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RESUMO,

Apatitas de diversas procedências foram caracteriaadas quan~o ã
sua heteroseneidade de constituição, grau de cristalinidade e
rugosidade superficial (qualitativamente). Testes de hidrofobicidade foram então realizados visando estabelecer correlações
com essas ca~acrerfsticas. Pôde-se constatar um pconunc{ado
efeito da het,.rogeneidade de COl\ltituição , U"m efeito possrvel
da rugosidade e a não influên ci a da cristalinidade na hidrofobiriidade das apatitas, em função do pR, na p resença de oleato
de sÕdio 5 x to-5 M.

ABSTRACT

Studies of unsciwt~n heterogeneity, degrec of crystallization and surface roughness (qualitativa) ~ere correlated ~ ith
results of hydro phobi cl ty t~sts carried out on apatite c rystals
from di!ferent deposits,at varios pH and in the presence of
5 x LO- M sodium olesre. lt was be~n ~ound that che degree of
hydropbobicity of rhe minerals depend ~trongly on hetero&eneity of surface and subsurface due to che mical and mineralogical comnosition . The effecrs of the degree of crystalli~ation
and the surface roughness on the hydrophobicity of apatite WftS
less pronounced.
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NTRODUÇÃO.
~em

1ido prâtica corrente , ao se eatudar mecanismo• de flotaçâo,
relegar 1 segundo plano as caracter[aticas intrínaecas dos minaraia como variável a ur investigada. Por outro lado , diversos pai
quíladores têm demonatrado que muitaa dessaa característic a • aãõ
deterainantes da inten$idade com que os minerai• interagem com
e1piciea quimicaa presentes em soluções aquoaat.

Nas apatitas naturais pode ocorrer a presença de vãrLos elementos
qu[micol alim doi 11u1 constituinte• principal• (1 ,2). Em condições de labora t ório e na nature~• é possível a obtenção de fos f ato de cilcio com diferentes proporiões de material amorfo (3 ,4 ) ,
sendo amplamente conhecida a ocorrencia de colofana , uma apat ita
criptocristalina (SI. Sabe-se que a estrutura cri1ta lina datermina a flutuabilidade nativa de certoa minerais (6) .
Mail recentemente tom tido dada ênfase às heterogeneidades quÍmica , mineralógica o morfológica, como fatores determinante& da interação de super!tcle• minerais com espiciea químicas. Muito~ resultados aparentementa discord ante• de IEP ("T1oelet ric Point") e
PZC ("Point of Zero Charge") , obtidos com um ••••o mineral, aão
atualmente expliciveil em termo• de11as heterogeneidades(7 , 8).
Parsonaga et alii (~) •ereaentar~m e!idincial definitiva• de q~e
a performance da flotaçao da barlta e altamente dependente de 1ua
textura ouperficial a conteúdo de ferro .
Em 1983 , alguns doa autore, (10 , 11) alertaram para a necessidade
de um programa de pe1quisas da caracte ri~aÇão doi fosfatos bra•ilei,rol dando ênfaee .a 11pecto1 maia fundamentai•, normalmente não
contemplado• numa caracterização dita aiap leaaente tecnológica.
Foram apreoentadoo dadoa d~ literatura e reoultadoo experimentai•
obtidoe pelos autores que mottraram a necesaidada do desenvolvimento de novos critirios de caracterização vioando ã interpratação e desenvolvimento de procesaoa , bem como ao plAnejamento da
lavra.
Este trabalho represanta mais ua esforço no sentido de atinair-oe
os objdtivos do proarama acima mencionado.
KAT&RlAIS E

M~TODOS.

Amottral.
AI apetitas de Catalão-CO , Tapira-MC, Jacupiranaa-SP e ltataia-CE
foram i1oladas da leus respectivos minério• atravio de •eparaçõao
fÍoicu. A apatita de Hont.,iro-P8 (associada a peaaatito) foi
obtida no comércio na forma de criltais , aubmetidoo ã mesma 1e quin
cio de aeparaçõeo !Clicas da1 anteriores para garantir-se as aeo- mas chance• de contam inação externa. As apatital ao1ia aepàrada1
apreoentaram os aeauintes teorea de P2o : Catalão , 40 , 2; Tapira ,
41 , 1; Jacupiranga, 38 ,2; Itataí.l, 40,8. 5
Parctcula• entre 6S a 100 111e1h Tyle r foram aelacionaclaa em· lupa bi
nocular e submetida• ã testeo.de criltal inid ade 1egundo a têcnicapropolta por Termine 6 Palaer (4) através da e1pec troaetr ia de
infravarmelho. !s•a técnica foi baseada na oblervação de e1pectros
de infravermelho de e1pécies aaorfa1 e cristalinas com virio•
grau• intermediiriol. Eaaea e1pectro1 a preaent lr&m uma gradual de
compo!~ção do pico de absorção caracter tati co do Ion aotiaaimitr!
co P0 4 , de uma única banda de &blorção para &I e1péciea amorfala uma dupla de bam defi ~dos pi co1 para as e1peciea aaia puraaente
criltallnas.
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A decomposição da banda de absorçao relativa ao Con P04 3 ocorren
te por vo 1 ta do numero de onda 600 cm-1 foi medi da como se mos-tra na Figura 1. Uma linha ba•a foi traçada por estimativa vi•ual entre oa pontoo de maia alta transmissividade , localizados
no final da banda de absorção , marcando os limite& da área A .
2
Os dois pontos mÍnimos de tranamiaalvidade da banda foram incer
ligados para l 1mitar a área de decomposição A •
1
Medidas as áreas, criou-se a função de decompoaição da banda,
SF ("splitting function") , onde SF • A /A 2 , que n11um~ valores
1.guaia a zero para aicu aç õas ond<' A • 1 O, isto é, llituaçõe,s on~e
aparece no elpectro uma única banda 1 de absorção , caracteristicll
das espécie. amorfas (Figura 2).
Os valores obtidos apresentaram uma precisão de + 3% e foram com
parados com reaultados (ornecidoa pela diíraçio de raioa X,
obtendo-se um coeficiente de correlação de aproximadamente 80%.
Uaa lieitação prãtica do método é o limite de detecção da cristalinidade de eapêeies.que apre•entam fase criatalina menor ou
i~ual a 15% em peao.
Ue terogeneidocle de cons ti tuiçio.

PartÍculas onere 65 e 100 ;:-*totalmente liberada• e que a presentavam superfície• lisas e limpai foram cuidadoeamente selecionadas por eacolha manual , em lupa, com aumento da 100 ve&ea. As anâlt.es foram reali~adas com a utilitaçio 4o eepectrõaetro de energia diaperaiva. Os resultado• percentuais apresentados corres
ponde• ã normali~ação dos eapectroa obtidos. lato i, para cadapico do es pectro ê aelecionado um número fixo de can a is (faixa
de energia de raios X) e com a utilização do microcomputador , a
integral de cada pico é div idldtl pela soma du lntagrale de todos os picos. Obtem-se , assim , uma aniliae aproximada de cada
elemento. Elemento de numero atÕmico menor que 11, bem como o oxigénio, não são detectados.
Hidrofobl.cidado.
Oa testes de flutuabilidade em tubo de Hallimond, ticnlca amplamente conhecida , foram aqui denomin a dos te ates da hidrofobicidade. Foi utilitada a fraçio -100 + 150 aesh Tyler , 1 , 0 1 de mate
rial por teste , oleato de aôdio como coLetor e KC1 e HaOH comomoduladores de pH. O tempo de
condicionamento foi de 1 minuto
e a vazio de ac foi de 60 ml por minuto. Todo• os reagen~es utilizados eram de grau anaLÍtico. Uaou-se água deatilada em todos
o• testei.

RESULTADOS E DISCUSSÃO.
Cristalinidade.
Os valores de SF obtidos neatl trabalho foram plotadoa na Figura
3, que correlaciona a função SF com a percentaaem de material
cristalino , datarminado por difração de raios X, em apatitas naturais e artificiais.
Como pode aer conatatado atravêa do dia~rama da Fi~ura 3, as apa
ti t u proveniente• de Catalão (CAT), Tapira (TAP) , e Monteiro (MOH), estão relacionadas a percencaaena de cristalinidada em
torno de 100%, enquanto 3& de Jacupiranga (JAC ) a (tataia (tTA)
apresenta• criatllinidade de 60 e 70%, respactivaaenta.
•
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A colofana boliviana aprra~ntou somente u•a banda de absorção
(Sf • 0) , o que a coloco no intervalo de O a l5I de cristalinl
dade, devido ia limitaçõea do m~todo.
Heterogeneidade de conatituição.
Os reaultadoa das anãliaea em microasonda eletrônica aão descri
toa a seguir. Deve-se realaltar ~ue se trata de u~a anâtise nor
matizada, e que as percentagens não exprealam o verdadeiro Leor
do elemen t o; mesmo assim, tais análises são Úteis para a verifi
cação da betero~teneidnde de constituição das part!culas. A het!
rogeneidad~ qutmic~ !• cara~teri&a e· ~· prearnça de elem~nte•
estranhos a co•postçao do mtneral nao ocorrendo em aaaoctaçoes
que su~tiram a existência de uma Case mineralógica distinta. A
ocorrência de elementos concentrados em reRiÕes individualizodas su~ere heterogeneidade mineralÓgica.
A apetita de ltataia foi dividida •• doia tipos: ••anético e
não ••snético. O ripo não ••enetico apre1enta P , Ca , Si e Fe
distribuÍdo• de maneira uniforme. Al e U são encontrados em re
giÕes particularizada•. O tipo ~•gnêtico não apresenta Fe unt=
formemente di•tribuÍdo, Nne local• em que •• concentra , seu
teor chesa a atingir valores 10 vezes superiores à ~édia da par
ticula. AI e Si aprese~taa-se, também , concentrados em regiÕe•particulari&adaa de rugo1idade proeminente.
A apjlti ta de' Monteiro apresenta-se homogênea com os elementos
P , ~a,_Si e Cl presentei em todas as regiÕes analisadas, sem
var•açoes con•ide râ vell de teor••· OS, por aua vez, distribui
se aleatoriamente na particul•.
A apetita de Jacupiranga apresenta uma matriz constituida predo
minantemante de P , Ca e Si , às vezes ocorrendo AI. Fe e Mg seapresentam em regiÕes particularizadas em teores nun~a superior•• a>% , acoepanhadol de Si, P, Ca e Cb em teores raras vezes
sunariores a O,II. Nessa• regiÕe• ainda ae pode observar, ia vozes. a presença de S em teores variando entre 0,1 e 8%. O teor
de Si não apresenta variação considerável de uma região paro o~
tra.
A apetita de Catalão apres~nta-ae constitutda, basicamente, de
P e Ca tendo-se detectado pequena quantidade de Cl em algumas
rcRiÕea. Em locais raramente obaervados foram detectados conjun
tamente os elementos P , Ca , Si, Fe, La e Nd, com o Fe e o La atinRinclo, eventualmente , concentrações de 14 e 5% , respectivamente.
A apetita de Tapira é conarituícla , basicamente, de P, Ca e Si
em menor proporção. Pe e Hs são obaervados , eventualmente , em
toda a part1cula. Com grande frequência encontram-ae regiõea
localizadas contendo Fe , Ale Hg. Em partículas selecionada• à
lupa como sendo de cor ••arelada , o Fe apresenta teores mail
aignificativoe. ~ comu• • tambim. a ocorrência de concentração
localizada da silício , principalmente naa partÍcula• aeleciona
das i lupa como sendo de cor clara.
Quanto ã rusoaidade superficial , observaçõea visuaie de i••J•n•
obtidas coa auGent~s de ate 5400 vezes (aa •icroRraCias eatao
diaponfveia coa oa autores) só mostraram heterogeneidade !ignifi
cativa para a apetita de ltataia. Uma obs~rvação de um numero
maior de partículas deve, ~ontu do, ser levada a efeito para tirar-se conclusões aaia funda-entadas.

83

Hidrofobicidade.
A Figura 4 ap~esenta curvas de perce ntagem de hidrofobicidade
em Iunç!o do pH, a uma eoneentraçio d~ oleato de só~io de
5

X

10- M.

Evidencia-se uma pronunciada semelhança na hidrofobicidnde das
•patitns de Monteiro , Catalão e Jacupiranga, notada!l)ente entre
os valores de pH 8 e 10. Neste int~rvalo a hidrofobicidade ê
praticamente independente do pH. Como ji foi di$cutido anterior
mente , essa.s apatitas têm em comum a sua grande homogeneidadequímica e. consequpnt•mente , •ineralÕgica. As partículas seleclonadas ã lupa como sendo homogêncas
·65 + 100 "11-), apresentaram ,

nas analises oe microssonoa eletronica, raras ocorrincias de
co1\centraçÕes localizadas dos elementos químicos detectados. Tam
bem não fora'm detectadas diferenças sisnificadvas na rugosida~
de superficial. Do .eonto de vista da cristalinidade, as apatitas
de Monteiro e Cacalao mostraram-se mais cris talinas , 100%, contra
60~ para Jacupi~anga . Parece evidente , portanto , que a criscali
nidade , neste intervalo, nio tem efeito sfgnificativo sobre a bidrofobicidade.
As apatitas de Itataia e Tapira apresentaram um comportamento

tOtlllmente diferente em relação ao grupo ,anterior. No ca-se Ulll
01enor ~rau de hidrofobicidade em toda a faixa de pH investigada {7 a 11). O aspecto Aerat das duas curvas é semelhante, com
ambas apresentando uma marcante dependencia do pH. Um máximo de
hidrofobicidade em torno do pH 9 , 0 pode ser observado para a
apatita de 1tataia, enquanto para a de Taplra o ~ãxi~o ocorre
em corno do pH 10,0. A característica co mum entre as duas apati
tas refere-se ã contaminação pelo elemento Fe. A apetita de Ta~
pira possui elevada proporção de material cristalino (cerca de
100%) , enquanto a de Itataia apres•mta uma proporxão menor (c.e,r
ca de 70;1;). As micrografias das duas apatitas (nao apresentadas no texto)•mostram, por outro lado, que a apatita de !tataia
possui u"m superficie com rusosidade proeminente, enquanto a de
Tapira não apresenta rugoaidade significativa. Outra car cteris
tic.a notãvet da apatita de 1tataia em relação 3s outras
a suã
grande he.terogeno.idade química , sugerindo, també111 , umas gnificativa heterogeneidade mineralógica.
Testes no separador eletromagnétieo Frantz com a fração usada
nos testu de hidrofobicidade (-100 + 150 -1!-l mostrar..am que

cerca de 60~ de apatita de Itataia apresenta apreciável
susceptibilidade magnética , com frações magnêticaa &ando retidas em todos os campos do aparelho. Foram então reaLiz~dos tes
tes de hidrofobicidade com os produtos obtidos , representandÕ
diversos valores de susceptibilidade !l)~gnética. Os r~sul~ados,
apresentados na Fisura 5 , mostram que o grau de hidrofobicidade é ~a01bém umJI função da susceptibilidade 01agnétiea. O assunto estâ sendo investigado a um nível mais detalhado.
CONCLUSÃO.
Dos parâmetros investigados (grau de cristalinidade , heterogeneidade de constituição e rugosidade superficial) apenas a hete~oReneidade de constituiião pareee ter-se ~videnciado como
causa direta da baixa tendencia ã hidrofobi cidade das apatitas
de Itataia e Tapira. A aparente rugosidade superficial da apati
ta de Itataia pode contribuir , ao lado de sua heterogeneidade de constituição , para a sua baixa hidrofoblcidade; contudo, a
hipÓtese dificilmente poderá ser testada.
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! interessante deatacar que em pe§quísaa reali1adas co• direren
tes tipoa de calcital (12) , • rugosidade superficial deatacou-aeeomo narâmetro erftieo na interpretação da microflotação do
ai s tema calcita/apatlta ••
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