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RESUMO 

Os depósitos de minério de ferro recém descobertos c até mesmo os que já estão sendo lavrados têm apresentado teores de gan

ga cada vez maiores, como a presença de minerais portadores de fós loro c alumínio. Minérios com alto teor em fósforo prove

nientes de depósitos não intcmperizados têm a apatita como fonte primária deste e lemento. Nesses casos é possível uma redu

ção do teor de túsforo eficiente através do uso de colctores aniônicos, como ácidos graxos c sulfossucinatos para ftotar 
a apatita c s ilicato de sódio para deprimir óxidos de ferro. Alguns reagentes usados na flotaçào de apatita, como Hidroeol 

(úcido graxo hidrogenado), óleo de arroz c tal/ oil. fixam testados para um minério de ferro com O,R2% de fósforo. Os princi

pais minerai s de fósforo identificados foram sencgalita c wavcllita. Testes de microflotaçào de wavellita com etcramina mos

traram uma flotabilidade superior a 90'Yo na faixa de pH = 9,5-1 0,5. Com o uso de amido c de cteramina, a flotabilidadc da wa

vcllita foi superior a X4'Y., cm pH = I 0,2. A mina c amido também toram testados na flotaçào cm escala de bancada e as aminas 

apresentaram resultados melhores que os reagentes aniõnicos. Na dosagem de 500g/t de amido c de I Oüg/t de arnina, o teor 

em fósforo obtido foi de 0.216%. Para 150g/t de amina, foi obtido um concentrado com teor de 0,20 I% de fósforo. Supõe-se 

que o uso da amina levou a melhores resultados devido a urna adsorção cletrostútica entre a amina e os fosfatos aluminosos, 

ou devido à formação de complexos entre o grupo polar da arnina c os grupos fosfato na supcrficic do mineral. 

PALAVRAS-CHAVE: f1otação , minério de ferro , fósloro , arnina. 

ABSTRACT 

Thc iron ore cleposits rcccntly discovercd and cvcn those who are still being minecl are bccorning increasingly complcx in their 

mincralogical cornposition, as thc prcscncc o r phosphorus and aluminum minerais incrcases. Ores with high content of phos

phorus from non-wcathcred dcposits have apatitc as a primary sourcc ofthis clerncnt. ln such cases it is possible to reducc thc 

phosphorus contcnt efficiently through thc use of anionic collcctors such as fàtty acids and sulfosuccinates as apatite collec

tor and sodium silicate to deprcss iron oxides. Some rcagcnts used in f1otation ofapatite, such as Hidrocol (hydrogenated fat

ty acid), ricc bran oil and tal i oil. wcrc tcsted for iron ore with O.X2°/o, phosphorus. Thc rnain minerais ofphosphorus idcntified 

werc sencgalitc and wavcllite. Microflotation tcsts of wavcllitc with cthcr a mine showcd a floatability greater than 90% in the 

range of pH lJ.S-1 0.5. With the use of starch and cther aminc, the wavcllitc f1oatability was o ver R4% at pH = I 0.2. A mine and 

starch wcrc also tcsted at bcnch scalc llotation and amincs pcrfom1cd bcttcr than the anionic reagents. With dosagc of 500g/t 

of starch and I OOg/t amine, a concentra te with phosphorus content of 0.216% was obtaincd. With 150g/t of arnine a con

ccntratc with 0.20 I% phosphorus was obtained. lt is belicved that thc use of arnine Icei to bettcr results dueto thc electrosta

tic adsorption bctwccn a mine and aluminum phosphatcs o r duc to thc forrnation of complexes bctween the polar group of the 
amine and phosphatc groups on thc surt~tcc ofthc mineral. 

KEY WORDS: f1otation, iron ore, phosphorus, aminc. 
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I. INTRODUÇÃO 

Os depósitos de minério de ferro recém descobertos c até mesmo os que já estão sendo lavrados, apresentam 
cada vez mais composições mineralógicas complexas, uma vez que os minérios mais ricos estão se esgotando. Os 
maiores problemas estão relacionados aos teores em ferro cada vez mais baixos c teores de ganga cada vez maio
res. A sílica já não aparece sozinha como principal contaminante. Minerais portadores de fósforo , alumínio e tam
bém sulfetos estão se tomando comuns nos depósitos. Os processos c rotas convencionais de concentração de mi
nérios de ferro por enquanto não têm apresentado scletividadc desejável na maioria dos casos. 

Os minerais de fósforo em depósitos sedimentares de ferro podem ser primários (na forma de apatita) , se
cundários, redcpositados ou formando soluções sólidas com minerais oxidados de ferro (KOKAL, 1990). Em de
pósitos não intcmpcrizados, a apatita é o principal mineral portador de fósforo. Já cm depósitos intcmpcri zados, 
como muitos do Quadrilátero Ferrífero, a origem do fósforo é resultado ou do intcmpcrismo de rochas intrusivas 
(que contêm apatita) ou de eventos de hidrotermalismo, que geraram minerais secundários de fósforo (ROSIERE 
e CHEMALE, 2000). A alteração intempérica da apatita causa inicialmente modificações internas à sua estrutura 
c termina por promover sua dissolução. Nas alterações sobre materiai s portadores de argilominerais fornece
dores de alumínio formam-se uma grande variedade de fosfatos a luminosos como a crandallita, strengita com 
alumínio, variscita, wavellita e senegalita . 

Sabe-se que nos casos de depósitos não intcmpcrizados a separação é poss ível porque o principal minera l de 
fósforo contido no minério é a apatita. Em alguns países a remoção do fósforo de minérios de ferro é feita através 
da flotação com coletores aniônicos da família dos ácidos graxos e silicato de sódio para deprimir os óxi
dos de ferro. Como exemplo pode-se citar a mina de Chador Malu, localizada no Irã , que contém um minério 
com aproximadamente 60% de ferro e 0,8% de fósforo. Os principais minerais presentes no minério são hcmati
ta, magnetita e apatita. A redução do teor de fósforo ocorre com a tlotação da apatita com o colctor BEROL, na 
dosagem de 300g/t em pH = 10,5. Os teores de fósforo alcançados são inferiores a 0,045'X, (RAN.JBAR, 2002). 
No depósito de Pea Ridge, localizado nos Estados Unidos, os principais minerais de ganga detectados ft)ram orto
clásio, quartzo, clorita, apatita, pirita c calcopirita. Algumas amostras colctadas na mina apresentaram teores en
tre 0,35 e 0,52% de enxofre e de 0,75 a I, 14'Yo de fósforo . Testes de separação magnética produziram concentra
dos com baixos teores de enxofre (0,03%), porém o teor de fósforo obtido no concentrado toi de O, 15'%, conside
rado ainda muito elevado. Foram então realizados testes de flotação de apatita. usando-se carbonato de sódio e 
silicato de sódio e o ácido graxo AC 71 O da American Cyanamid Co. em pll= I 0,2. O teor de fóst()ro alcançado 
foi de O, 19%. Na flotação de sulfetos toram utilizados o butil xantato c Aerofroth 65 (Hcrcules Powdcr Co.), onde 
se atingiu 0,075% de enxofre no concentrado (FINE c FROMMER, 1959). 

Em outros casos, a grande dificuldade está na selctividadc entre minerais sccundúrios de fósforo. como 
scnegalita, wavellita e outros fosfatos aluminosos da série da crandallita . Minérios de Moncorvo (Portugal), 
contendo lazulita, rockbridgcita c outros minerais de fó sforo não identificados foram tlotados com tu// oil 
como eoletor, tripolifosfato de como dispersante e vários depressores. A redução foi de 0,4ó'Yo para 0,20% de 
fósforo no concentrado (KOKAL, 1990). Alguns reagentes usados na fl o tação de apatita presente cm miné
rios de ferro foram testados para alguns tosfàtos secundários contidos cm um minério do Quadrilátero Ferrí
fero com alto teor em fósforo. Os principais minerais de fósforo identificados foram a scnegalita c a wavclli
ta , que se apresentaram altamente disseminadas no minério. Os reagentes usados como colctorcs de fosfa
tos foram ácidos graxos, como tal/ oil. e aminas. Como depressores de óxidos de ferro foram usados s ilica
to de sódio c amido. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Preparação das Amostras 

As amostras usadas para este trabalho são provenientes de um depósito do Quadrilátero ferrífero . A amostra 
era composta de ROM, na faixa granulométrica de I O a 70cm. Algumas áreas das amostras foram raspadas e en
vidas para análise por difração de raios-X, microscopia elctrônica de varredura c espectrometria de raios-X disper
siva em energia (MEV/EDS). Após essa caracterização inicial , a amostra foi totalmente britada até se obter 95% 
passante em 2,4mm e homogeneizada. Foram executadas análises granulométricas por pcnciramento combinado 
cm peneiras da Série Tyler de 20cm de diâmetro c 7cm de altura, durante 15 minutos. A série de peneiras usadas 
foi de 12,7mm até 0,038mm de abertura. 

Após a britagem c homogeneização a amostra foi moída cm moinho de bolas com 40% do volume preen
chido com bolas de 30 e 40mm de diâmetro. O volume de polpa utilizado na moagem foi de 23XOml c a por
centagem de sólidos da polpa foi de 63%. O tempo de moagem foi de 30 minutos numa rotação de 6Xrpm. 
Após a moagem, a amostra foi dcslamada em provetas de 2000mlusando-sc aproximadamente 600g de mate-
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ria!, o que gerou uma polpa com 24'% de sólidos. O silicato de sódio foi usado numa concentração de 300g/t 

para aumentar o grau de dispersão da lama. O produto da deslamagem foi usado como alimentação dos tes
tes de ftotaçào . 

2.2 Caracterização Química, Mineralógica e Morfológica 

Foram enviadas alíquotas para caracterização química, mineralógica e morfológica das amostras "cabeça" c 

dos produtos dos testes de ftotação que foram executados cm escala de bancada . 

Os métodos utilizados para a caracteri zação foram: 

• difração de raios-X (análise mineralógica) cm um Di fratômetro Philips-PANalytical PW 171 O, utilizando 

radiação CuKa c cristal monocromador de grafita ; 

• aná lise química via úmidalftuorescência de raios-X; 

• microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectrometria de raios-X dispersivo em energia (EDS) com 

equipamento da marca .IEOL, modelo .ISM 6360LV, para análise química de partes específicas c morfolo

gia superficial da amostra. 

2.3 Testes de Microflotação 

Os testes de microftotação foram realizados com amostras puras de hematita cm Tubo de Hallimond modi

fiado sem extensor c com amostras puras de wave llita em Tubo de Hallimond modificado com extensor para evi

tar o arraste de partículas de wavcllita . A amina foi testada apenas para a wavellita. Os testes de microftotação 

foram realizados com o mineral wavcllita devido à grande dificuldade de se encontrar a senegalita com um grau 

de pureza adequado para a microflotação. As amostras puras dos minerais foram moídas até a granulometria en

tre 75 e 3ÜÜf.1m. A vazão de gás utilizada foi de 100cm1/min. Para os dois minerais, hematita e wavellita, a fai

xa de pH estudada foi de pH = R até pH = 12 . Os reagentes usados foram tal/ oil, Hidrocol, óleo de arroz, amina 

EDA, amido de milho c silicato de sódio. Todos os reagentes, com exceção do silicato de sódio, foram prepa

rados nas concentrações de I Omg/L. Para o silicato de sódio, a concentração utilizada foi de 5x I 0·1M. O tem

po de condicionamento foi de 5 minutos para os coletorcs aniônicos c para os depressores . Para a amina, o tempo 

de condicionamento foi de I minuto. 

2.4 Testes de Flotação em Bancada 

Os testes de flotação foram realizados em uma célula de laboratório da marca CDC utilizando-se cubas de 

1200ml. A rotação do motor foi mantida cm 1200rpm e a vazão de ar utilizada foi de I OL/min. O volume de 

polpa de cada teste foi de II OOml c a massa de alimentação dos testes realizados foi de 500g aproximadamen

te. A alimentação da flotação consistiu no produto da deslamagem, que possuía granulometria 92% passante em 

O, I 06mm. A colcta foi realizada até acabar toda a espuma mineralizada. Os reagentes utilizados nos testes de flo

tação cm bancada c seus respectivos tempos de condicionamento estão listados na tabela I. As soluções dos re

agentes foram preparadas em diversas concentrações %p/v. Os reagentes Hidrocol , óleo de arroz e tal! oil preci

saram ser saponificados com soda. 

Tabela I: Reagentes usados nos testes de microflotação c na flotação em bancada 

Peso 
Tempo 

Nome comt>rcial Fabricante Designação Fómula estrutural aproximada Molecular 
de 

Condic. 
(g/mol) 

(min) 

FAOI Akzo Nobel tall o ii CH, - (CH,), - COOH 277,03 5 

Óleo de Arroz lrgovcl óleo de arroz CH, - (CH2 )., - COOH 271,35 5 

ácido graxa , 
Hidrocol Hidrovcg parcia lmente C H, - (CH2 )., - COOH 2óX,9ó 5 

hidrogenado 

Amina EDA 3 Clariant éter an1ina CH,-(CH 2)x-0-(CH 2))-NH 2 215,37 1 

Amido de Milho Maisena amido de milho (C6 H 100 5 )., 300000 5 

Silicato de Sódio Clariant silicato de sódio Na2Si0, 122.(16 5 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após as britagens primária e secundária, o material ainda apresentava-se excessivamente grosseiro para ali
mentar a moagem, fazendo-se necessária a britagem terciária em britador de rolos. O produto da moagem apre
sentou mais de 91% passante em O,l 06mm, apresentando granulometria adequada para a fiotação. Após a mo
agem a amostra foi deslamada com o uso do silicato de sódio e a massa de lama gerada foi de cerca de 10% da 
alimentação. A dcslamagem não foi urna etapa eficiente na remoção do fósforo. Houve uma redução de 0,82 para 
cerca de 0,6% de fósforo. 

3.1 Caracterização Química, Mineralógica e Morfológica 

Os resultados das análises químicas da amostra cabeça mostraram o minério é de alto teor, com 61 ,92% em 
ferro e com sílica baixa (1,28%). O principal contaminante é o fósforo, que representa 0,82% da amostra. O mi
nério apresenta teor de 3,3% cm alumina e perda por calcinação (PPC) igual a 3, 12%. Parece existir uma relação 
entre os teores elevados de fósforo, alumina e perda por calcinação. 

A amostra apresentava incrustações minerais diversas, supostamente fosfatos, incluindo partes terrosas com a 
coloração marrom e geodos com cristais milimétricos bem formados. Algumas partes que pareciam conter apenas 
os fosfatos foram removidas com o cuidado de se evitar ao máximo a contaminação com óxidos de ferro. Foram 
feitas análises por microscopia eletrônica de varredura e espectrometria de raios-X dispersivo em energia (MEV/ 
EDS) dessas áreas e difração de raios-X para a identificação das fases minerais presentes. Alguns resultados das 
análises por MEV IEDS são apresentados nas figuras I e 2. 

~. 

14.21 

16.53 

2.08 

10.46 

0.81 

54.14 

1.77 

100.00 

Figura 1: Análise por MEV/EDS de uma área removida da amostra. 
H = panícula de hematita. F = fosfato de alumlnio. 
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32.63 
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24.47 
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2.79 
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100.00 

Figura 2: Análise porMEV/EDS de uma partícula de fosfato da amostra. 
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Nas análises feitas por MEVIEDS foi constatada a presença de fosfatos aluminosos na amostra. A detecção 
do elemento cobre, apesar de ser pequena, pode ser indicativa da ocorrência do mineral turquesa, que é um fosfa
to de cobre e alumínio. Durante a análise também foi observado que a amostra não apresentava alto teor de sí
Lica. Análises por difração de raios-X foi realizada com o objctivo de se complementar os resullados obtidos com 
a análise via MEV!EDS de algumas partes da amostra. Um dos resultados de difração de raios-X pode ser obser
vado na figura 3. 
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Figura 3: Difratograma obtido para a área removida contendo fosfatos. 

90 

Com base nos resultados de difração de raios-X e de MEV/EDS, observou-se que a senegaüta é o principal mi
neral de fósforo contido na amostra. A wavcllita também ocorre na amostra, preferencialmente nas áreas alteradas. 

3.2 Testes de Microflotação 

Testes de microflotação da hematita e da wavellita com coletores aniônicos c com a amina foram executados para 
conhecimento qualitativo de comportamento desses minerais na presença de cada reagente. Nos testes realizados 
com os coletores aniônicos foi usado o silicato de sódio na dosagem de 5x I 0·3M para deprimir os óxidos de ferro. 

O Hidrocol apresentou uma janela de seletividade entre a hematita c a wavellita entre pH I 0,5 e li , como 
mostrado na figura 4. Esse reagente parece ser uma alternativa para redução do teor de fósforo de minérios de fer
ro. Assim como o Hidrocol, o tal/ oil apresentou uma nitida janela de sclctividade entre a hematita e a wavcllita e 
também é outro reagente potencial para á remoção de fósforo. Ressalta-se que a seletividade se dá entre a wavclli
ta c a hematita, não sendo necessariamente os bons coletores para wavellita também bons coletores para outros 
fosfatos secundários. Para o óleo de arroz a janela de seletividade existente entre os dois minerais se dá apenas 
cm pH = 12, onde a flotabilidadc da wavellita é superior a 80% e a flotabilidade da hematita é menor que 10%. 
Esse também poderia ser um reagente potencial para remoção do fósforo, porém a necessidade de condições ex
tremamente alcalinas pode inviabilizar tecnicamente e economicamente o processo. 
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Figura 4: Resultados dos testes de microflotação com tal/ oil, Hidrocol e óleo de arroz na presença de silicato de sódio- 5x I (!3M. 
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Como as aminas são também reagentes usados como colctores na ftotação de fosfatos, foram feitos alguns 
testes exploratórios de microftotação de wavcllita com o uso de amina na ausência c na presença de amido, 
conforme o gráfico da figura 5. Observou-se uma ftotabilidadc superior a 90%, entre pH 9,5 c pH I 0,6. Na pre
sença de amido houve uma ligeira queda na ftotabilidade da wavcllita, porém o resultado foi superior a 80% en
tre pH 9,7 e pH I 0,2. 
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Figura 5: Testes de microftotação da wavcllita com a mina na ausência c na presença de amido - I Omg/L. 

A queda na ftotabilidade da wavcllita abaixo de pH 9,7 e acima de pH 10,7 pode ser explicada pela dis
sociação da amina ao longo da faixa de pH. Sabe-se que a espécie iônica RNH3 +.que é a espécie colctora, é pre
dominante abaixo de pH aprox imadamente igual a 9,7 e acima de pH I O. 7 a espécie predominante é a espéc ie mo
lecular (RNH2), que tem função espumante. Na faixa entre os valores de pH citados, preva lece a existência 
das duas espéc ies, o que pode explicar a alta ftotabilidadc da wavcllita cxatamcntc nessa faixa. 

A ftotabilidade da wavellita com a amina pode ser devida ao tàto de que a wavcllita apresenta carga de su
perfície negativa cm pH alcalino, e a amina poderia então se adsorver por mecanismos cletrostáticos na supcrtl
cic desse mineral. 

Existe ainda a possibilidade de formação de complexos entre o grupo polar da amina c os grupos fosfato na 
superficie do mineral , favorecendo a flotação. 

3.3 Testes de Flotação em Bancada 

O Hidrocol mostrou-se o melhor reagente aniônico de acordo com os testes de microftotação. Porém, os resul
tados obtidos na ftotação em bancada não foram sat isfatórios. Isso pode ser explicado pela composição mineraló
gica do minério, que contém muito mai s sencgalita que wavcllita. O melhor teste com o Hidrocol foi realizado cm 
pH 10,7 com uma dosagem de 350g/t de silicato de sódio e 500g/t de Hidrocol. A recuperação de ferro neste teste 
foi de apenas 65%. Os resultados do melhor teste com Hidrocol são apresentados na tabela 11. 

Tabela 11: Resultados do melhor teste de fiotação com Hidrocol 

Depressor Colctor pH Teores('%) 

v o Produto Fe Si02 Al203 r PP(" 

"'=' o 

~ õ ~ o o u Alimentação rc'C. 64.542 1.1 4(1 2.14X 0.670 2.:15.\ 
e;; ~ o o o 10,7 
.:::! ·O V) ..e; o f'lotadn c, l.sn 1,140 .1.7 10 1.1 h:l 2. '!50 

Vl (") V) 

Vi :2 
i\ fundado 66.250 1.150 1.250 lUX!> 2.0111 

O eoletor óleo de arroz também não apresentou bons resultados, apresentando menor seletividade entre o tos
foro c o ferro. O concentrado final apresentou um teor de 0,511'% cm fósforo a partir de uma alimentação que con
tinha 0,596% de fósforo. O tal/ oil também não apresentou bons resultados na flotação. O melhor teste foi ob-
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tido com o uso de 500g/t de silicato de sódio c 200g/t de tal/ o i/ cm pH I 0,5. A redução do teor em fósforo foi de 
0.567% para 0,495% .. Os resultados do melhor teste com tal/ oil são apresentados na tabela III. ' 

Tabela III: Resultados do melhor teste de flotaçào com tal! oil 

Depressor Coletor pH Teores(%) 

G) Produto Fe Si02 Al203 p PPC 
-o I 

I 

' - ~ 

o o OJl "êb Alim~ntaç;Jo 1\.\ .:. 65,011 0,804 2,324 0,593 2,208 -; :.a o Cl o 10,5 u o - o ·O ;§ Fintado 63,030 1, 170 3,460 0,884 3,060 - C/) V) N 
(i) 

1\ fundado 65,6XO 0,680 1,940 0,495 1,920 

Os melhores testes de !lotação foram reali zados com amido como depressor de óxidos de ferro c ami
na como colctor de fosl~ttos c eventuais silicatos presentes no minério. Foram reali zados testes com dosa
gem única de amina c testes com dosagem estagiada de amina. Os melhores resultados podem ser observa
dos na tabela I V. 

Tabela IV: Resultados do melhor leste de flotaçào com amina 

Depressor Coletor pH Teores(%) 

' 
Produto Fe Si02 Al203 p PPC 

.g ~J "' -c ·-- Alimentação rcc. 64,661 0,7R3 2,459 0,693 2,452 ·- 01) 10,5 ·-o r O 
EO c o Flotado 59,280 I ,765 5,580 1,606 3,930 <<n <-

Ali.mdado 67,470 0.270 0,830 0,216 1,680 
' 

"' - Alimentaçào rec. 65,079 O,X46 2,285 0,562 2,341 .g ·6)) c ·-. 
·- OJJ 10,5 Flotado 60,730 I ,518 5,020 1,158 3,550 ·-o E o F=o <~ .;: •n Ati.mdado 67,710 0,440 0,630 0,201 1,610 

' 
Alimentaçào rcc. 65,322 0,753 2,277 0,595 2,287 

o .5 ·~ Flotado I 53 ,020 3, 180 9,680 2,420 5,650 -o 
E E o I 0.6 

Flotado 2 64, 190 0,590 2,900 0,693 2,680 
< <;: 

Ali.mdado 67,620 0,340 0,900 0,261 1,650 

Os testes realizados cm dois estágios subscqücntes, um roughcr c um cleaner, com amido na concentração 
de SOOg/t c com amina dosada cm dois estágios não mostra ram uma redução eficaz do teor cm fósforo no segun
do estágio. 

O melhor teste )()i reali zado com I SOg/t de amina cm pH I 0,5. O teor de fósforo no concentrado obtido foi 
de 0,20 I%. A recuperação de ferro no concentrado foi de 64,8%. As recuperações de fósforo e alumina no rejei
to foram elevadas. chegando a 77,7 c a 82,X'%, respectivamente. A recuperação em massa foi relativamente bai
xa (62,3%) . 

4. CONCLUSÕES 

O silicato de sódio se mostrou um bom dispersante nos testes de deslamagem. Porém, a deslamagcm não foi 
uma etapa que reduziu significativamente o teor de fósforo na amostra. 

De acordo com os testes de microftotaçào. o silicato de sódio mostrou-se um excelente depressor para a he
mati ta nos testes de microflotação com colctorcs aniônicos. 

O melhor resultado da !lotação foi obtido com a adição de 500g/t de amido e I SOg/t de amina em pH I 0,5. 
Esse teste apresentou uma redução de 0.562% para 0,20 I% de fósfóro . 
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