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SELE'I'IVA 

* ｊｏｓｾ＠ FARIAS DE OLIVEIRA 
* ,JOSt: IGNÂCIO DE A. GOMES 

I. INTRODUÇÃO 

A recuperação de minerais de valor presentes nos 
finos naturais de minérios, bem como decorrentes da moagem 
fina muitas vezes necessária para liberação, tem sido ｯ｢ｪｾ＠
to de muitos trabalhos publicados recentemente. Uma revi 
s ão do assunto analisa as causas da fictca resposta das paE 
tículas ultrafinas aos processos convencionais 1 e discute 
os aspectos relacionados com a pequena massa dessas parti 
cu las, sua elevada superfície específica e sua alta energ! 
a superficial. Como processo alternativo, a floculação ｳｾ＠
letiva tem merecido uma atenção especial, e no que se ref§: 
re aos finos de fosfato alguns trabalhos publicados 2 , 3 , 4 , 
para diferentes minérios apresentam resultados promissQ 
res. Uma excelente revisão sobre o assunto 5 foi publicada 
recentemente, onde são apresentados resultados comparat! 
vos para diversos minérios e misturas sintéticas, bem como 
urna discussão sobre o mecanismo dos processos de ｦｬｯ｣ｵｬｾ＠

ção seletiva. Algumas inovações ao processo, como o condi 
cionamento prévio com coletores típicos de flotação 6 , têiii 
sido propostas. 

vários milhÕes de tone ladas de fosfato são des 
cartadas anualmente das plantas de beneficiamento, nas frª 
ções de granulometria fina. Na Flórida, a perda represen 
ta 30% do fosfato lavrado nas minas 4 A maior parte deste 
material está em granulometria muito fina ( ＼Ｓｾｭ＠ ), nao 
sendo recuperável por flotação convencional. 

No presente trabalho, são apresentados 
tados de ensaios de floculação seletiva dos finos 
to de Patos de Minas a partir de alimentações com 
tes distribuições granulométricas. 

2. MATERIAL E Mf:TOOO 

os resul 
de fos fª 
diferen 

A amostra de minério recebida apresentou um t§: 
or de 10,3% P 2o5 e do ponto de vista mineralógico é consti 
tuída de apatlta (27 %), quartzo (36%), caulinita (29%) e 
outros minerais em menor proporção. A apatita apresen 
ta-se criptocristalina ou amorfa e, mesmo os grãos consid§: 
rados liberados são, de fato, agregados de microconstituir.. 
tes com intercrescimento de quartzo, argila e mica. o me 
nério contém urna grande quantidade de fi_nos naturais. Urra 
análise granulométrica do material britido a -10 malhas ｾ＠

presentou 45% da massa na fração -400 milhas. 
Os ensaios iniciais de floculação seletiva fcram 
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efetuados com a fração superfina .. de granulornetria ; n ｦ･ｲｾＮ＠
or a 121Jm, obtida ap ós moagen, d. .1'i m<ühas e decant.açi"ic err 

bécher . Esta fraç.::í.o fina apresentou mn teor_de 4,3% P 2o). 
Numa segunda etapa trabalhou-se com uma iraçao um po>I::C· 
mais grosseira. A decantaç:cio f o i. efetud.da com um corte ,_;t: 

441Jm. O teor da f.tação b.ua ne;:;te caso era de 6, 3'5 !:' O, 
Foram por Último realizach)t, ensaios de floculação seletiiJD 
utilizando-se todo o minf"u:io moído a -100 malhas. 

Os ensaios de f l oculaçao seletiva foram inicial 
mente realizados em bécher de 500ml, com separação do s9 
brenadante por sifonagem. Nou-t,:ra etapa do trabalho foram 
realizados ensaios de floculaçao em escala ampliada, tendo 
sido construída para esse fim urna célula de decantação/el_1:l 
triação na qual eram alimentados cerca de 20 litros de po1 
pa. O floculado era coletado através de válvula na parte 
inferior da célula. 

Corno agentes dispersares foram utilizados sili 
cato de sódio e hidrÓxido de sódio e como .floculante o C9 
lamil, amido de milho, fornecido pela firma Refinações de 
Milho Ltda. A gelatintzação do amido era efetuada 
NaOH na proporção 4/1. Nos ensaios de flotação dos 
foram utilizados "talJ oil" como coletor e silicato 
dio como dispersar e depressor da ganga silicatada. 
era regulado CO!ú NaOH. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

a) E :>:üos com a fração -121Jm . 

com 
flocos 
de so 

O pH 

. Fstudos de flotação anteriores com o rninerro de 
Patos d"" HiEas têm apresentado baixa recuperação devida 
princip:l· :, .. '\te à presença de grande quantidade de finos ｮｾ＠
turais na ｾｩｮ￩ｲｩｯＮ＠ A floculação seletiva foi testada ｰｲｾ＠

ｬｩｭｩｮ｡ｲｭ･ｲＺｴＧｾ＠ como processo coadjuvante da flotação do miné 
rio visan6c a recuperação dos finos descartados na ､･ｳｬ｡ｭｾ＠
gem. A ｔ｡ｌｾ･ｬ＠ a 1 apresenta alguns resultados experi.mentõis, 
os quais evidenciam a baixa seletividade, pois embora se 
tenha um aumento ｾﾷＢｾ＠ recuperação em função da quantidade ele 
Colami.l, a eleva<;,.,. o do teor foi inexpres:;i v a. 

Amido g/t 

500 800 1000 

Floculado 

P205 (%) 6,0 5,1 5,0 

Recuperação ( %) 15,8 33,7 42,7 

Tabela 1 - Ensaios de ｦｬｯｾｵｬ｡￣ｯ＠ da fração 
ｴ･ｾ､ｯ＠ 4,3% P 2oJ'·_com lOOOg/t de 
｡ｾｲ､ｯ＠ nas cond1çaes indicadas. 
solidas: 5%. 

1.4 o 

1200 1500 

4,9 '' 2 
55,3 c:, •'. . 2 

-12 mi era, o ." 
NaOH (pH 9) 
Percentagem 



Estudos posteriore s com a fração ＭＱＲｾｭＬ＠ em esca 
la amp liada e pH 10 apre sentaram um teor máximo de 7,0% 
P 2o 5 com uma recupe ração de 59,6 %. 

b) Ensaios com a fração ＭＴＴｾｭ＠

Com a incorporação às lamas de uma faixa de ｧｲｾ＠
nulometr ia mais grosseira, os resultados foram sensivelmen 
t e supe ri o res. Pela Figura 1 observa-se que com uma quan 
tidade de Na 2Si0 3 acima de 1500g/t (pH 8,0) os teores dÕ 
f.lo culado sit:uam-se em torno de 10% P 2o5 . Com NaOH, este 
valor ｾ＠ atingido com 500g/t (pH 8,6). 

Nesta faixa de pH situa-se o limite mínimo para 
uma boa dispersão, atingindo-se para o teor do floculado 
um valor máximo. No entanto, com o aumento do pH, tem-se 
um aume nto da recuperação que atinge cerca de 70% para 
NaOH = 1500g/t (pH 10,6). 

Pela Figura 2, observa-se ｱｾ･＠ a curva de pH 10,5 
｡ ｰｲ ･ｾＭ［･ｮｴ｡＠ valores máximos de recuperaçao para todos os V_ê. 
l eres de concentração do Colamil e que existe também uma 
C'cace ntração crítica do floculante, da ordem de 1500g/t, 
onde a recuperação passa por um máximo. Considerando que 
·' f r ação de ＭＴＴｾｭ＠ ＺＺｯｮｴｾｭ＠ 33,6% do P 2o5 9o ｭｩｮｾｲｩｯ＠ e 55% da 
mass a, a r e cuperaçao de 75% na floculaçao com 10,5% P205 
no f Loculado significa a possibilidade de rejeitar uma 
CI Uan t idade de finos correspondente a 30% da massa total do 
ｾ￼ ｮ￩ｲｩｯ＠ Cé.1 m uma perda de apenas 8,4% do P 2o5 contido. O 
u,,,_Jr d o rejeito foi de 2,8% P 2o

5
. 

,_- ) ｾＱｩ ｮ￩ｲｩｯ＠ moído a -100 malhas 

A incorpo ração de partículas ainda mais grasse! 
':, ; :, po lpa, desempenhando um papel de núcleos de flocul_ê. 

10 , fo i t e stada utilizando-se todo o ｭｩｮｾｲｩｯ＠ moído a -100 
.. a i has, visando uma melhor individualização das ｰ｡ｲｴ￭｣ｾ＠

1_as , da das as características tex turais do minério. 
A Tabela 2 apresenta alguns resultados típicos 

de floculação seletiva, em escala ampliada, com todo o mi 
né rio moído a -100 malhas. 

Re agentes g/t 

Am i do 

1000 
1200 

Na OH 

2000 
2000 

Peso (%) 

74,0 
81,7 

12,5 
11,5 

Floculado 

Re c uperação (%) 

89,7 
91,2 

Tabela 2- Floculação s e letiva do ｭｩｮｾｲｩｯ＠ (10,3% ｾ Ｒ ｯ Ｕ ＩＬ＠ mo! 
do a -100 ma l has. Te mpo de sedimentaçao dos 
flocos: 3 minutos . Percentagem de sólidos: 
5,8%; pH 10,2. 
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FIG · I - Influência do concentração de diSpersar no recuperação do fosfato do 

froçõo -44fLm por floculoçõo seletivo com colomil (1000 q / t) 
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FIG 2 - Influência do pH e do con c entração de colomil no teor e recuperação 

do fosfato do I ração • 44 }-L m por floculoc;ão seletivo . 
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Observa-se que ｡ｴｲ｡ｶｾｳ＠ da ｦｬｯ ｣ ｵｬ｡ｾｯ＠ s e letiva & 
possível rejeitar do circuito 26,0% da r -; sa inicial cou. 

urna p e rda de ｡ｰ･ｮ ｾｳ＠ 10,3% do P
2
o J conti • i':O ｭｩｮ ￩ ｲｩｯｾ＠ ｾ＾ﾷｾ＠

flocos formado s sao grandes , o que faci o s epara ç«o 0i:' 
equipamentos industriais p0l a maior vel ,,.'". de :c: o di: ·. · 
ｴ｡ｾｯＮ＠

d) Ensaios preliminares de ｦｬｯｴ｡ｾｯ＠ cJs flocos . 

A Tabela 3 apres e nta os resultados de a lguns en 
saias preliminares de ｦｬｯｴ｡ｾｯ＠ dos ｦｬｯ｣｣ ｾ Ｌ＠ onde s e obs e rva 
que foram obtidos teores razoavelmente e Le vados para ｦｬ ｯ ｴｾ＠

ｾｯ＠ "rougher", até 22,0 % P 2o5 , para uma Ｍｾ ･｣ｵｰ･ｲ｡ｾｯ＠ de 54 %. 

Floculado 
P205% 

Reagentes de % sólidos 
flotação (kg/t) 

"Tall Oil" Na2Si0
3 

--------------------------
12,5 

12,1 

2,0 

1,5 
o' 3 
0,3 

20 

lO 

CC 'JCENTRADO 
·' 20 5 ( %) recl!Pf' 

raçao 

---- ----- --·----
22,0 

26,5 

54 

47 

Tabela 3 - Ensaios de ｦｬｯｴ ｡ ｾｯ＠ do flocul a do (pH 10,0) 

A baixa recuperaç ão é provave lmente decorre n te 
da ação depressora do amido uti H zado como agente flocul a !:J 
te na etapa da floculação s clctiva . Este aspecto mere c e , 
no entanto, um estudo mais apro f undado. A presença do am:i: 
do nos flocos a s erem flo t ados n i'í o impede necessariame n te 
a sua flotação por co letores an :. ·' n.icos. 

Ao contrário de o utros depressores, o amido n ão 
atua impedindo a adsorção de agentes surfactantes na supe E 
fÍcie dos minerais. Em al g uns cC!sos, tem mesmo promovido 
esta adsorção9. 

4. DISCUSSÃO 

A deslamagem s e letiva co OTJo etapa prévia da flo 
tação é um sistema hoje já ｵｴｩｬｩｺ｡ ､ﾷｾ ﾷ＠ industrialmente. Na 
planta de Tilden, da Clave l a nd Clif.f s Iron Co., após mo0 
gem autógena a ＭＲＵ ｾ ｭＬ＠ dispersão com hidrÓxido e silicato 
de s ódio, e flocul aç ão s e l e tiva d êl hernatita com amido, a 
síli c a mais gross e ira que acompanh tl o floculado é separada 
através de flotação catiôni ca l o . No caso do fos fato de Pa 
tos, numa ｲ ･ ｣ ･ ｮ ｴｾ＠ r e visão s obre a floculaç ã o s e l e tiva, sã; 
relatados t e ores ｾ ｬ ･ ｶ｡､ｯｾ＠ e recupe ra2ão superior_a 80 %, c m 
ensaios de flotaç ao cati o ni c a ou a nionica do minerio des l0 
mado por flo culação s eletiva 8 • 

O am· do , floculante utilizado no pre sente trab0 
lho, dado o s ec c a ráter hidrofílico, ｾ＠ um dos de pressores 
clássicos utilizados na flotação. 

No en tanto , es tudos da a dsorçio de a mido e o le2 
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co e m calcita '1 mostraram que o amido chega mesmo a promo 
ｾ｣ ｲ＠ uma maior ｡ ､ｳｯｲｾｯ＠ do oleato na superficie da calcita 
Ｑ ｬｾ｡ ｮ､ｯ＠ caracter izada uma intcraç cio de coadsorçâo. Desta 
Ｎｊ｣ ｲｾ･ｴ＠ o seu C!Lc itu depresso r é de co rrente principalmente 

·.lu • .. amanho cic s uas moléculas gigantes se comparadas às do 
-, c ｾ ､ｯ＠ olci c o e de sua interrelação na coadsorção. 

No e ntanto, o modo de preparação e o controle 
cic sua adi <:_<ío .) polpa podem acarretar alterações marcantes 
·;ua nto ao s eu e feito depressor. 

A flot açcio aniÕn ica dos flocos formados pela 
,,d içào do amido mereceri a , portanto, um estudo mais detª 
lhado no sentido de explorar as possibilidades de maior r§ 
c uperaç ão, paralelamente ao estudo da flotação catiônica 
da ganga. Qua nto â floculação propriamente dita, obsef 
va -s e pela Figura l que , para valores de pH na faixa 8-9, 
são obt idos valores mãximos para os teores do floculado, 
fato este indicativo da situação de dispersão da polpa. 
Desta forma, o aumento da recuperação que atinge um máximo 
para pH 10,6 ｾｰｯ ｲｴ｡ｮｴｯ＠ decorrente de fenômeno s ligados di 
r etamente à adsorção do amido. 

De fato, os diversos tipos de amido, aniônicos 
u u não -modif icados , apresentam também um máximo negativo 
no valor de sua mobilidade iÔnica na faixa alcalina 7 , o 
yue poderia explicar a maior flocul ação do fosfato, decor 
rente de uma adso rção e l etrostática do amido em locais pQ 
sitivos na supe rficie da apatita, que em alguns sistemas 
pode atingir valor es positivos d e potencial ze ta 1 1 mesmo 
para valores e l evados de pH. Estudos de adsorção do amido 
c m calcita e apatita mostram uma queda brusca na adsorção 
do am ido para elevados valores de pH ( <11). Este fenôme no 
llStá em ｣ｯｮｳｯｮｾｮ｣ｩ｡＠ com a diminuiçâo da recuperação obse r 
va da para valores elevados de pH (Figura 1). 

Pela Figura 2, observa-se que para quaisquer vª 
l ores da concentração do floculante o pH 10,5 apresenta 
uma maior recuperação confi rmando os resultados acima di§ 
c utidos. A recuperação do fosfato no floculado atinge urr 
máximo para 1500g/t de amido, sendo es ta concentração cri 
tica provavelmente relacio nada com uma saturaçâo da super 
f i ci e de adsorção, com uma subseqüente estabilização da 
Jispersão p e l o e xcesso de amido na polpa. 

ＧｾＬ Ｎ＠ CONCLUSÕ ES 

Na floculação sele tiva da fr ação ＭＴＴ ｾ ｭ＠ (325 ma 
lhi!s) foram obtidos resultados que d emonstram se r possíve l 
rejeitar uma quantidade de finos correspondente a 301 da 
m.:Jss a total do minério com uma perdu de apena s 8,4't do P;P5 
cont ido. Pela apl icação d a floculação se l e ti va como prg 
ces so de deslamagem aplicado a toJo o minério moido a lOC 
ma lhas, a fração rejeitada foi d e 261, com uma perda de 
10 , 31 do P 2o5 con tido. 

O trutamento isolado das lamas -12 um nao apr§ 
se ntou res ultados promissores. A presença de partículas 
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mais grasse i ras de fosfato na polpa pare ce desempenh ar ,,, 
papel de nGcleos de ｦｬｯ｣ｵｬ｡ｾ ｯ Ｌ＠ aumentan do a e fici& nci l 
processo. Embora a ｦｬｯｴ｡ｾｯ＠ dos flocos ｴ｣Ｚｾｮｨ｡＠ apresentado 
baixas recuperações, os resultados preliminare s obtidos sao 
encorajadores para o estudo e pesquisa mais detalh a do _; Jl(C:; 

ta área. 
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