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RESUMO 
 
A jazida de minério fósforo-uranífero de Itataia, localizada no município de Santa 
Quitéria (CE) possui reservas lavráveis de 80 milhões de toneladas com teor médio 
de 11% de P2O5 e 1000 ppm de U3O8. Apatita (contendo urânio), calcita, quartzo e 
grafite correspondem a mais de 90% da composição do minério. Sob o ponto de 
vista tecnológico, o processamento do minério apresenta o desafio da separação 
entre calcita e apatita por flotação. O Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 
Nuclear (CDTN) foi responsável pela maioria dos estudos de processo de 
concentração e nos anos 80 desenvolveu a rota de flotação atualmente considerada 
nas avaliações econômicas do projeto, que compreende a flotação bulk de calcita e 
apatita com ácido graxo como coletor em pH alcalino, seguida de flotação de calcita 
utilizando H3PO4 como depressor de apatita. Este trabalho testou em escala 
laboratorial o processo de flotação de calcita baseado na injeção de CO2 no sistema 
de geração de bolhas, óleo de côco saponificado como coletor seguida da flotação 
de apatita com coletor do tipo sulfosuccinato em amostra do minério de Itataia. O 
fluxograma de processo compreende britagem, moagem e classificação em três 
classes de tamanho: grossos (d50=100µm), finos (d50=28µm) e lama (d50=5µm), esta 
última descartada como rejeito. As frações grossa e fina seguiram para flotação de 
calcita e apatita em circuitos separados. Partindo de alimentação contendo 16,7% de 
P2O5 e 38% de calcita, obtiveram-se concentrado grosso com 32% de P2O5 e um 
fino contendo 33,2% de P2O5. A recuperação global de P2O5 foi de 
aproximadamente 68%. 
 
PALAVRAS-CHAVE: calcita; apatita; flotação; gás carbônico. 
 
ABSTRACT 
 
The Itataia phosphate-uranium ore deposit is located at the Santa Quitéria 
municipality and content 80 mi tons phosphate ore with 11% P2O5 grade average and 
1000 ppm U3O8. Apatite (containing uranium), calcite, quartz and graphite represent 
more than 90% of the total mineralogical composition. In terms of technology, the 
challenge is the separation by flotation between calcite and apatite. The process 
considered to process the ore was developed in the middle of the 80´s years by the 
Center for Development of Nuclear Technology and involves bulk flotation of apatite 
and calcite with anionic collectors at pH=10 followed by reverse flotation of calcite at 
pH=5.5, controlled by phosphoric acid. The calcite is collected in the froth phase and 
apatite concentrate is obtained in the sink fraction of this second flotation step. The 
aim of this study was evaluate at laboratory scale a flotation process based on calcite 
flotation with carbonic gas in association of coconut soap as collector, followed by 
apatite flotation using a sulphosuccinate as collector in an ore sample from Santa 
Quitéria. The flow sheet consist in crushing, grinding and classification in three 
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classes size particles: coarse (d50=100µm); fines (d50=28µm) and slimes (d50=5µm). 
The slimes fraction is discharge as tailings and the coarse and fines follow to calcite 
and apatite flotation in separate circuits. From a feed sample with 16.7% of P2O5 and 
with 38% of calcite content, after desliming, calcite and apatite flotation was obtained 
a coarse concentrate assaying 32% P2O5 and a fine concentrate assaying 33.2% 
P2O5. The overall P2O5 recovery is around 68%. 
 
KEYWORDS: calcite; apatite; flotation; carbonic gas.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
O depósito de minério fósforo-uranífero Itataia, descoberto em 1976 por técnicos da 
NUCLEBRÁS é destaque na região central do estado do Ceará, a 210 km de 
Fortaleza, no município de Santa Quitéria e em termos de beneficiamento apresenta 
o desafio tecnológico da separação entre a apatita e a calcita. A separação por 
flotação entre apatita e carbonatos, tais como calcita e dolomita, é complexa devido 
à similaridade entre as propriedades superficiais destes minerais (Abouzeid, 2008). 
O processo de flotação para a concentração da apatita do minério de Santa Quitéria 
foi desenvolvido em meados da década de 80 pelo Centro de Desenvolvimento de 
Tecnologia Nuclear (CDTN). O conceito do processo envolve a flotação bulk da 
calcita e da apatita dos demais minerais (principalmente silicatos) utilizando-se 
amido de milho gelatinizado e silicato de sódio como depressores e ácido graxo 
saponificado como coletor em pH alcalino (regulado com NaOH). Após a flotação 
bulk, é realizada uma nova etapa de flotação utilizando-se ácido fosfórico como 
depressor da apatita. A calcita é obtida na fase espuma e o concentrado de apatita 
na fração afundada. Aplicando-se esse processo, a partir de uma amostra contendo 
15,8% de P2O5 e 24,4% de calcita, foi obtido um concentrado com teor de 32,7% de 
P2O5 e 4% de calcita, com recuperação global de P2O5 em torno de 85% (Aquino e 
Furtado, 1985).  
 
Outra abordagem para a flotação de minerais carbonatados foi estudada por Biswas 
(1967). Neste estudo, o autor mostra que para baixas concentrações de oleato de 
sódio, a flotação da calcita é aumentada quando da substituição do ar adicionado ao 
sistema de geração de bolhas na flotação por gás carbônico. No Brasil, Takata e 
Shimabukuro (2006) desenvolveram um processo de flotação para o beneficiamento 
do minério carbonático de Araxá baseado na flotação de calcita e dolomita seletiva 
da apatita utilizando-se um ácido graxo de cadeira curta como coletor e injeção de 
gás carbônico no sistema de geração de bolhas, seguido de flotação de apatitas em 
meio alcalino.  
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o processo baseado na flotação de calcita 
através da injeção de bolhas de CO2 na célula de flotação associada a ácido graxo 
de côco saponificado como coletor, seguido da flotação de apatita utilizando coletor 
do tipo sulfosuccinato e fubá de milho gelatinizado como depressor em uma amostra 
de minério ROM do depósito de Santa Quitéria.  
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Minério 
 
Foi utilizada uma amostra de minério de aproximadamente 1000 kg que foi enviada 
ao CETEM pela INB em tambores. A preparação prévia da amostra envolveu etapas 
de secagem em estufa (60 °C por 10 horas), peneiramento na malha de 3,36 mm e 
britagem. O produto retido na malha de 3,36 mm foi britado em britador de 
mandíbulas até a obtenção de material 100% passante neste tamanho, o qual foi 
homogeneizado e de onde foram retiradas três alíquotas, sendo: 
 

 Uma alíquota para análise química da amostra global; 
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 Uma alíquota para determinação da composição mineralógica do minério, e; 

 Uma alíquota para determinação da massa específica do minério. 
 
As análises químicas foram realizadas através da técnica de Fluorescência de Raios 
X, a determinação e quantificação da composição mineralógica foi realizada através 
da técnica de Difratometria de raios X pelo método de Rietveld. A massa específica 
do minério foi determinada através da técnica de picnometria a gás Hélio. 
 
2.2. Preparação da amostra – Moagem, deslamagem e classificação em fração 
“grossa” e “fina” 
 
Após a etapa de britagem, a preparação da amostra para os ensaios de flotação 
compreendeu uma etapa de moagem, peneiramento na malha de 44 µm e uma 
etapa de deslamagem para retirada da fração abaixo de 10 µm. O produto moído foi 
peneirado na malha de 44 µm onde foi obtida uma fração com tamanho entre o top 
size da amostra até > 44 µm. Essa fração foi armazenada para os ensaios de 
flotação de calcita e apatita e denominada de fração “grossa”. A fração < 44 µm 
obtida no peneiramento foi deslamada pela técnica de sedimentação utilizando a lei 
de Stokes. A fração com tamanho < 44 µm e > 10 µm foi armazenada para os 
ensaios de flotação de calcita e apatita e denominada de fração “fina”. A fração 
abaixo de 10 µm foi descartada como rejeito do processo na forma de “lamas”. 
 
2.3. Ensaios de flotação em bancada 
 
Para os ensaios de flotação foram utilizadas amostras com massa de 500 g. Os 
ensaios de flotação de calcita e apatita foram realizados em uma máquina de 
flotação tipo Maggoteaux flotation cell em uma cuba de 1,5 litros. A Tabela 1 
apresenta os reagentes utilizados nos ensaios de flotação, faixa de dosagem e 
aplicação. 
 
Tabela 1. Tipo e dosagem dos reagentes utilizados nos ensaios de flotação de calcita e apatita. 

Reagente Função Faixa de dosagem 

Sabão de ácido graxo de côco Coletor de calcita 200-500 (g/t) 
Gás carbônico (CO2) Geração de bolhas 2,0 L/min - 3,0 L/min 

Sulfosuccinato Coletor de apatita 500-800 (g/t) 
Fubá de milho gelatinizado Depressor 300-800 (g/t) 

Hidróxido de sódio Regulador de pH pH = 11 (flotação) 

 
2.3.1. Ensaios de flotação de calcita 

 
Nos ensaios de flotação de calcita foi avaliado o efeito da dosagem de coletor de 
sabão de ácido graxo de côco (demais variáveis fixas) sobre a recuperação em 
massa, teor e perda de P2O5 nos concentrados de calcita. Previamente a flotação, a 
polpa foi condicionada com o coletor sabão de ácido graxo de côco por um tempo de 
3 minutos (pH natural) em uma máquina de flotação modelo Denver a uma rotação 
de 450 rpm. A porcentagem de sólidos no condicionamento foi de 50% em peso 
para a fração grossa e 40% em peso para fração fina. Após o condicionamento, a 
polpa foi alimentada à célula Runge onde foi realizada a flotação. A porcentagem de 
sólidos na flotação para a fração grossa foi de 35% e para a fração fina 25%. Após o 
ajuste da porcentagem de sólidos, o ar foi substituído pela adição de CO2 (vazão 
entre 2 L/min e 3 L/min). O pH final após o equilíbrio com a injeção de gás carbônico 
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estabilizou em 5,8. Foi realizada uma etapa rougher (até exaustão da espuma) e 
com a fração flotada foi realizada uma etapa cleaner (também até a exaustão da 
espuma), cuja fração flotada correspondeu ao concentrado de calcita. As frações 
afundadas das etapas rougher e cleaner foram enviadas para a etapa de flotação de 
apatita.  
 

2.3.2. Ensaios de flotação de apatita 
 

Com a fração afundada da etapa de flotação de calcita foi realizada a flotação de 
apatita. Os reagentes utilizados foram um sulfosuccinato como coletor, fubá de milho 
gelatinizado como depressor e hidróxido de sódio para ajuste do pH (em 11). A 
porcentagem de sólidos no condicionamento da polpa para a flotação da apatita foi a 
mesma adotada na etapa de flotação de calcita (50% em peso para a fração grossa 
e 40% para a fração fina). Primeiramente foi adicionado o depressor fubá de milho 
gelatinizado que foi condicionado por um tempo de 5 minutos (rotação 450 rpm) 
mantendo-se o pH fixo em 11 regulado com NaOH. Em seguida foi adicionado o 
coletor que foi condicionado por um tempo de 3 minutos. Após o condicionamento, a 
polpa foi alimentada à célula Maggoteaux onde foi realizada a flotação. A 
porcentagem de sólidos foi ajustada e iniciada a flotação com injeção de ar (vazão 
entre 3 L/min e 2 L/min). A flotação foi realizada em uma etapa rougher até a 
exaustão da espuma e, em alguns casos, foi realizada também uma etapa de 
flotação scavenger, também até a exaustão da espuma. A fração afundada e a 
fração flutuada foram secas, pesadas e enviados para análises químicas. Nos 
ensaios de flotação de apatita foi avaliado o efeito da dosagem de coletor sobre o 
teor e recuperação de P2O5.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Caracterização da amostra 
 
A Tabela 2 apresenta a análise química e de perda ao fogo (PPC) da amostra 
global. O teor de P2O5 analisado foi de 16,7%, e o teor de CaO em torno de 47%. 
Em relação aos principais elementos contaminantes destacam-se os teores de SiO2, 
de 8,7% e o teor de Al2O3, de 3%. A densidade do minério determinada por 
picnometria a gás Hélio foi de 2,9 g/cm3. 

 
Tabela 2. Análise química e de perda ao fogo (PPC) da amostra ROM do minério de Santa 

Quitéria (% massa). 

Teores (%) 

SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 CaO Na2O P2O5 SO3 F SrO ZrO2 PPC 

8,6 3,0 0,5 2,5 47,2 0,3 16,7 0,1 0,5 0,2 0,16 19,2 

 
A caracterização mineralógica da amostra apontou que as principais fases minerais 
presentes são: Apatita- (CaF), que representa 50,7% do total da amostra, calcita 
com 38,2% e quartzo 5,9%, perfazendo em torno de 94,8% do total da amostra.  

 
3.2. Moagem, deslamagem e separação da fração "grossa" e "fina" 
 
A Figura 1 apresenta as curvas de distribuição granulométrica do produto da 
moagem, fração grossa, fração fina e fração lama. O produto da moagem 
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apresentou P96 em 150 µm. As frações lama, fina e grossa apresentaram d50 de 
5 µm, 28 µm e 100 µm, respectivamente.  
 

 

Figura 1. Distribuição granulométrica da fração lama; finos; produto da moagem e grossos.  

 
A Tabela 3 apresenta o balanço de massa e metalúrgico da separação do produto 
da moagem nas frações “lama”, “grossos” e “finos”. Ao redor de 18% da massa e em 
torno de 16% do P2O5 foram perdidos na fração lama. O teor de P2O5 analisado na 
fração lama foi bastante elevado (14%) o que explica a grande perda de apatita 
observada nesta fração. Em relação às frações grossa e fina, a participação em 
massa foi de 46% e 35% respectivamente e a distribuição do P2O5 foi de 35% e 
48%. O teor de P2O5 analisado para a fração fina e grossa é praticamente o mesmo, 
ficando entre 16-17%. 
 

Tabela 3. Balanço de massa e metalúrgico da separação do produto da moagem nas frações 
“lama”, “grossos” e “finos”. 

Fluxo 
Recuperação (%) Teor (%) 

Massa P2O5 P2O5 CaO Fe2O3 SiO2 Al2O3 

Lamas 18,2 16,4 14,7 42,1 3,2 10,5 4,0 

Finos 35,4 34,7 16,0 48,6 2,2 8,0 2,8 

Grossos 46,4 48,9 17,2 53,0 2,2 6,1 1,3 

 
3.3. Ensaios de flotação de calcita 
 
A Figura 2 (a) apresenta o efeito da dosagem de coletor sabão de ácido graxo de 
côco para dosagem entre 200 g/t e 500 g/t sobre a recuperação em massa, perda e 
teor de P2O5 nos concentrados de calcita da fração grossa do minério e a Figura 2 
(b) mostra a composição mineralógica. A recuperação em massa no concentrado de 
calcita variou entre 20% e 35%, o que corresponde a perdas de P2O5 entre 0,4% até 
um máximo de 4,3% para a dosagem de 500 g/t de coletor. Os elevados valores de 
recuperação em massa atingidos e a baixa perda de P2O5 observada na flotação de 
calcita demonstram a alta seletividade na separação entre a calcita e a apatita obtida 
através do uso de ácido de graxo associado à aplicação de gás carbônico no 
sistema de geração de bolhas.  
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a b 
Figura 2. (a) Efeito da dosagem de coletor sabão de ácido graxo de côco sobre a recuperação 

em massa, recuperação e teor de P2O5 nos concentrados de calcita. (b) Composição 
mineralógica da fração afundada dos ensaios de flotação de calcita. 

 
O teor de apatita na fração afundada aumenta de 65% para até 77% considerando a 
variação da dosagem de coletor de calcita entre 200 g/t e 500 g/t. Por outro lado, é 
observada uma queda significativa no teor de calcita na fração afundada, que é 
reduzida de 17% para a menor dosagem de coletor para até 5% para a dosagem de 
500 g/t. Não é observada nenhuma variação significativa no teor de quartzo que 
ficou em torno de 7%. A Tabela 4 apresenta os resultados de recuperação em 
massa, teor de CaO, de P2O5 e de SiO2 e a recuperação de P2O5 para a fração 
flutuada (concentrado de calcita) e afundado dos ensaios de flotação de calcita da 
fração fina do minério para dosagem de coletor de calcita de 500 g/t. Assim como 
observado nos ensaios com a fração grossa, a recuperação mássica no concentrado 
de calcita foi de 36% aproximadamente. Porém, a perda de P2O5 para a fração 
flutuada foi ainda menor que a observada na fração grossa, ficando em apenas 
1,5%. A fração afundada apresenta teor de P2O5 bastante elevado, ao redor de 29% 
e o teor de SiO2 em torno de 11%.  
 

Tabela 4. Resultados de recuperação em massa; teor de CaO; recuperação de P2O5; Teor de 
P2O5 e teor de SiO2 para a fração flutuada (concentrado de calcita) e fração afundada.  

Fluxo Massa (%) Teor CaO (%) Rec P2O5 (%) Teor P2O5 (%) Teor SiO2 (%) 

Afundado 64,1 42,9 98,5 28,8 10,9 
Flutuado 35,9 54,7 1,5 0,9 0,5 

 
3.4. Ensaios de flotação de apatita 
 

A fração afundada da etapa de flotação de calcita tanto da fração grossa quanto da 
fração fina correspondeu à alimentação da flotação de apatita. A Tabela 5 mostra o 
efeito da dosagem de coletor de apatita (sulfosuccinato) para as dosagens de 500 
g/t e 700 g/t (dosagem de depressor 300 g/t) sobre a recuperação em massa e de 
P2O5 e sobre o teor de P2O5 e de SiO2 em ensaios com a fração grossa do minério. 
A alimentação da etapa de flotação de apatitas correspondeu ao afundado obtido 
após a flotação de calcita utilizando 500 g/t de coletor de calcita (Figura 4b). A 
recuperação em massa variou entre 61% e 72% para a recuperação de P2O5 
variando entre 66% e 75%. O teor de P2O5 e de SiO2 nos concentrados finais 
variaram entre 31,5% e 32,4% e 5,3% e 6,1%, respectivamente. A alta recuperação 
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em massa é explicada pelo fato de que após a remoção da calcita, o teor de apatita 
na alimentação desta etapa de flotação atinge valor de até 77%. A diluição do 
concentrado causada pelos minerais silicatos pode ser explicada pela possibilidade 
de partículas mistas de apatita com esses minerais.  

 
Tabela 5. Efeito da dosagem de coletor de apatita sobre a recuperação em massa, recuperação 

de P2O5; teor de P2O5 e de SiO2.  

Dosagem (g/t) Rec Massa (%) Rec P2O5 (%) Teor P2O5 (%) Teor SiO2 (%) 

500 61,7 66,3 32,4 5,3 
700 71,7 75,2 31,5 6,1 

 
Como o teor de P2O5 no rejeito da flotação rougher de apatita é ainda bastante 
elevado, foi realizado um ensaio de flotação scavenger cujos resultados são 
apresentados na Tabela 6. Foi possível a obtenção de mais um concentrado de 
apatita analisando teor de P2O5 de 33% aproximadamente uma recuperação em 
massa e de P2O5 nesta etapa de 57% e 65% respectivamente. Destaca-se uma 
tendência de diluição do concentrado dada pelos teores de SiO2, chegando a 11%.  

 
Tabela 6. Balanço de massa e metalúrgico para os ensaios de flotação de apatita da fração 
grossa do minério. Dosagem de depressor = 300 g/t; Dosagem de coletor = 700 g/t; pH = 11.  

Fluxo 
Recuperação (%) Teor (%) 

Massa P2O5 P2O5 CaO Fe2O3 SiO2 Al2O3 

Concentrado 57,8 65,5 32,9 42,8 2,3 11,3 6,3 

Rejeito  42,2 34,5 23,8 26,7 3,2 30,6 1,3 

 
Considerando-se o balanço de massa e de P2O5 da etapa de preparação para a 
fração grossa, a perda de P2O5 na etapa de flotação de calcita e a recuperação de 
P2O5 no circuito de flotação de apatitas, a recuperação em massa em relação ao 
ROM obtida na fração grossa é de 28%. A recuperação de P2O5 é de 42% (85% na 
flotação) e o teor de P2O5 e SiO2 no concentrado de apatita é de 32% e 7%, 
respectivamente. 
 
A Tabela 7 apresenta os resultados da etapa rougher de flotação de apatitas com a 
fração fina do minério. Assim como observado para a fração grossa, a recuperação 
em massa é bastante elevada chegando a 66%. A recuperação de P2O5 ficou em 
torno de 77% e o teor ao redor de 33% (3,7% SiO2). O alto teor de P2O5 na fração 
afundada sugere, assim como feito com a fração grossa, mais uma etapa scavenger 
com o objetivo de aumentar a recuperação global de apatita no circuito de flotação. 
Considerando-se o balanço de massa e de P2O5 da etapa de preparação para a 
fração fina, a perda de P2O5 na etapa de flotação de calcita e a recuperação de P2O5 
no circuito de flotação de apatitas, a recuperação em massa em relação ao ROM 
obtida na fração fina é de 15%. A recuperação de P2O5 é de 26% (75,7% na 
flotação) e o teor de P2O5 e SiO2 no concentrado de apatita é de 33% e 3,7%, 
respectivamente. Levando-se em conta o desempenho obtido com a fração grossa e 
fina, a recuperação em massa global do processo foi de 44% aproximadamente, 
para uma recuperação de P2O5 de 68% e teor de P2O5 e SiO2 de 32,4% e 6,0%, 
respectivamente.  
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Tabela 7. Balanço de massa e metalúrgico para os ensaios de flotação de apatita da fração fina 
do minério. Dosagem de depressor = 700 g/t; Dosagem de coletor = 700 g/t; pH = 11. 

Fluxo 
Recuperação (%) Teor (%) 

Massa P2O5 P2O5 CaO Fe2O3 SiO2 Al2O3 

Alimentação 100 100 28,5 44,6 2,7 11,2 3,5 

Concentrado 66,2 76,9 33,2 53,4 1,9 3,7 1,1 

Rejeito 33,8 23,1 19,5 27,5 4,2 25,8 8,1 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Este estudo avaliou a eficiência de um processo de flotação baseado no uso de 
ácido graxo de côco saponificado e gás carbônico injetado no sistema de geração de 
bolhas das máquinas de flotação para a flotação da calcita presente no minério 
fósforo-uranífero de Santa Quitéria, seguido de flotação de apatita utilizando fubá de 
milho gelatinizado como depressor e um coletor do tipo sulfosuccinato em pH 
alcalino. Os resultados obtidos comprovaram a seletividade na separação por 
flotação entre calcita e sugerem que esse conceito de processo pode ser uma opção 
técnica e econômica viável para o tratamento do minério de Santa Quitéria para a 
produção de concentrados de apatita e urânio. 
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