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R E S U M O 

Neste trabalho, através de caracterização, microflotação e 
medidas de potencial zeta das principais fases minerais de 
um fosfato alterado de Tapira - MG, procurou-se contribuir 
para o entendimento do comportamento do minério na flotação. 
As fases fosfatadas obtidas apresentaram grande heterogenei 
dade f!sica e qu!mica, esta última, associada à presença de 
Fe, Si, Al, Ti e Ce. A fase fosfatada de menor heterogenei 
dade apresentou maior flutuabilidade. A presença de mica 
diminui a flutuabilidade desta fase fosfatada. Medidas de 
potencial zeta mostraram que Ions e/ou coloides provenien
tes da mica são especificamente adsorvidos pela fase fosfa
tada menos alterada. 

A B S T R A C T 

The purpose of this work was the study of characterization, 
micro-flotation and potencial zeta of the main minerals 
phases of an alterated phosphate ore from Tapira - MG. This 
study can contribute to understand the behavior of the ore 
flotation.The phosphated phases obtained showed great 
physical and chemical heterogeneity associated to the 
presence of 'Fe, Si, Al, Ti and Ce. The phosphate phase of 
lower heterogeneity showed the highest flotability. The 
presence of mica (vermiculite) decreases its flotability. 
Potencial zeta measurements showed that Ions and/or 
colloids from mica are specifically adsorbed by the 
phosphatéd phase. 
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1. INTRODUÇl\.0 

O estudo de características intrínsecas aos minerais e a utilização 

de técnicas que possibilitem uma melhor individualização dos possí

veis problemas de minérios considerados refratários são de grande ｶｾ＠

lia na interpretação e desenvolvimento de processos. Condições como 

heterogeneidade química e física, adsorção inadivertida de íons e/ou 

coloides presentes nas polpas de minérios são, todas elas, responsá

veis pelo comportamento dos minerais na flotação (1,2). 

No caso de minerais tipo sal, como a apatita, pequenas variações fí

sicas e/ou químicas, a nível superficial ou subsuperficial podem re

fletir diretamente em suas hidrofobicidades. Teores de ｣ｯｮｴｾｭｩｮ｡ｾ＠

tes diversos intimamente associados às apatitas, recobrimentos por 

ferro, adsorção de lons como Ca ou Fe e, ainda, adsorção de fases ｣ｾ＠

loidais ou soluções sólidas têm sido mostrados na ｬｩｴ･ｲ｡ｴｵｲ｡ｾ＠ ｰｲｾ＠

judiciais à sua flutuabilidade (1,2,3). 

Neste trabalho, procurou-se identificar e caracterizar ｾｬｧｵｭ｡ｳ＠ das 

principais fases minerais de um minério fosfático alterado de Tapira 

-MG com o objetivo de contribuir para o entendimento do seu ｣ｯｭｰｯｲｴｾ＠

mento na flotação. 

2. METODOLOGIA 

As fases minerais estudadas foram obtidas a partir do minério atra

vés de separação em liquides densos (2,75, 2,85 e 3,2 g/cm') e sepa

ração eletrostática no Separador Isodinâmico Frantz em diversas ｡ｭｰｾ＠

ragens (0,3, 0,5, 0,7, 1,0, 1,7A). A faixa granulométrica utilizada 

foi de -O, 209 mm + O, 1 OS mm (-65 +150 mesh Tyler). 

As análises e estudos das heterogeneidades físicas e qulmicas das a

mostras foram feitas através de difração de raios-X e microssonda e

letrônica com análises normalizadas de 12 partículas por amostra em 

diferentes regiões . 

Os testes de microflotação foram realizados em tubo de Hallimond mo

dificado utilizando-se 1g do mineral, 2 minutos de condicionamento, 

tempo de teste de 1 minuto e vazão do g<W (nitrogénio) de 60 ml/min. 
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Testes com misturas mica/apatita foram feitos com 0,5 g de cada mine 

ral. Como coletor f9i utilizado o óleo de arroz e ácido clorídrico 

e hidróxido de sódio como reguladores do pH. 

As medidas de potencial zeta foram feitas em uma célula microeletro

forética. Nos testes onde se verificou a influência de íons ｰｲｯｶ･ｮｾ＠

entes da. fase micácea no potencial zeta da apatita, procedeu-se a um 

condicionamento por 15 minutos em solução aquosa, seguido de rigoro

sa filtragem (uso de papel faixa branca quantitativo) e condiciona

mento por 5 minutos da apatita na solução aquosa da mica. 

3. RESULTADOS E ｄｉｓｃｕｓｓｾｏ＠

3.1. Caracterização das Fases Minerais 

3.1.1. Fases fosfatadas 

Resultados de análise quantitativa de minerais por cUfração de raios 

X (4) nas diversas frações denso-magnéticas obtidas a partir do ｭｩｮｾ＠

rio ｭｯｳｴｾ｡ｲ｡ｭ＠ uma distribuição dispersa da apatita nestas frações 

(Tabela I). A amostra AG, de menor teor em apatita, foi inseridanes 

ta tabela devido à presença de 22% de fosfato secundário. 

Estudos de microssonda eletrônica mostraram que as apatitas destas 

fases encontram-se alteradas, apresentando grande heterogeneidade fi 

sica e química. Em geral, não possuem forma definida podendo ocor

rer como formas alongadas, arredondadas ou mesmo amorfas e apresen

ｴ｡ｾｾｳ･＠ com superfícies que podem ser lisas ou muito rugosas. 

A heterogeneidade química das fases fosfatadas está relacionada ｰｲｩｾ＠

cipalmente à contaminação por Fc, Si, Al, Ti e Ce. Análises por ima 

gem de raios X mostram que estes elementos ･ｮ｣ｯｮｴｲ｡ｭＭｾ･＠ distribuídos 

homogeneamente nas partículas, ou seja, sem concentração em pontos 

preferenciais, embora tenham sido observadas partículas onde ocorria 

um recobrimento de Fe, Ti e Si. 

A Tabela II mostra a frequência de t rtículas contaminadas com Fe, 

Ti, Si, Ale Ce (teor> 1%). ｾ＠
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Uma primeira análise desta tabela mostra que a amostra A6 é a que a

presenta maior frequência de partículas contaminadas por Fe, Si, Al, 

Ti e Ce. Este Último observado apenas nesta amostra (à teor > 1%). 

Foi também detectado que esta amostra possui o menor teor em cálcio, 

o que pode indicar a substituição deste elemento por outro, provave! 

mente o Ce. ｾ＠ importante lembrar que a substituição do Ca pelo Ce ｾ＠

corre num fosfato secundário do grupo da crandalita de nome florenci 

ta (CeA1 3 ) (P04 ) 2 (0H)
5

(H
2
0) (5) 

Em relação às outras amostras pode-se dizer que: 

L a maior frequência de partículas. contaminadas por Fe, Si e Al 

ocorre nas amostras A2 e A3, destacando-se a amostra A3 pela altafre 

quência de contaminação com Fe; 

ii. a maior frequência de partículas contaminadas por Ti ocorre na 

amostra AS; 

iii. a amostra Al é aquela que apresenta menor frequência de ｰ｡ｲｴ￭｣ｾ＠

las contaminadas por Al; 

iv. Uma análise da frequência com que ocorrem partículas contamina

das com o conjunto de elementos Fe, Si, Al e Ti indica que a amostra 

A4 é a mais homogênea. Além disto ela é também a de menor heteroge

neidade física . 

3.1.2. Fases micáceas 

Estudos de difração de raios X, realizados pelo CDTN (4), nas fases 

. minerais obtidas a partir da amostra do fosfato alterado mostraram a 

1,presença de vermiculita em quase todas as frações denso-magnéticas. 

'jEsta dispersão da vermiculita nas frações denso-magnéticas pode ser 

um indício do estado de alteração desta mica. 

'.Relatório da Fosfértil (6) sobre a caracterização de minérios altera 

s menciona o alto grau de alteração das micas nestes minérios, se

.,. do o qual, "as micas são como uma argila, quase que desfeitas cris 

i talograficamente". 
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t importante salienta:r que a vermiculita pode vir a ter um papel im

portante para o sistema em estudo devido à sua grande capacidade de 

troca ｩｮｾ｣｡＠ 17). tons, como Fe, Al, Mg, etc., colocados pela mica 

em solução podem ser adsorvidos especificamente pela apatita vindo a : 

alterar seu comportamento quanto à aquisição de flutuabilidade. Além 

disto, Santos 17) cita a vermiculita como um mineral capaz de se as- . 

sociar a outros minerais de estrutura em camada formando um empilha

mento de minerais que pode reter entre as camadas argila-minerais de 

tamanho coloidal. Estes minerais coloidais poderiam vir a ser adsor 

vides pela apatita. 

3.2. Testes de Microflotação/Potencial Zeta 

3.2.1. Fases fosfatadas 

Testes de microflotação com a fase fosfatada alterada de maior teor 

em apatita e com menor heterogeneidade física e química (amostra A4), 

em função da concentração do coletor e pH estão mostrados nas figu

ras 1 e 2. Estes resultados confirmam o pH 10, obtido nos testes de 

flotação em bancada com o minério, como o mais promissor (8). 

Na Tabela III, encontram-se os resultados de testes comparativos de . 

flutuabilidade para as fases fosfatadas relacionadas no item 3.1.1. 

(Tabela I) em pH 10. Os valores obtidos mostram que exceto para a ' 

fase menos alterada, todas as outras apresentam baixa flutuabilidad& 

Uma tentativa de correlacionar a frequência dos contaminantes ｆｾ＠ Si, 

Al e Ti (teor > 1%) com as flutuabilidades das fases fosfatadas está 

aprésentada nas figuras de 3 a 6. 

De maneira geral é difícil identifica:r um destes contaminantes como 

o responsável pela baixa flutuabilidade das fases fosfatadas mais al 

teradas, desde que, a maior ou menor nível, todos eles se encontram 

associados às ｾｰ｡ｴｩｴ｡ｳＮ＠

Entretanto, os resultados ap:resentados nas figuras de 3 a 6 mostram 

que é possível correlacionar a frequência de um contaminante com a 

flutuabilidade de algumas ｦ｡ｾ･ｳ＠ fosfatadas especificas, quais sejam; 

Fe e Si com as amostras A2, A3 e A4, A1 com A2, A3 e AS e Ti com as 



153 

amostras A2, A4 e AS. 

3.2.2. Fase micâcea e mistura fase micácea/fase fosfatada menos al

terada 

Testes de microflotação com a fase micácea realizados nas mesmas con 

dições de melhor flutuabilidade para a fase fosfatada menos alterada 

(pH = 10, 20 mg/1 de óleo de arroz) mostraram que sua flutuabilidade 

é apenas 16, bem menor, portanto, que aquela obtida para a fase fos

fatada (80%). 

Tendo em vista o alto teor de mica no minério alterado, quando ｣ｯｭｰｾ＠

rado ao minério padrão (6), decidiu-se por verificar a influência da 

fase micacea na fase fosfatada menos alterada. 

Testes de microflotação com uma mistura mica/fase fosfatada A4, nas 

melhores condições de flutuabilidade da fase fosfatada,mostraram que 

na mistura esta fase tinha a sua condição de 80% de flutuabilidade 

diminuída para 37. A Tabela IV resume os resultados de flutuabilida 

de obtida para as duas fases minerais e a fase fosfatada na mis.tu

ra. 

Uma comparação de resultados de medidas de potencial zeta obtidas ｰｾ＠

ra a fase fosfatada menos alterada na presença e na ausência de lons 

e/ou coloides da fase micácea (figura 7) mostra que a presença des

tes íons e/ou coloides deslocam o IEP da fase fosfatada de pH em toE 

no de 8,0 para pH próximo a 10,0. Estes resultados indicam uma adsor 

cão especifica pela apatita de !ons e/ou coloides provenientes da ｦｾ＠

se micâcea, o que talvez possa contribuir para explicar a diminuição 

da flutuabilidade da fase fosfatada menos alterada na presença da fa 

se micácea. 

4. CONCLUSOES 

As fases fosfatadas do minério altex-ado mostr.aram uma grande ｨ･ｴｾ＠

rogeneidade física é química, esta última relactonada à presença 

de Fe, Al, Si, Ti e Ce. A presença de fosfato secundário foi de

tectada. 
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A fase fosfatada de menor heterogeneidade química é a que possui 

maior flutuabilidade. 

A presença da fase micácea diminui a flutuabilidade da fase ｦｯｳｦｾ＠

tada menos alterada. Medidas de potencial zeta mostraram uma mu

dança no IEP da fase fosfatada menos alterada de pH 8 para pH 10 

quando na presença de íons e/ou coloides da fase micácea, ｩｮ､ｩ｣｡ｾ＠

do uma adsorção específica destes íons e/ou coloides pela fase 

fosfatada. 
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Tabela I. Fases Fosfatadas - Análise de Difracão de Raios X (4) 

PRODUTO TEOR APATITA 
AMOSTRA 

DENSIDADE SEPARADOR ｍａｇｎｾｔｉｃｏ＠ (%) 
(g/cm3 ) FRANTZ (ampere) 

A1 d < 2,8G w-w:; 1 I 1A 83,7 

A2 2,8G < d < 3,2 MAG 1,0A 79,7 

A3 2,8G < d < 3,2 MAG 1 I 1A 83,0 

A4 2,8G < d < ;3,2 NM1lG 1 I 7A 89,8 

AS d > 3,2 MAG 1 ,OA G1,5 

AG d < 2,8G MAG 1,0A 18,3 

Tabela II. Frequência de Particulas Contaminadas por Fe, Si, Al, Ti 

e Ce (teor > 1%) 

FREQUtNCIA CONTAMINANTES COM TEOR > 1% 
AMOSTRAS 

Fe (%) Si(%) Al (%) Ti(%) Ce (%) 

A1 33 50 8 
A2 55 82 45 9 
A3 83 83 41 8 
A4 3G 3G 18 9 
AS 12 50 37 37 
AG 100 100 100 40 80 
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Tabela III. Resultados de Flutuabilidade das Fases Fosfatadas 

(pH = 10, 20 mg/1 de Oleo de Arroz) 

AMOSTRA FLUTUABILIDADE (%) 

A1 45 

A2 46 

A3 29 

A4 80 

AS 25 

Tabela IV. Flutuabilidade das Fases Fosfatada menos Alterada e 

Micácea e da Fase Fosfatada na Mistura de Ambas 

(pH 10, Concentração do Oleo de Arroz de 20 mg/1) 

AMOSTRA 

Fase Micácea 

Fase Fosfatada menos 
Alterada (Amostra A4) 

Fase Fosfatada na Mis 
tura com Fase Micáceã 

FLUTUABILIDADE (%) 

30 

80 

37 
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Figura 1. Flutuabilidade X pH para a fase fosfatada 

menos alterada (amostra A4) 

IID 
ｾｾﾷ＠

10 ｟ＬＮＮＭＭｾﾷﾷＭﾷﾷﾷﾷﾷＭＭ
10 

..... ,. 
9111 

I . ., 
:eo 

ｊｾ＠

I ｾＳＱ＠ ........ "' 
• 

_.,o 

to, 
10 11 • • c • ｾ＠

an..u- Ol.o di ftriW Cllllli'U 

Figura 2. Flutuabilidade X concentração do coletor 

para a fase fosfataãa menos alteraãa 

(Amostra A4) 
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Figura 3. Flutuabilidade X frequência de partículas 
contaminadas com Fe (teor > 1%) 
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Figura 4. Flutuabilidade x ｦｲ･ｱｵ￪ｮ｣ｾ｡＠ de partículas 
contaminadas com Si Ｈｴｾｯｲ＠ > 1%) 
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Figura S. Flutuabilidade X frequência de partículas 

contaminadas com Al (teor > 1%) 
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Figura 6. Flutuabilidad,e X frequência de partículas 

contaminadas com Ti (teor > 1%) 
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Figura 7. Potencial zeta X pH para a fase fosfatada 

menos alterada, mica e fase fosfatada menos 

alterada na presença de íons e/ou coloides 

da mica 


