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RESUMO.
Estudos da morfologia e dercrmlneçias da composiçio qu[miea de
amostral de ealeitae e apatitaa procedente• de Jeueupiranga,
SP e Itataia , CE fora• confrontados coe reeult~dos de teeces
de microflotação realizados coa eeaes minerais puro1 e em
misturai.

Amostras doe mesmoa minerais ma8 de procedências diversos comportaram-se de maneira bastante diferente na microflotaçio.
Observou-se ainda qua o comportamento da• catcicas é regido,
fundamentalmente , por euas morfologias, sendo pouco eiainifica
tive a influência do teor de KaO.
-

ABSTRACT.
A seriet o! micro[lotation teata w@re carried out oo pure aaa-

ples and •ixtures of calcite fro• Jacupiranaa , SP and ltataia,CE.
Thé behaviour o! ealciLe in the microflotation teats warll anaHsed
of in terma of tbe enamical and maphological chsraeterieties of
the samplee from tbe different deposita.
The floatability of calcite dependa e•aentially on its morpbotogy; the MgO eontent ia a 1eae imporcant variable.
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Da pritice da flotaçio é conhecido que o~ reagentes adotados para

a recuperaçao de um mineral de um depósito podem não ser efetivos
na recuperação do mesmo mineral de outro depósito , ou mesmo de diferentes ~onas , dentro do mesmo depósito.

A 'hetero~eneidadc mincralÕgica e qufmica de reg1oes superficiais ou
subsuperficiais das partrcu~a• tem sido evocada para explicar as mo
dificações na hidrofobieidade , adsorção e potencial zeta de um de-terminado minet:al (1) (2). Hã evidências na literatura (3) (4) de
que também a heterogeneidade !Ísica (grau de cristalinidade e rug!!.
sidade superficial) pode provocar alterações na bidrofobicidade
doa minerais. Materiais hidrofÕbi c os têm sido c onver~idoa em total
mente hidrof!licos após aumentos pronressi ~o s em suas rugosidades suverficiai s (4) .

Os mine~ai~ tipo sal , tai& como calcita e apatita , são espeeialmen
~e aens•ve1s , quanto ao comportamento na flotaçao , à variações apã
rentemente pequenas nas suas propriedades superficiais (5).
-

•

Micke(6) em 1954 ji chamava a atenção para a existência de duas
formas de caleira que comportavam-se de maneira absolutam·entn
di(erente na flotação. Uma , constituída de microaristais e , a outra .. na

formA de mac.rocrist a is ro-mboé..dri.c.os ~ isolados .

ee trabalho de pesquisa foi direcionado no sentido de contr ibuir
para que se tenha maiores subsídios para a interpretação das diferenças de performance na !lotação das rochas fosfi~icas carbonatadas brasitei~a• , vtsco que . critérios baseados na .Pr.esença de c arbonaLos e no teor de P o são insuflci~n t es para jus t ificar as di2 5
ferenças de comportamentos
de minérios Eosfâti cos !rente a um pro
cesso. Por exemplo , o processo Serrana aplicado em Janupiranga , S~
pa ra traLar minério com sr. de P 0 e 80% de ganga carbonãtic a , mos
trou-se inadequado para tr atar o2 5minério.de ltataia , CE , co ntendomaior teor de P o e menor teor de ganga ca rbonãt ica (7).
2 5
A parte exoerimental desLa pesquisa foi realizada ate~vês de estu
dos comparativos de microflotação de oalci ta s , apatitas e das mis
turns desses minerais procedentes de JacupiranRa e Itacaia .
-

Es

A caracterização doa minerais purificados é
explicitar as

dife~enças

fei~a

no sentido de

decorrentes de seus condicionamentos

ge~

lÕRicos e correlacionâ-las com as respostas ã microflotação.
2- AMOSTRAS MtNERAtS . DESCRir,ÃO.
Foram selecionados dois tipos de materiais c arbonAtado• provenien
te-s de lcatsia. Um , denominado cal~ita cristali na , apresentava-se
na 'o r ma de monocri$ t)l1 rOTI\boédrico , faces bem fe>rmadas , planas e
lisas, cor amarelada. Q outro , por ser constituldo dos 11\Ínerais
calcita e dolomita em asso ciação Íntima , foi•denominado aqui dolo~ita-ealcita. ~presentava forma irregu l ar , sem plnno• de clivagem
anarRntes mas, quAndo fraturado ,

Sun
A

Aerav a mierocristais rotrboêdrieos.

co l oração era branca acinzentada .

calci~a

proceden~e

de Jacupirang a tinha forma msssiva , aspecto

Sacaróide , se m plano• de clivaRem , eo l oraçâo branca.

A apatita de
cupiran~3 1

lta~aio

aprespntava coloração avermelhada e a de J a-

esverdeada.
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3- METOUOLOGIA E REAG 'ENTES.
As amo s tras minerais foram iraamencadas em gral de porcelana e
posteriorment~ peneiradas para obtenção da fração granulomãtrica
entre ~100 + tsm mesh Tyler. Os minerais , assim classificados , fo
ram submetidos ã separações em lÍquidoa densos e separaçÕes ele-tromagneticas , para puri!icação.

A caracterização dos minerais puTificados constou de análises por
difração e fluorescência de raios X, anãtiaes quÍmicas por , via
úmida e por absorção atômiea e ainda examea ern microacõpio eletrô
nico de varredura e microssonda eletrôntca . ~esta Última , fez-seo mapeamento de magnésio em grãos isolados das calcitas,
dolomita-calcita e amostras globais, e também a verificação da textura
superficial destes minerais (-100 + 150)rne~h Tyler a um aumento
de 360 vezes. Micrografias de diferentes partlculaa foram tiradal ,
iniciando-se um c~ahalho de avaliaçãodn ruQoaidade superficial das
tes minerais , ainda não toncluido.

-

Os testes de microflo tação foram realizados em tubo de Kallimond,
utitizan.do-se 1 g do mineral, 1 minuto do condicionamento , tempo
de teste de l minuto e va<ão de ar de 60 ml/min.
A mistura mine ral carbonatada/opatitco utilizada noa teares de microflotação era con,titu!da de 0 , 5 g de cada mineral..
Os reagentes util izados foram o oleato de sódio eomo coletor , amido
de milho gelatinizado com soda como deprel$or e icldo cloridrico e
hidróxido de sódio como moduladores de pH.
4- RESULTADOS E DISCUSSÃO.

4.1- Caracterização.
A diferença básica entre os minerais carbooatados, segundo os resul
ta~os de anãliae s quimic•s, refere-se ao teor de MgO. A calcita
cristalina de Itataia apresentou o menor teor de MgO (0 , 07%) , a dolomita-calcica de 1 tataia apresentou o maior teor (14 , 8%) e a cal ei
ta de Jacupiranga apresentou um teor intermediãrio (2 ,6%) .
Os c'onraminanres traços (Pe , Hn, AI., Zn, SiOl , NaO, K O) apresentaram tcoTes aproximadamante

s~m~!hantes

noa varies

minl~ais

earbo na-

tados , Os teores de CaO [oram reopl!ctivamente 54 , 5% 1 34 , 6% ,e 51,2%
para a calcite cristalina de ltstaia, dolomita-calcita de ltataia
e caleira de Jacupiranga.
As image ns de mitroscopia eletrinica de varredura e microaaonda
eletrônica, para mapeamento de magnêaio em part(culaa Ílola4as ,
indicaram qu~ o magnésio ou dolomita enconna-•a em uma uaociação
muito Íntima com a caleira , visto não se identificar regiÕes de
concentração de pontos de magnésio mas, uma distribuiçÃo homogênea.
Análises em amostra s globais indicaram que todas as particulas, de
maneira geral , apresentaram ponto• de magnésio.
Resultados de difra~ão de raios X idenciíicaram a presença de dolo
mi ta somente na c:alcita de Jacupiranga c na dolomita-calcita .
Dos exames da textura superficial das caloitas , am microscópio ele
tr5nico de varredura e microssonda eletrSniaa .

foram tiradaa viri~a

microRraíias. A figura I representa microgra!ias tÍpicas,
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Figun 1 A
Calcita c ristalina
de Itataia

Figura .l 8
Do lomi ta-cdci u de
ltataia

Figura 1 C
Calcita de Jacu-

piranga

Picura l - Kicrografia tÍpica dos aineraie carbonatados
SÔnia

Kar~arida

de Asais
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Na

que a calciLa cristalina d~ ltataia, ara
ISO) mesh Tyl~r, con••rva lua característicade'crístal romboédrico bem formado, co• planol de clivas~• representado• por retas paralelas entre 1i. A 1uperlície mostra-se pia
na e baatante lisa.
fi~ura

lA

oba~rva-se

nulo~etria (-100 +

Na finura 18 , dolomica-calcita de 1tataia , observa-se a preaença
de resiÕes rugoaas e de regiÕel mal~ lísaa. A presença de planoa
de cliva~em paralelos e as linhas de contorno lembram caracter!•
tícas do criatal romboédrico.
Na fi~ura IC, pode-se observar que a calcita de Jacupiranga apresenla linha de contorno totalmente irreaulftr , com ausência de pla
no1 de clivagem. Sua superCície aprelenca-ae com alto grau de ru=
goaidade.
Quanto ãa apatitas , análises química• moltraram que a diferença bi
sica entre elaa residia no teor de re o3 • A apatlta de ltataia a - preaentou um teor de 2 ,4% de re203 ~ a2 de Jacupiranga 0,21.
4.2- Testea de microflotaçio.
A Cigur~ 2 mostra a flutuabilidade doa minerais carbonatados e apa
titaa. Pode-•~ verificar que a flutuabilidade doa minerais carbQna
tados craeca na orden:"caleita Jacupiranga , dolomita-calcita e cal
cita cristalina de Itataia.
Comrarando-a- o• resultados de microflotaçio com os de car acteri~•
çio , nio •• verifica qualquer correlação ent~e os teores de magni=
aio e.as flutuabilidad~a dos minerais carbona tad oa . Ressalta-ae
que a dolomita-calcita de ltataia apre1ante alto teor de HgO
(14 , 8~) relativamente aos teotea da H&O da ealcita cristalina da
ltataia (0 , 07%) e a calcite de Jacuplran&a (2 , 6%).
foi verificada , entretanto , a exi1tência da eorrel açio entra a flu
tuabilidade e aa características morfol~ieaa dot minerais carbonã
tados. Quanto maia bem formado o cri1tal , menor aua rugosidade au=
perficial (obaarvaçio visual) e maior aua flutuabilidade .
Levando-•• em conaideraçio que as direrençaa entr~ os minerai• e ar
bonatadoa oram o teor de HgO e a morColoaia, pode-se afirmar que os minerai• carbonatados aqui estudadoa tiveram seus comportamentos na micro~lotaçio regidos , fundamentalmente , por suas caracterÍsticas morfológicas; minerais aonstitu!dos de eriataie maie rom
boêdricoa o superfícies ma is liaaa , apreaentaram maior flutuabit!
dade.
~

fiaura 2 mostra também que a apatita da ltataia, a qual apreaenta maior t~or de f~rro, apresentou menor Clutuabilidade qu~ a apetita d~ Jaeupíranga.

Ainda na Ci~ura 2 , pode-oe observar que 01 minerais carbonatadol
de ltataia apre1entam flutuabilidade ••i• elevada que a apatita.
A doloaita-ealclta apresenta aixima flutuabilidade no pH mair ici
do eatudado (pH 7) e a c~lcita c~ialallna ea pH 9.
No caso de Jaeupiranga , a calcila aprelenta menor fluruabilidadt
que a apatita.
As fl~ura1 3 a 4 comparam , reapectivamtnte, as flutuabilidade• doa
minerais de Itatnia, apatita/calclta criltalina , apatita/dolomltacnlcita, puros • em mistui" IP$. Pode-te verificar através dea•a• fi-
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Plgura 2- flusuabilidede dos minerai• puros
10- moles/1 de oleato de aódio
1) Caleita de Jacupiranga
11) Caldta erlttalina de ltataia
III)Dolomita•ealeita de Itataia
lV) Apati ~• da t tataia
V) Apatitn dt Jaeupi ranaa

SÕnia Margarida de Atais
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11

Fl ucuabi lidade dos minerais de Ita taia
puros e. na mistura.

4
10- moles/1 de oleato de sódio (na mistura)
I) l,patita
li) Calei ta cristalina
Ill)A?atita-na mistura
IV) C&lcita cristalina-na mistura

SÕnia Margarida de Assis
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li

oL-~,-.--sL-~7--~aL--9L-~,o~~,~,---------
PH
fiaura 4 -

flu~uabilidade dos miner ais de ltataia
puro• a na adstura .
4
10- molea/1 de oleato de sódio (na mistura)

t)

Apa t ita

tt)

Dolomita- <aleita

ttl)Apatita - na mis t ura
1V) Do lomi ta-ca I c:i ta - na aris t u r a

SÕn!a Morgarlda de Assis
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gurás que a flutuabilidade , tanto da ealcita cristalina, quanto
da dolomita-calcita, ~ maior quando em misturas.
wa fieura 3, sist.,ma apatita/caleita cristalina, observ-a-se que a
sel.,tividade é conseguida em qualquer um dos pH testados (pH 5 a
10) , pois além da fltuabilidade da calcita crist~lina aumentar , a
da apatita diminui,
Na figura 4 , sistema apatita/dolomita-~aleita de Itataia , a seletividade só e conseguida em pH ácido (pH 5), Isso se deve ao fato
de que a flu~uabilidade da apatita torna-se elevada, em pH maior
que 7 , para asse sistema .

A figura 5 compara a flutuabilidade dos minerais puros de Jacupiranjla e A misturas. Observa-se que na mia tura ambos o a mineTais
têm suas flutuabilidades aumentadas . determinando a ausência de

Beletividade em qualquer dos pR estudados.
Quando os testes foram realizados com as misturas em presença de
amido, de modo geral , como mostram as figuras 6, 7 e 8, ambos os
minerais foram deprimidos , acentuadamente os c:arbonatad os , promovendo, desta forma, a seletividade no sistema de Jacupiranga e
diminuindo

a masma nos siatemas de Itataia.

5- CONCLUSÕF:S,

i. nos estudos de microflotaç&o com os minerais puros e oleato de
sÕdio , em função do pH , a ealcita e dolomita-calcita apresentam
maior flutuabilidade que a apatito , ~ntre os minerais de Itataia.
Com os minerais de Jac:upiranga ocorre o oposto. A flutuabilidade
dos minerais car.bonatados cresce na ordem: catcita de Jacupiranga ,
dolomita-c:alc:ita de 1tataia, calcita cristalina de Itataia, A apa
ti ta de I tataia apresentou m8uor flutuabilidade que a apatita deJac:upiranila;
ii. nos estudos de micro!lotação com misturas mineral carbonatado/
apatita e oleato de sódio , em função do pK, não houve seletivida
de no sistema de Jacupiranga. Nos sistemas de ltacaia a salBtivi':"
dade ocorre , com a calci~a cristalina, em toda a faixa testada de
pH (5 a lO) e, com a dolomlta-<!al"cita, somen~e e111 faixas ácidas

de pH. O

am~do

de milho, de maneira geral , deprime ambos os mine-

~eis ,

acentuadamente a catcita e dolomica-eatcita provocando sele
tividade no sistema de Jacupiranga e diminuindo a mesma no sisco~

ma de Itataia , vi • to que no sistema de lt~taiA-o mineral flutuado
ê a calei ta ou dololllita-caleita e .no sis tj.ma de Jacupiranga, ê a
&patita:

·

iii, 8$ mierografias das caleitas e domita-calcita
mostraram
que, os minerais mais cristalinos, os quais apresentam menor rugo
sidade superficial, apresentam maior flutuabilidade. Não se obtêm,
entretanto, correlação entre os teores de HgO das calcitas e da
dolomita-calcita e suas flutuabilidades.
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Fi811ra 5 - Flutuabilidade doa minerais de Jacupiranga pur01 e na mistura.
4
10- .ol.. /1 da oleato de sódio (na miatura)
I) Apati ta
II) Calei ta
lll)Apatita- na mistura
IV) Calei ta - na aittura

SÕnia Haraarida.de A1aia
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6 -Efeito do amido na flutuabi lidadot doa
•ineraia de Jtataia na misturA.
4
10- mo lel/1 de oleaco de sódio
15 mg/1 de aaú do de milho
I) Apa ti ta - auaincia de aau do
ti) Câlcita-cri.l calina-ausência do. amido

U l )Apacita - p ruença de a mido
IV)Calcita- crlstalina- pruença de smido

Sónia ~arr,arida de Atais
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Ftgura 7 -

P.t~ I to da a mi do na l1 utuabilidad•
dos minerais de ltatau na mistura.

-4
10
roleofl de oloaro d~ 1Ód10
15 mr,/1 de nmido de milh o
ll

Apa!i ta - ausência

.tTlldo

lt) C.lc:ita - dolomta

- ausên~i• di.' aaúdo
III) Ap•títa- presença de ••ido
IV) Calei ta - doloaúta - presença de a ln! do

Sô n ia ~argarida dr Assis
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Fi&ura 8 • !(eico do amido na flutuabilidade doa
minerai• da Jacupiranaa na aúatura.
4
10- molea/1 de oleato de sódio
l5 -a/1 de amido da roilho
1) Apetite- auaêncla de ••ido
II) Calcite - auaência de a.tda
lll)Apatita - presença de mdo
lV) Calcite - presença de amido

SÕnia Haraarida da Aaaia
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