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RESUMO 
O uso de depressores na flotação aniônica do fosfato de ｊｾ＠
cupiranga ｡ｴｲ｡ｶｾｳ＠ de ãcidos graxos de tall-oil ｾ＠ impresciTh 
divel. Testando-se em escala de bancada e/ou piloto vãrios 
tipos de reagentes, tais como: carboximetilcelulose, goma 
guar, taninos e variedades de amido de milho, estas últi -
mas apresentaram resultados metalúrgicos superiores aos de 
mais depressores testados. A variedade de amido de milho
rica em amilopectina levou ãs maiores recuperações de ｐＲＰｾ＠
O gritz mostrou potencial de ser utilizado como substituto 
à variedade convencional, sem prejuízo dos resultados meta 
lúrgicos. A adição de tripolifosfato de sódio, em conjunto 
com alguns depressores testados, aumentou a recuperação de 
P20S no processo. Sua atuação como complexante de cãtions 
metãlicos e como dispersante de ･ｳｰｾ｣ｩ･ｳ＠ minerais presen -
tes na polpa ｾ＠ discutida. 

ABSTRACT 
The use of depressant agents in the anionic flotation of 
phosphate from Jacupiranga with tall oil fatty acids is a 
must. Among severa! reagents tested in bench and/or pilot 
scale, such as: carboxymethylcellulose, guar gum, tanins 
and corn starch varieties, the latter presented the best 
metallurgical results. A corn starch variety rich in amy
lopectin yielded the highest P20S recoveries. Corn grits 
yielded metallurgical performances equivalent to those 
with conventional corn starch. The addition of sodium tri
polyphosphate, in combination with some depressant agents 
tested, incre·ased the P20S recovery in the process. Its ro 
le as a complexing agent for metallic cations and as a dis 
persing agent of mineral species in the slurry is discussed-:-
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1. INTRODUÇÂO 

Minérios fosfatados são raramente utilizados sem prévio processamentu 

A flotação constitui uma das mais importantes e efetivas operações u

nitárias de concentração, responsabilizando-se pelo processamento de 

mais de 20% da produção mundial de rocha fosfática (1,2). 

A indústria de fertilizantes, consumidora de 80% da produção de con -

centrados de rocha fosfática, exige um controle efetivo dos teoresdos 

diversos elementosquecompõem esse insumo básico, objetivando-se fa

bricar o ácido fosfórico dentro de condições ótimas de processamento, 

custos e qualidade do produto acabado. Estas condições podem ser bas

tante comprometidas pela presença de minerais de ganga que contaminam 

os concentrados de rocha fosfática. Sua presença é conseqUência dire

ta de uma deficiência na seletividade do processo de flotação. Este , 

por sua vez, é definido em função da natureza das espécies minerais 

presentes no depósito (1,2). 

ｾｯ＠ Brasil, a maior parte das reservas de rocha fosfática disponíveis 

estão associadas a jazimentos de origem ígnea que se distinguem das 

de origem sedimentar por apresentarem mineralogia mais complexa, des

tacando-se minerais de ganga que exibem difícil separação em relação 

à apatita, como: ｣｡ｬ｣ｩｾ｡Ｌ＠ dolomita, barita e silicatos portadores de 

ferro (3). 

A similaridade na resposta à flotação apresentada pelos minerais cal

cita, apatita e dolomita tem sido bastante abordada em literatura cor 

rente, onde este comportamento é explicado como função de: (4) 

i - compos1çao química superficial semelhante, através da existên -

cia de um cátion comum: ca 2+; 

ii alta atividade superficial dos coletores tradicionalmente utili 

zados, resultando em uma reduzida seletividade de adsorção do 

coletor sobre a apatita; 

iii - interações entre espécies iõnicas oriundas da dissolução de um 

mineral sobre os outros, modificando suas propriedades interfa

ciais originais, tais como: carga interfacial, composição quími 

ca e grau de hidratação, no sentido de igualá-las a um patamar 

comum a todos os minerais; 

i v ｩｾ･ｲ｡･ｳ＠ entre espécies iônicas dissolvidas e reagentes de 
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flotação tais como coletores e modificadores, alterando seu com 

portamento e sperado no processo (6). 

Uma maior seletividade na separação entre estes minerais tem sido ･ｦｾ＠

tivame nte obtida através da utilização de agentes modificadores. Al

guns empre endimentos a nível industrial se tornaram viáveis, como o 

processo Foskor (5) na Africa do Sul e o processo Serrana, no Bra -

sil (5). O processo Kemira (5), Finlândia, aboliu a necessidade de a

gente depre ssor através da utilização de um coletor mais ｳ･ｬ･ｴｩｶｯＨＲｾＩＮ＠

De ntre os modificado res cita dos em literatura como sendo capazes de 

promover a seletividade em sistemas de flotação envolvendo estes mine 

rais, desta cam-se: 

i - regulado res de pH: soda cáustica, carbonato e bicarbonato de so 

dio, óxido de cálcio, silicato de sódio (2,3,4,7); 

ii - depressores: s ilicato de sódio, polifosfatos , dicromatos, ｣ｲｯｭｾ＠

tos, fluoretos, amido, dextrina, carboximetilcelulose e polife

nóis (2 ,3,4,7,9); 

iii- dispe rsantes: silicato de sódio, polifosfatos (2,7); 

i v - moduladores da composição iônica da polpa: bicarbonato de sódiq 

EDTA, zeólitas e polifosfatos (4,7,8). 

O Processo Serrana, utilizado em escala industrial para a concentra -

ção da rocha fosfática da jazida do Morro da Mina (Jacupiranga-SP) u

tiliza o amido de milho gelatinizado como depressor dos carbonatos na 

flotação aniônica ､ｩｲ･ｴ ｾ＠ da apatita com ácidos graxos de tall-oil em 

pH alcalino, de sde o início da década de 70. 

2. MATERIAIS E ｍｾｔｏｄｏｓ＠

Embora a jazida do Morro da Mina apresente variadas tipologias de mi

nério, adotou-se neste estudo o minério calcítico padrão pelo fato de 

ser responsável por quase 70% da jazida. As amostras para ensaios de 

flotação foram coletadas na própria usina de concentração, após o mi

nério já ter passado pelas etapas de cominuição, remoção da magnetita 

por separação magnética e deslamagem. Tal procedimento garante ao ma

terial condições de preparação próximas às que caracterizam o Proces

so Serrana. Dados granulométricos e químicos sobre o minério são ｡ｰｲｾ＠

sentados na tabela I e sua composição mineralógica na tabela II. 



TABELA I - CARACTERÍSTICAS QUÍMI
CA E ｇｒａｎｕｌｏｍｾｔｒｉｃａ＠ DO 
ｍｉｎｾｒｉｏ＠

MALHA % M2\SSA % RET. % P205 
(ABNT) RETIDA ACUH. 

40 11,2 11,2 2,22 

50 10,3 21,5 4,66 

100 33,4 54,9 7,00 

200 21,6 76,5 9,42 

325 13,3 89,8 6,25 

-325 10,2 100,0 6,42 

TOTAL 100,0 6,60 
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TABELA II - COMPOSIÇ!i.O MINERALÓGI
CA DO ｍｉｎｾｒｉｏ＠

MINERAIS % 

Fluorapatita 15,6 

Calei t ·:'l 6P.,2 

Dolornita 11,8 

Flogopita J_, 1 

Olivina 1,0 

Uagnetita 0,8 

Pirrotita 0,2 

TOTAL 98 7 

Após coleta do minério na usina, este sofreu decantação ･ｾ＠ tambores 

foi secado ao sol, homogeneizado, quarteado em aliquotas de 400g para 

futuros ensaios de flotação em bancada. Estes, por sua vez, obedeceram 

ao procedimento padrão adotado para er•saios de flotação no Centro de 

Tecnologia Mineral da Serrana S.A. de Mineração: condicionamento com 

amido em pH = 10,3 a 33% de sólidos por 5 minutos; expansão da polpa 

a 20% de sólidos com nova correção do pH para 10,3i adição de tall ｯｩｾ＠

condicionamento por 30 segundos e ｣ｯｮｳ･ｱ､･ｾｴ･＠ flotação até a exaustão 

do flotado. Duas etapas de ｾ＠ impeza sucedem a etapa rougher pé'. r a a ob -

tenção de concentre. do final em torno de 35% de P 2o5 . Ensaios em escala 

-piloto obedeceram ao mesmo esquema dos €:nsaios de bancada. O ｦｬｵｸｯｧｲｾ＠

ma é apresentado na figura 1. 

O coletor utilizado foi o DT0-15 produzido pela Enzo-Gutzeit finlande

' sa. Este foi adicionado no sistema de flotacão sem prévia ｳ｡ｰｯｮｩｦｩｾ｡ﾭ

ção. NaOH e HCl de pureza comercial foram utilizado3 como reguladores 

de pH. Amidos de milho testados foram: 

amido conve ncional, composto de areilose (24%) e amilopectina 

(75%) i 

ii - amido de milho ceroso, composto basicamente de amilopec t in?. 

(95%) i 

:iii - gritz de milho. 

Tooos os amidos foram gelatinizados quimicamente com soda cáustica P. 

', A. na proporção mássi.ca de 5:1 (amido: soda), atraves da mistura dos 
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reagentes ainda na fase sólida, seguida de adições de pequenas quanti

dades de água destilada, sob agitação moderada até a obtenção de uma 

solução de amido gelatinizado diluída a 1% p/v. 

Os depressores carboximetilcelulose ＨｃｾｃＩ＠ e tanino foram preparados a

través da mistura de 1 grama do reagente com quantidades crescentes de 

água destilada, sob agitação moderada, constante, por 1 minuto até se 

atingir a concentração de 1% p/v. O pH da solução era corrigido para 

10. 

O reagente tripolifosfato de sódio, no decorrer deste artigo apenas d! 

nominado TFS, foi preparado dissolvendo-se 1 grama do material em 100 

ml de água destilada. Sua dosagem, quando necessária, era ｾｦ｣ｴｵ｡､｡＠ con 

comitantemente com os depressores utilizados. 

A goma guar foi preparada no mesmo esquema utilizado para a carboxim! 

tilcelulose (CMC), só que, por recomendação do fabricante, era deixada 

a solução em repouso por 12 horas antes de ser utilizada. 

Após a flotação, os produtos eram filtrados, secados, pesados, catalo

gados e enviados para análises químicas de P 2o5 por colorimetria. 

3. ｒｅｓｕｌｔａｄｏｓＯｄｉｓｃｕｓｓｾｏ＠

3.1. Importância de Agentes Depressores no Processo Serrana 

Testando-se em escala de bancada vários depressores em diferentes ní

veis de dosagem e pH de condicionamento/flotação, selecionaram-se as 

condições experimentais que proporcionaram os melhores resultados para 

cada tipo de reagente. Estas condições e seus respectivos desempenhos 

na flotação em escala de bancada são apresentados na figura 2. 

Através destes resultados, pode-se verificar a fundamental importância 

de um agente depressor para proporcionar uma adequada seletividade à 

flotação ｡ｮｩｮｩ｣ｾ＠ direta do fosfato de Jacupiranga via ácidos graxas 

de tall-oil em virtude das baixíssimas recuperações observadas nos en

saios de flotação onde depressores não foram utilizados. 

Dentre os vários tipos de depressores testados: goma guar, carboxime

tilcelulose, tanino e variedades de amido de milho, estes· 'últimos ｡ｰｲｾ＠
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sentaram resultados metalúrgicos superiores aos demais depressores ｴ･ｾ＠

tados. A variedade de amido de milho mais rica em amilopectina mostrou 

potencial de proporcionar ganhos em recuperação 5% superiores à varie

dade convencional. O gritz de milho mostrou potencial de ser utilizado 

corno substituto a esta variedade convencional, sem prejuízo dos resul

tados metalúrgicos. 

O reagente tripolifosfato de sódio (TFS), quando usado em substituição 

aos depressore s orgânicos testados neste trabalho, apresentou resulta

dos metalúrgicos inferiores aos apresentados pelas variedades de amido 

de milho, não obstante semelhantes aos demais depressores testados. 

3.2. Influência do Tripolifosfato de Sódio no Sistema de Flotação em 

Estudo 

Conhecendo-se a capacidade de espécies iónicas dissolvidas na polpa in 

fluenciarem adversamente a seletividade de processos de flotação que 

envolvem minerais tais como calcita e apatita, realizaram-se ensaios 

de flotação na presença de um reagente de reconhecida capacidade de 

complexar câtions metâlicos (7): o tripolifosfato de sódio (TFS). Sua 

influência no sistema de flotação em estudo é mostrada nas figuras 3, 

4,5 e 6. 

Através da figura 3 pode-se verificar a influência do nível de dosagem 

do reagente TFS na recuperação de P2o5 no processo de flotação, mante.!! 

do-se constante a dosagem de amido (50 g/t) e buscando-se teor de con-

- centrado em torno de (38,3 ± 0,4)% P 2o5 . A dosagem de 30 g/t ｰｲｯｰｯｲ･ｩｾ＠

1 
nau maior recuperação de P2o

5
, não obstante a demanda de coletor para 

1 a obtenção de um concentrado na faixa de (38,3! 0,4)% P2o5 tenha se 

mostrado bastante elevada: 30% superior à situação onde não se adicio

oou TFS. A dosagem de 50 g/t de TFS permitiu que se trabalhasse com me 

nores consumos de coletor sem grande prejuízo ao desempenho do preces-

aso. 

à 
As figuras 4 e 5 ilustram um relevante aumento na seletividade do sis-

1.tema de flotação quando se trabalhou com adição concomitante de amido 

eTFS tanto em escala de bancada como piloto. Nestes testes verificou

se um considerável aumento na demanda de coletor para a obtenção de um 

･ｾｯｮ｣･ｮｴｲ｡､ｯ＠ recleaner na faixa de 30% de P2o5 • Este aumento foi da or

ｲｾｭ＠ de 20% em escala de bancada e de apenas 7% em escala-piloto. 
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Enfocando·-se a atuaçio do TFS no sistema de flotaçio em estudo somente 

pelo prisma de sua açio seqüestrante de cátions metálicos, poderiamos 

supor que: 

i - esse reagente seria capaz de remover cátions metálicos ca 2+ ou 

Mg
2+ adsorvidos na interface minerais/soluçio, conferindo-lhes 

as condições anteriores às da adsorçio desses ions. Esta hipóte

se tem como base um mecanismo de atuaçio apresentado por Leja(7); 

ii - a remoção d2 espécies da interface apatita / soluçio criaria condi_ 

ções menos favoráveis à interaçio desse mineral com moléculas do 

depressor, possibilitando maior nive! de interaçio com o coletoL 

Tal suposiçao é corroborada ｰｾｬｯ＠ ｾｵｭ･ｮｴｯ＠ na demanda de tall-oil 

observado nos ensaios de bancada e piloto; 

iii - tal aumento de àemanda poderia ser uma conseqüência de uma maior 

ocorrência de particulas de apatitas "aptas" à interaçio com o 

coletor, resultando em uma maioé recuperaçio de P
2
o

5 
no processa 

Além de sua capacidade de seqUestrar cátions metálicos, deve-se também 

considerar 2 capasidade dos polifosfatos de c.;e incorporarem à Dupla ｃｾ＠

mada Elétrica através de ligaç0es entre oxigénios ionizados pertencen

tes à estrutura molecular do reagente e cátions metálicos da interface 

sólido/liquido, deixando o conjunto com excesso de cargas negativas e, 

conseqüentemente, atuando como dispersante (7). 

Uma competiçio entre moléculas do coleLor e TFS por sities da interfa

ce sólido/liquido poderia diminuir a interaçio coletor/carbonatos, ｴｯｾ＠

nanda mais efetiva a depressio dos mesmos e também gerando mais espaço 

nas bolhas de ar do sistema para que maior número de particulas de ｡ｰｾ＠

tita pudessem ser recuperadas no concentrado. 

Através da figura 6 pode-se verificar a influência positiva do TFS em 

sistemas d2 flotaçio envolvendo outros depressores do tipo polissacarl 

deos, como a carboximetilcelulose e a goma guar. Tal fato nio foi ob

servado com depressor do tipo polifenóis (tanino). Tal comportamento 

somente poderia ser elucidado ｡ｴｲ｡ｶｾｳ＠ de estudos de maior profundidada 

Notório, nio obstante, é o fato de que o consumo de t.all-oil nos tes -

tes de flotaçio com taninos sem e com o uso de TFS foi o mesmo: 42 ｧＯｾ＠

enquanto os demais novos depresssores: CMC e goma guar mostraram niti 

da tendência a aumentar este consumo (figura 6). 



4. CONCLUSÂO 

A utilização de agentes depressores na flotaç ã o a niônica direta do fos 

fato de Jacupiranga através de ácidos graxos de tall-oil s e faz ｩｭｰｲ･ｾ＠

cindível frente às baixíssimas recuperações de P2o
5 

observadas no pro

cesso de flotação na ausência desses depressores. 

Testando-se vários tipos de depressores: goma guar, taninos, carboxi

metilcelulose e variedades de amido de milho, estas últimas apresenta

ram resultados metalúrgicos superiores aos demais depressores ｴ･ｳｴ｡､ｯｾ＠

A variedade de amido de milho rica em amilopectina mostrou potencial 

de proporcionar ganhos em recuperação 5% superiores à variedade ｣ｯｮｶ･ｾ＠

cional. O gritz mostrou potencial de ser utilizado como substituto a 

esta variedade convencional, sem prejuízo dcs resultados metalúrgicos. 

A atuação do tripolifosfato 0.e sódio (TFS) em conjunto com os polissa

carídeos testados (amido, guar e carboximetilcelulose ) mostrou ser ｢ｾ＠

néfica à seletividade do processo de flotação. O me smo não foi verifi

cado em relação aos polifenóis (tanino). 
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O 48 2: 2 g/t TFS 

e TFS ausente 
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20 30 40 

TEOR P2 Oa "- CONC. RG,CL, RC 

CURVA SÍMBOLO DEPRESSOR DOSAGEM TFS DOSAGEM TALL-OIL 
g:/t g:/t s/t 

A o Tanino 50 o 42 
B • Tanino 50 50 42 
c l!. Gua r 10 o 45 
D • Guar 1 0 50 61 
E o CMC 10 o 58 
F I CMC 10 50 58 

Figura 6 - I nfluência do TFS no desempenho da flotação c om depr essores 

tanino, guar e CMC. 




