concentração de íons magnésio de 5x I o-4 kmol /m3. A precipitação da dolomita 
deverá ocorrer se o sistema estiver em equilíbrio, acima de pl-1=8,8, para atividades de íons cálcio < I x I o-s kmol/m3

. 

Portanto, a conversão de apatita para dolomita deve ocorrer , sob condições similares em uma polpa, acima de pH=8,8. 
O ponto de interseção entre a dolomita e a calcita encontra-se cm pH=8,2, para uma atividade de íons cálcio próxima a 
I x I o·3 kmol/m3. Conforme observado, no diagrama da Figura I , para valores de pH menores que 8,2, a apalita é a 
espécie mais estável (ou seja menos solúvel) do que os carbonatos. Dessa forma, é possível presumir que se a apatita 
estiver em contato com um meio alcalino (pH > 8,2), os seguintes processos poderiam ocorrer: i) a fase mais estável, 
calcita e dolomita, podem precipitar na superfície da apatita ou ii) a superfície das partículas de apatita pode ser 



283 

XXII ENTMME I VIl MSHMT - Ouro Preto-MG, novembro 2007. 

submetidas a uma rcação de modo que cm sua superfície ocorra uma carbonatação, apresentando um comportamento 
físico-químico similar às l~1scs dolomita-calcita. 

Neste trabalho, a influência dos fatores abordados acuna, em termos de estabilidade teórica do sistema 
apatita/carbonatos foi avaliada para um minério sí li co-carbonatado, para a previsão do comportamento químico desses 
minerais durante o processamento do minério. 
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Figura 1- Relação de estabilidade no sistema apatita-calcita e dolomita, a 25°C 
(concentração de íons magnésio = 5x I o-4 kmoi!Jn3) 

2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

O minério fosforítico utilizado nos ensaios continha 7,70% de P20 5, 23,70% de CaO e 10,85% de MgO, conforme 
apresentado na Tabela II. As análises químicas foram obtidas por fluorescência de raios X, em equipamento Bruker S4 
Explorer, a partir da fusão das amostras com mistura de tetraboralo e metaborato de lítio. Além de padrões sintéticos, 
obtidos a partir de misturas de óxidos e carbonatos, de grau analítico, foram geradas as curvas de calibração com 
material previamente analisado pela Fosfertil, em Catalão, utilizado como padrão secundário. A perda ao fogo foi 
calculada pela diferença da massa da amostra calcinada a 1000 o c e a 100 o c. 

Tabela ll - Análise química do minério utilizado nos testes 

BaO PF Total 

0,59 0,64 23,70 22,60 10,85 0,33 7,70 9,10 2,25 0,79 16,80 95,35 

De acordo com o percentual de sólidos requerido, pesava-se uma quantidade de massa do minério (na granulometria 
menor que 21 O pm). A seguir, a amostra de minério era colocada num becker de 1000 mi, adicionando-se ainda 200 mi 
de água Milli-Q. A seguir, procedia-se a leitura da temperatura e do pH inicial da polpa. A polpa, então, era agitada a 
uma velocidade de rotação de 600 rpm, dando-se início à contagem do intervalo de tempo (3, 1 O, 20, 30, 40 ou 50 min.). 
Atingido o intervalo de tempo desejado, a agitação era interrompida, iniciando-se o procedimento de filtragem a vácuo 
da polpa, em filtro Millipore (membrana de celulose de 0,45 ,.un de poro). Após essa filtração, procedia-se as leituras do 
pH e a da temperatura da solução tina! obtida. Essas soluções foram analisadas, em temos das concentrações de Ca, Mg 
e F, por espectrometria de absorção atômica. 



284 

Jorge Eduardo Langsch, Paulo Renato Perdigão de Paiva, Marisa Bezerra de Mcllo Monte, José Carlos Gaspar, Luiz 
Antonio Fonseca de Barros 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com os resultados obtidos, apresentados nas Tabelas III c IV (ensaios efetuados respectivamente com 20 e 
40% de só lidos), pode se observar que o aumento do tempo de residência f~1z com que as concentrações de cálcio e 
magnésio em solução aumentem, passando de 2,X a 7,X ppm de cúlcio e de 2,7 a 5,9 ppm de magnésio, para um 
percentual de sólidos de 20% (Tabela III) . Para uma polpa contendo 40% de sólidos, as concentrações aumentam de 9,5 
para 13 ,7 ppm (Ca) e de 4,4 para 6,4 ppm de magnésio (Tabela I V). Isto indica que ocorreu um aumento da taxa de 
disso lução do minério (ver Figuras 2 e 3 ). É importante notar que os valores das concentrações, tanto de cúlcio quanto 
de magnésio, são mais elevados para a polpa contendo 70% de sólidos, isto demonstra que quanto maior a porcentagem 
de sólidos na polpa maior será a concentração dos íons cálcio e magnésio cm solução (Ver Tabela V). 

Tabela lll. Dados obtidos para as so luções filtradas durante o ensaio com o minério a um percentual de sólidos de 20%, 
para uma agitação constante de 600 rpm. 

t pH 
TEMPERATURA ELEMENTO Cálcio Magnésio 

(' C) (PI m) C a log Ca Mg 
(min) 

Inicial Média Final Média Inicial Média Final Média C a Mg (kmol/m') [(kmol/m') (kmol/m') 

3 8,77 8,02 23,9 23,60 2,8 2,7 6,98E-05 -4,16 1,11E-04 

- - r--
10 8,77 7,80 23,1 21,00 3,4 3,4 8,48E-05 -4,07 1,40E-04 

- - r--
20 8,72 7,84 23,6 23,20 4,2 3,8 1,05E-04 -3,98 1,56E-04 

8,72 - 7,85 r-- 23,8 r-- 22,1 

30 8,74 7,76 23,6 22,80 4,5 4,0 1,12E-04 -3,95 1,65E-04 

- r-- r--
40 8,69 7,82 24,3 20,60 7,5 5,5 1 ,87E-04 -3,73 2,26E-04 

- I-- I--
50 8,63 7,84 24,5 21,50 7,8 5,9 1,95E-04 -3,71 2,43E-04 

Tabela IV. Dados obtidos para as soluções filtradas durante o ensaio com o minério a um percentual de sólidos de 40%, 
para uma agit ação constante de 600 rpm. 

t pH 
TEMPERATURA ELEMENTO Cálcio Magnésio 

('C) (PI m) C a log Ca Mg 
(min) 

Inicial Média Final Média Inicial Média Final Média C a Mg [(kmollm') (kmollm') (kmollm' 

3 8,07 7,83 27,0 25,4 9,5 4,4 2,37E-04 -3,63 1,81E-04 

r-- f-- f--

10 8,22 7,86 27,2 25,6 10,0 4,8 2,49E-04 -3,60 1,98E-04 

r- r- r-
20 8,17 7,94 26,8 26,1 10,2 4,9 2,54E+OO -3,59 2,02E-04 

8,10 f-- 7,89 f-- 27,0 r- 25,3 

30 8,17 7,92 26,4 25,0 11,5 5,8 2,87E-04 -3,54 2,39E-04 

f-- f-- f--

40 8,01 7,92 27 ,3 25,5 12,1 6,1 3,02E-04 -3,52 2,51E-04 

- - r--
50 7,95 7,87 27,0 24,3 13,7 6,4 3,42E-04 -3,47 2,63E-04 

A Tabela V apresenta os dados obtidos a partir das soluções filtradas, oriundas das polpas do minério contendo um 
elevado teor de sólidos (70%). As concentrações de cálcio e magnésio obtidas em solução não sofreram aumento 
significativo com o aumento do tempo de residência, passando de 21, I (tempo= 3 min.) a 22,0 ppm de cálcio (tempo 
=50 min.) e de 6,7 a 8,3 ppm de magnésio para 3 e 50 min. respectivamente (ver Figuras 2 c 3). 
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Figura 2: Efeito do tempo de residência e do teor de 
sólidos sobre a concentração final de íons cálcio 

(pH final médio de 7,87). 
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Figura 3: Efeito do tempo de residência e do teor de 
sólidos sobre a concentração final de íons magnésio 

(pH final médio de 7,87). 
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É importante observar que os valores obtidos para o logaritmo da atividade do cálcio (ver Tabelas III e IV) , tendem a 
aumentar com o aumento do tempo de residência e com o percentual de sólidos, passando de --4,16 (t = 3 min.) a -3,71 
kmol/m3 (t= 50 min.) para as polpas contendo um teor de 20% de sólidos, e de -3,63 (t = 3 min.) a -3,47 kmollm3 (t=50 
min) (teor de sólidos = 40%), indicando que haveria uma maior concentração de cálcio em solução, para um 
processamento mais longo do minério no circuito industrial. Um percentual de sólidos de 70% e para um tempo 
suficientemente curto de residência da polpa seria uma situação usual do processamento, em um circuito de cominuição. 
Nesse trabalho constatou-se que, para esse percentual , as concentrações de cálcio e magnésio mantém-se constante e 
independem do tempo de condicionamento da polpa (Ver Tabela V). 

t 
(min) 

3 

10 

20 

30 

40 

50 

Tabela V. Dados obtidos para as soluções filtradas durante o ensaio com o minério a 
um percentual de sólidos de 70%, para uma agitação constante de 600 rpm 

pH 
TEMPERATURA ELEMENTO Cálcio 

(•c) (PI m) C a log Ca 
Inicial Média Final Média Inicial Média Final Média C a Mg l(kmollm3

) l(kmollm3
) 

8,23 7,88 24,8 234 21 ,1 6,7 5,26E-04 -3,28 
!--- 1--- -

8,24 7,82 25,4 23,0 21.5 7,1 5,36E-04 -3,27 

- - -
8,10 7,85 25,1 24,2 22,0 7,1 5,49E-04 -3,26 

8,19 - 7,87 - 24,9 - 22,5 

8,18 7,93 24.2 22 ,1 22,0 7.4 5,49E-04 -3,26 

- - -
8,25 7,91 24,5 22,3 22,7 7,7 5,66E-04 -3,25 

- - r---
8,13 7,84 25,3 19,7 22,0 8,3 5,49E-04 -3,26 

Magnésio 
Mg 

l(kmoJim• 

2,76E-04 

2,92E-04 

2,92E-04 

3,05E-04 

3,17E-04 

3,42E-04 

A partir dos dados obtidos e apresentados nas Tabelas III, IV e V, foram calculados os valores do logaritmo da 
atividade de cálcio (kmol/m3

) em função do pH final observado e a seguir marcados no diagrama de estabilidade do 
sistema apatita-calcita-dolomita, a 25°C (Figuras 4, 5 e 6). É importante ressaltar que o diagrama utilizado neste estudo 
foi obtido para um valor fixo (do logaritmo da atividade de magnésio) da ordem de 5xl0.4 kmol/m3

. As concentrações 
de magnésio obtidas nos experimentos foram sempre inferiores a este valor. Porém, para um teor de sólidos de 70% e 
para tempos de residência mais longos, os valores do logaritmo da at ividade de magnésio (-3,42 I0-4Kn1ol/m3

) 

aproxima-se do valor estipulado para a confecção do diagrama teórico de estabilidade do sistema em estudo. 
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Figura 4: Diagrama de Estabilidade da Apatita-Dolomita
Calcita para o Ensaio com20% de Sólidos 

Figura 5: Diagrama de Estabilidade da Apatita-Dolomita
Calcita para o Ensaio com 40% de Sólidos 
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Figura 6: Diagrama de Estabilidade da Apatita-Dolomita-Calcita para o Ensaio com 70% de Sólidos 

Observando-se as Figuras 4, 5 e 6, constata-se que os pontos plotados encontram-se no campo de estabilidade da 
apatita, não interceptando as curvas de estabilidade da dolomita e da calcita , na faixa de pl-1 final observado, 7,76 a 8,02 
{Tabelas III, IV e V). Isto indica conseqüentemente que não deve ocorrer precipitação de dolomita e calcita na 
superfície da apatita nas condições estudadas, não interferindo negativamente na etapa de adsorçüo do coletor. Além 
disso, os dados apresentados nas Figuras 4, 5 e 6 indicam que com o aumento da concentraçüo de cálcio em solução, na 
faixa de pH estudada (em torno de 8,0), poderia ocorrer a precipitaçüo da calei ta sobre a superfície da apatita. Pode-se 
observar ainda que o aumento do pH na faixa do log [Ca] monitorada (-4,16 a - 3,71, para 20% de sólidos; -3,63 a 
3,47, para 40% de sólidos e -3,28 a -3,26; para 70% de sólidos) seria prejudicial ao processo uma vez, que os pontos 
estariam próximos ao campo de estabilidade dos carbonatos, podendo ocasionar precipitações dessas espécies na 
superfície da apatita, vindo a interferir negativamente na etapa de flotaçüo. 

l 
l 
I 
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4. CONCLUSÕES 

Os diagramas de estabilidade apatita-calcita-dolomita mostraram que, para as concentrações de cálcio e magnésio em 
solução e para os va lores de pi-! avaliados, o sistema encontra-se no campo de estabilidade da apatita, não tendo a 
indicação de precipitação de cálcio e/ou magnésio na superfície da apalita e conseqüentemente não lendo influência 
negativa na etapa de flotação. 

5. REFERÊNCIAS 

Amankonah J. Ofori and P. Somasundadran, " Effccts of Dissolved Mineral on lhe Electrokinetic Behavior of Calcite 
and Apatite", Colloids and Surlàccs, 15 pp. 335-353, ( 1985). 

Born, H. & Kahn , H. ( 1990). Caracterização geológica e mineralógica voltada ao aproveitamento de jazimento 
fosjóticos . V Encontro Nacional de Rochas Fosfáticas. IBRAFOS, São Paulo. 

Chandler S.and Sis H., Reagcnts used in lhe flotation of phosphate ores: a criticai review. Minerais Engineering 16 
(2003), pp. 577-585 . 

Filkelstein N.P., Review of intcractions in flotation of sparingly soluble calcium minerais with anionic collectors. Trans. 
lnsl. Min. Metall. (Sect. C: Mineral Process. Ex!. Metall.), 98, September- December 1989. 

Leal Filho, L (2002). Estudo de mecanismos geradores de seletividade na separação apatita/silicatos e apatifa/óxidos 
porjlotaçâo aniônica. Relatório Final apresentado à Fapesp. 95p. São Paulo. 

Somasundaran P. , Amankonah J.Ofori and Ananthapadmanabhan K. P., " Mineral-Solution Equilibria in Sparingly 
Soluble Mineral Systems", Colloids and Surfaces, 15 pp. 309-333, ( 1985). 

Zapata, F. e Roy , R.N . eds (2004 ). Useo(phusphate rocks for sustainable agriculture fertilizer and plant nutrition buli. 
13, FAO, 165 p. [www.fao.org] . 

6 AGRADECIMENTOS 

À Empresa Fosfertil pelo suporte financeiro e publicação deste trabalho. 


