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ABSTRACT

This work presenta reaults on some physical and chemical ·factors
involving the selectiva flocculation ot hydroxyapatlte from
aalxturea
with calcite and quartz. These factors .were the select.ive adsorption of
an anionic polycrylamide, the separation of flocculated from dispersed
fractions, and the process sensitivity to feed grade and grindlng
conditiona. High selectivity was obtained with an anionic polyllcrylamide
as the flocculant, and sodium sillcate and aodium polyacrylate as
depressants for quartz and calcite respectively. Multistage treatment
was more efficient than elutriation as a cleaner - upgrading process
for the flocculated hydroxyapatite (29\ P O and 85' Recovery after 5
redispersion- t'loccl,llation stages). Theai ~eaults were dependent on
feed grade (the lower the worse) and on gr~ndrlng conditions (aurface
contamlnation) •. Resulta are dlscussed in te~• of the interfacial
phenomena involved and the physical aspecte of floca-formation and
cleaning.
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INTRODUÇJ!.O
A viabilidade técnica da floculação aeletiva por poliaeros no tratamento de finos de minério é hoje bea documentada. Entretanto, a
sua
aplicação industrial está ainda limitada a uns poucos e jã bem conhecidos casos (1,2). Os principais itens que caracterizam o •estado da arbf
em floculação seletiva sio1
1) A sua utilhação industrial é rest.r ita a preconcentraçiio (exclusivamente) de minérios (1,2).
2) A maior parte dos trabalho• publicados têm aido realizados em escala
de laboratório, com misturas aintiticas de minerais (moidas separada
mente) o que certamente não corresponde aos casos reais.
3) O processo é extremamente sens!vel a fenómenos fisicos e interfàciaia
que impossibilitam sua adoção em forma generalizada.
Deve ser enfati%ado que os problemas ea floculação seletiva são ge
ralmente relacionados coa o teor e não co. a recuperação dos concentra=
dos. Este fato é devido a alta atividade interfacial dos floculantes PQ
liméricos solúveis e a presença de mistos (part!culas não liberadas) ni
polpa mineral.
O principio essencial que determina a floculação seletiva de minérios, na opinião de diversos autores, é a adsorção preferencial de
um
poliaero no mineral desejado. Entretanto, diversos estudos sempre moa traram que embora a selectividade seja boa, existem outros fatores que
oneram sensivelmente a eficiência do processo. Eetes fatores estão rela
cionados com a eeparação propriamente dita das frações floculada e dia=
persa e efeitos do teor do material floculável na alimentação e a moagem. Estes fatores influenciam ambos parâmetro& de separação, o teor e
a recuperação e obviaaente precisam ser otiaizados (9).
A escolha do processo de "lavagem• dos flocos (liberação de part1culae de ganga arrastadas junto as floculadas) , depende da natureza dos
flocos, ieto i, da força que une aa part!culas, porosidade, molhabilida
de, etc. A •ua otimiaação comp~ altos valorea do teor no concentra=
do conjuntamente com uma m!nima perda.
O efeito do teor do mineral a aer flocu1a~ é um tipico exemplo de
um fator que não depende da seletividade porém que afeta gra.n demente a
eficiência do processo. Asaim, quanto menor o teor na alimentação, mais
baixos são os valores de recuperação e teor nos concentrado• de flocul~
ção.
A adsorção de pol!meros é um processo muito aensitivc, e poucoa si
tios (lugares) superficiais •attvos•, são necessários para a formaçãodé
flocos (lO). Deste modo, a contaminação superficial após moagem do miné
rio certamente levará a uma floculação não seletiva.
A caracterizaçãÕ
aiatemática deste proceaao deve explicar as diferenças encontradas entre aistemas (misturas) sintéticos e minérios reaia.
!ate trabalho apreaenta resultados de floculação seletiva de hidro
xiapatita presente em misturas sin~ticaaoom calcite e quartzo conside=
rando alguns doa efeitos descritoa anteriormente.
Por outro lado, o benefi~iamento de finoa de fosfatos é um problema importante de ser resolvido em função da sua elevada proporção e
a
falta de um proceaso de concentração eficiente. Este problema é
muito
importante nos EUA (11) e aignificativo no Brasil (12). Alguna estudoa
de floculação aeletiva de finos de fosfatos t~ aido já reportados (12,
13, 14) utilizando o amido como agente floculante e NaOB e eilicato de
sódio co.o agentes dispersantes da ganga. Entretanto, a eficiência moatrou-se muito dependente do teor de P,0 5 na alimentação (12,13) e pela
cofloculação com ÕxidC>8 tais como a Alu.lllina
(14).
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EXPERIMENTAL
Hateriais
Floculantes. Foram estudados dois floculantes do tipo poliacrilami
das ani.o nicas fornecidas pela Cyanawid (Superfloc 16 ou A-100), ambas&
peso molecular aproximado em 4 x 10 . Uma soluçi,o p·a drão de 800 ppm foi
preparada semanalmente e mantida sob refrigeração.
~modificadores. Cyqueet 3223, fornecido
pela Cyanamid, um
poliacriiafõ sodlco, foi utilizado como agente dispersante e depressante da calcita. O silicato de sódio da Merck S.A. foi empregadQ comoaqen
te dispersante do quartzo.
Minerais. Amostras puras de hidroxiapatita, (constatada por difração de raios XI e caloita, ambas je Minas Gerais e Quartzo da Hoescht,
foram moldas a frações menores que 15 um num moinho vibratório de ágata
a 70% de sólidos.
Métodos
Todos os testes de dispersão, floculacão e floculação seletiva foram realizados num cilindro com defletores de 5.1 cm de diâmetro e 20om
de comprimento, munido com uma salda 1atera~ localizada a 4 cm do fundo
do cilindro. A suspensão foi agitada mecanica111ente com uma haste de vidro a 2400 r.p.m. Após 5 minutos de agitação, a dispersão (\D) e floculação (\FI foi medida de acordo com a técnica reportada por Rubio (15)
a partir dos pesos secos das amostras coletadas a uma altura hx• 7.5 cm
(medida desde o topo do cilindro) e após um tempo t s 1 minuto. Em tes
te5 de flooulação seletiva, o floculante foi adioio~ado lentamente, nor
malmente usando 1 ml de uma solução de 800 ppm em um tempo, de 15 sequn
~os, para um volume total de 200 ml de suspensão. A agitação continuoü
durante 1 minuto e logo cessou. Após periodo de repouso entre 30-60 se
gundos, a parte sedimentada da suspensão foi separada e os flocos foram
redispersados em um volume similar ao anterior sob agitaç.iio intensa
e
refloculados sob baixa agitação. Este processo de lavagem foi repetido
nas 24 e 3"4 etapa e na quarta precisou-se uma concentraç"áo adicional de
floculante. Quando a lavagem dos flocos foi fe~ta no elutriador, todo o
sistema ( fraçc'íss floculada e não flooulada) foi introduzido pelo topo da
coluna ao mesmo tempo que a água de lavagem pela base do elutriador. O
elutriador empregado era de 1.05 m de altura, dividido em duas partes:
uma (a inferior) de 55 cm de altura com um diâmetro de 2. S cm e outra de
50 cm de altura e 5.1 cm de diâmetro. A lavagem dos flocos propriamente
dita, ocorre na parte inferior da coluna elutriadora. Os produtos foram
analizados pelo conteúdo de P 2o 5 e os resultados expressados através de
balanços metalúrgicos.
RESULTADOS

!

DISCUSSAo

A Tabela I, apresenta resultados de dispersão e f1ooulacão dos minerais estudados. Esta Tabela mostra que a poliacri1amida ani5nica é um
excelente agente floculante para ambos compostos caloiticos; oalcita e
a hidroxiapatita e um floculante ruim para o quartzo. Entretanto, a figura 1 mostra que estes valores, mudam na presença de poliacrilato
de
sódio (Cyquest 3223) o qual age como um der;>ressante seletivo para calei
ta. As caracteristioas de f1oculação da hidroxiapatita não mudaram
nõ
intervalo de conce~traciio estudado. A depressã2 neste caso foi observada para concentraçoes muito superiores a 2.kgt 1 . Estes resultados provavelmente são devidos a diferenças n.o s mecanismos d.e adsorção do polimero e do depressante. Estas interações estão sendo estudadas através
de c~mbinações de técnicas espectroscopicas e titrimétricas.
Por outro lado, a depressão da floculação da calei ta par polimemsdo
tipo poliacrilato têm sido reportada pelo Friend e Kitohener (16). Ainda, as caracterlsticas de dispersão de compostos contendo cálcio com po
liaorilatos similares também tem sido publicada (17). Certame.n te, estes
pollrneros interagem fortemente com os lons cãlcio solúveis tal como os
agentes sequ.e strantes do tipo EDTA. Em relação as caracterlsticas
de
floculação de apatitas por poliaorilamidas, Fueratenau e colaboradores
(18) conoluiram que o mecanismo de adaorção mais provável seria a ligação de hidrogénio entre os grupos superficiais hidroxila e os grupos h!
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lizáveis da amida. Entrethnto, não existem dados experimentais que
recem este mecanismo.

fav~

Tabela I. Resultados de dispersão e floculação dos minerais estudados;
hx• 7.5 cm; tx• 1 min.

Mineral

Reagentes,
g.t-1

Calei ta

Cyquest,400
e
Silicato sódico,
400
Superfloc 16 ou
A-100, 80
Quartzo
Cyquest,400
e
Silicato sódico,
400
Superfloc 16 ou
A-100, 80

pH

\0

6.0
7.5
10.0

80
65
40

'
10.5

86

6-11

2-5

6-11

70-80

10.5

89

10.5

70-80

6-11

50-SS

10.5

58

10.5

6

lF

98-95

o

Hidroxiap~

t i ta

Cyquest, 400 e
Silicato sódico,
400
superfloc 16 ou
AlOO, 80

94

Em função desses resultados de floculação e dispersão, foi estudada em detalhe a floculação aeletiva da hidroxiapatita empregando as poliacrilamidas aniônicaa e os dispersantes poliacrilato e silicatos sód~
cos.
A separação da hidroxiapatita desde misturas sintéticas com caleita e/ou quartzo por floculação seletiva confirmou as expectativas
de
P,o 5 (altas eficiência) nos concentrados de floculação. Entretanto, estes valoree são muito eensitivoe aos fatores f!sicos e fisicoquimicos ,
fundamentalmente os métodos de eeparação das frações dispersa e flocula
da, o efeito do teor da alimentação e as caracterlsticas da moagem.
Um coneiderável número de ensaios
foi reali&ado com várias misturas sintéticas de a ineraia de interesse, p~rtitularmente, hidroxiapatita e quartzo e hidraxiapatita-quar~zo-calclta. Foram encontradas dife
renças não significativas entre estes sistemas ~ relação a floculaçãÕ
seletiva da apatita. De fato, todos estes sistemas foram favoráveis obtendo-se concentrados com altos teores de hidroxiapatita. Os flocos obtidos, eram fortes de tamanhos aproximados a 1 mm de diÂmetro e permi tem uma rápida separação da fase dispersa por sedimentação. As particu
las de ganga ocluidas, aprisionadas ou adsorvidas na superfície dos flÕ
cos, foram e~iminadas da fração floculada através de oper~ções de aqit!
ção (cizalhamento) intensa e lavagem com água. Os diversos resultados~
perimentail são a nal i •,1\dOs através dos seguintes fatores:
1. Fatores relativos ! separação !!!! da hldroxiapatita floculada.
1.1. Floculação s eletiva estagiada. As figuras 2 e 3 e a Tabela 11
apresentam resultados de floculaçao seletiva estagiada em um sistema cal
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cita-hidroxiapatita nas condições descritas na Tabela II. Estas fi<]UL'as
mostram que embora as perdas somam 15' após S etapas (figura 3), o enri
quecimento em termos de teor de P O foi de mais de duas vezes o tearde
P o da alimentação seguindo uma te~ação qu,. "·<J linear com o número
de
e~apas (figura 2). Ainda, as perdas foram de,sprczivois até a 3~ etapa ;
logo após, estas perdas aumentaram linearmente aló a 5~ etapa (fi<JUra3).
Este aumento no teor de P O no concentrado e direlamente proporcional
ao processo de lavagem do~ tlocos e de elim1 na~ão do material de ganga
associado nos flocos. Este fenômeno pode ser observado na figura 3 que
mostra a eliminação de caloita após as etapas sucessivas de dispersão -floculaçào anteriormente descritas.
Tabela II. Floculação s!letiva de hidroxiapa~ila desde misturas co~ ca1
ci.ta . Condi coes: pH 10 2, 4% de solides em pe!o, 16 9. t 1 de
Superfloc 16: 625 g.t-1 de Cyquest, 1000 g.t- de silicatode
sódio; txc 45". A hldroxiapatita pura analiza 40% P2o5 .
Produto
19
29
39
49
59

Massa, g

SObrenadante
Sobrenadante
Sobrenadante
Sobrenadante
Sobrenadante

Concentrado
Alittentação

Teor, ' P 2o5

1.88
1.55
1.02
0.97
0.42
4.32
10.16

0.074
0.000
2.99
12.75
16.49
29.24
14.65

Recuperação, \
0.094
0.000
2.05
8.31
4.65
84.89
100.00

Elutriação. A Tabela III mostra res\,\ltados obtidos utilizando o elu
triador ja citado para o mesmo sistema anterior. Esta tabela mostra quE!
embora os teores dos concentrados podem ser considerados razoáveis, as
recuperações são mui to menores quando comparadas com as obtidas pelo pro
cesso de floculação estagiada. Estes resultados devem-se provavelmente
a elutriação não seletiva.
Tabela III . Floculação seletiva de hidroxiapatita desde misturas
com
calcita empregando elutriaoão na lavagem dos flocos. Condições similares as descrita$ na Tabela II.
de

Teor, ' P 2o5
Alimentação

Concentrado

-..
Fluxo ((<1):0.23 iminTempo = 60 minutos
~ = 0.31 1 min-1 ,
Tempo 60 min
(li= 0.34 ~ min- 1 •
Tempo 45 min
0 = 0.34 ~ min-1 ,
Tempo 1.20 min

Recuperação,
' P205

18

20

83

18

24

63

18

25

73

18

27·

37

Por outro lado, foi observado para altas vazões de água de elutrin
ção uma redução significativa no tamanho inicial dos flocos o qui;! res1..I
ta numa elutriação não seletiva. Para vazões menores, os valores dt> re=
cuperacão são altos porém a lavagem real é pratieamente nula (enriqueci
mento). Neste caso, o fluxo laminar não é o suficientemente forte para
assegurar a eliminação das partículas aprisionadas nem provavelmenteade
ridas à superfície âos flocos.
Este processo de aprisionamento ocorre certamente da f~ocu1ação da
hidroxiapatita a qual no processo de sedimentação carrega no seu inte-
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r ior particulas da ganga. Este fénõmeno tem sido reportado por diversos
au•orcs e algumas soluções tem sido consideradas. um melhoramento parc~ 1 f'l~ termos de teor tem ,;i~ reporta'tlo através da agitação soave do
se• ~9n to floculado (3,4) e tàmbém através do uso de um elutriador (19).
P•• ro jasta idéia, Kitc~ e colaboradores (20) desenvolveram um apar
~ elutriador ~!ficado onde a água de lavagea é introduzida atra v 'is ~e t.: llla base plástica porosa. Esta aparelho realiza as funções de agi
tn.
soave dos flocos a de eliminação por elutriação das particulas li
ber as 'm zonas de separação com nlveis de água baixos e sem qualquer
mov enlQ do fluido. Entretanto, quando os f~ocos são razoavelmente for
tes, ~s tG tratamento da lavagem soave parece não ser tão eficiente as~
siM >mo para a obtcnçôo de altos teores nos concentrados. Este coloca
a ·,i ~açio de tal maneira, que o material de ganga pode se encoutrar ain
da.o~ aprisionado aos floco~ (oclusão) ou depositado na superfície
(ou
pore~) . No primeiro caso, o apris4onamento ocorre quando a concentração
de sél~doa aumenta consideravelmente ou ~uando realiza-se a floculação
do ctJmpon•lnte em maior proporção e consequentemente promove a coflocula
ção -.lois) outro lsl .
A deposição da~ part!culas de ganga na interface flocos/solução PQ
de se r originada pelas forças atra tivaa de curto alcance ou também por
coflocul~ção não seletiva (heterofloculação) do material de valor e
o
m3t~rial da qanga.
Por tanto, se o objetl\•o é..o enriquecimento da minerü de valor
e
não tanto a recuperação, a limpeza doa flocos deveria ser realizada em
condiçõea de agitação a cizalhamento intensos para permitir a liberação
das part!oulas aprisionadas. o processo redispersão-flocu~ação que simu
la operações de limpeza tal como na !lotação, parece ser uma eolucão prã
tica. Esta processo tem sido utilizado com êxito em separações por flo~
culação aaletiva de hamatita 1211, minérios sulfetadoa de cobre floculados por pollmeros modificados (4,231 e minérios oxidados de cobre (24,25)
2. ·&feito

do~

da alimentação.

Os reaultados apreaentados na figura 4 resumem um considerável número de ensaios realizados com todas as combinações de minerais descritas anteriormente. Esta figura mostra que independentemente do sistema
~eral ou condições da aolucão, as eficiéncias da separação são determinadas pelo teor da alimentação. Aasim, existe uma estreita relação en
tre os teores do concentrado e o da alimentação par1 um número conatan~
te de etapas de floculaçio-disperaão a de concentração de reagentes. Es
tes resultados também mostram que para obter um teor de interesso comer
cial d~ ordem de 28\ P2o5 com uma recuperação razoavelmente alta, a a~!
mentaçao deveria analiZat pelo menos 13\ P 2o~. O tratame nto do um minerio de teor baixo dever ~s ser realizado at~ a obtenção de uma nova "ali
mentação" de pelo menos 13\ P 20.;. Considerando os resultados da figurã
4, as recuperações du hidroxiapat!ta obtidas a partir de teores de
7\
P 20 5 variaram entr~ 30 e 60\ do ~otal do P 2o5 da alimentação e este fato oeve s~r levadv em consideraçao.
O teor da alimentação é um fator limitante conhecido do
proceaso
de floculaçio seletiva. Assim a floculação de um componente (mineral) nu
ma menor proporção em ralação à ganga, diminui enormemente devido ao me
nor número de encontros (colisões) positivos entre ae partlculas "flocu
làveis" (com polimero adsorvido) decorrente do impedimento estérico caü
sado pelo maior número de partlculaa, não floculáveis. Por outro lado, i
floculaçáo nestas condições, sob intenaa aqitação, (turbulenta) somente
será viável se a adsorção do pollmero na ihterface mineral/solução for
favorecida por efeito& de difusã~ ?U t!mperatura e se as unidades re&U!
tantas (flocos) forem resistentes a açao destrutiva das forças de atrito (cizalhamento). Este é o caso do sistema malaquita/quartzo, calcita,
dolomita descrito previamente por Rubio e Kitchener (24). Ainda, os flo
cos formadoa nestas condições, normalmente estão contaminados com parti
culae de ganga, produzindo concentrados com teores menores.
3.

~

das caracteristJ,f:as de moagem.

o problema de perdas de seletividade é derivado entre ou~ros fenõmenoa, da liberação imperfeita doe componentes minerais do sistema, da
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•ativaçiio" dos minerai& de ganga , especialmente os componente• ailico normalmente contaminados com ferro, aluminio, chumbo, etc. e atra vés da contaminação "cruzada" que ocorre pelo atrito da moagem. cada um
d.e stea fatores deve ~er analisado separadamente e em detalhe e as soluções e11pec!f1cas dovcm ser procuradas para cada sistema em particular.
Os doia primeiros fatores têm sido melhor estudados que a contaminação
na moagem e algumas soluções têm sido reportadas 18,9).
Portanto, a cont~minaçio supert\ichl na etapa de moagem precisa de
estudos maia sistemáticos. Por exemplo, é um fato conhecido que os rosultadoa obtidos em sistemas sistéticos são muito melhores que os obtidos com sistemas reaia em condições similares (261. Existe consenso de
que este fato deve estar relacionado de alguma forma com problemas originado~ na moagem (9, 22 ). As•im, o efeito da moagem nos parãmetros
de
separação por floculação seletiva no sistema hidroxiapatita/quartzo/cal
cita foi estudado sob três diferentes tipoa de moagem:
1. Moagem a seco
2. Moagem a úmido
3. Moagem a úmido na presença de agentes dispersantes e depressantes.
$lOS

A Tabela IV mcatra os resultados de floculação seletiva da hidro xiapatita moida nestas 3 formas dHerentel:
Tabela IV. Influência do tipo de moagec nos parã~etros de separação. Oon
dições limilares as descritas na Tabela II .
TipO de
Moagem
a seco
(30 min.)
a úmido
(60\ de sóli
dos durante
30 min.)
a úmido
(com cyquest
e silicato
de sôdio, 60\
de sólidos
durante 30 lll1rl

Teor, \ P 2o 5
Alimentação Concentrado

Recuperação, \

13 - Floculação completa (não seletiva)

13.3

20.5

89.4

12.3

25.5

86.4

Elta Tabela mo•tra que quando o sistema é moido a 1eco, ocorre flo
culação total dos componentes do sistema como re1ultado da contaminaçãÕ
superficial (ativação) das particulas da 9anga. Como resultado
desta
"produção" de misto• (part!culas não liberadas) na moagem, ocorre adsor
çao não seletiva do polimero. Esta "ativação• por moagem teve ainda um
carater irreversível quanto a tratamento da polpa com ultrassom ou adição de concentrações elevadas de agentes depressantes da floculação. A
produção de partlculados mistos deve ter provavelmente ocorrido em de corrência de efeitos de temperatura localizada que leva i fusão incipiente (sinterização) ou aglomeração indi1cr~inada entre as partlculasmi
nerais e de qanga (por atrito).
CONCLUSOES
AI principais conclusões deste estudo, são as seguintes:
l. O 1lstema hidroxiapatita/calcita e/ou quartzo demonstrou ser um atitema particularmente favorável no qual o mineral de fosfato foi floculado pela poliacrilaJDtda aniônica, JJ. cal cita depr i~aida pelo poliacrilato de sõdio e o quartzo deprimido pelo silicato de sÓdio.
A
maior eficiência foi obtida com as misturas sintética& preparadas oom
amostras moidas separadamente ou juntas na presença de agen.tes mocHficadores de superficie.
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2. A floculaçâo seletiva da hidroxiaeatita pode ser otimi%ada através
de operações múltiplas de dispersao e floculaçâo. Enquanto aa perdas de P 2 0~ são insignificantes nas primeiras três etapas, o
teor
do concentrado e a remoção da ganga aumenta. linearmente com o núa.!
ro de etapas.
3. A eficiência do processo diminui quando a separação dos flocos
é
feita através de alutriação e taabéa quando o teor da al1mentaçiod1
minui para valores menores do que l3t. o teor do concentrado obtidÕ
por floculaçio seletiva aumenta linearmente com o teor da alimentação. Assim, ainérios de fosfatos de baixo teor deveriam ser beneficiados (até a obtenção de concentrados de interessa econômicol
a
partir da al1mentações pre-floculadaa (seletivaaente) analisando um
teor de P o5 a!nimo de 13t.
2
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critas na Tabela I.
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Número da etapa•
Piq. 2. Floculaçào aeletiva eatagiada. !nfl ueJ'c.a do nw .... ro
de ~tapas nos parámetros de separação. Cond~ções &
l
milarea as descritas na Tabela II.
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Núaero de etapaa
Fig. 3. Floculaçio aeletiva eatag!a~a. :~fluência do núaero de
etapaa na remoção da ganga e aa perdãa em P 2o5 . Condições aimilarea ãa deacritaa na Tabela II.
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Fig. 4. Efeito do teor da alimentação no teor de hidroxiapatita
no concentrado. Condiçõea aiailarea as deacritaa na Tabela II.
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