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IDENTIFICAÇ1\0 DAS CAUSAS DO BAIXO DESEIV'l'ENHO NA FLOTAÇÃO DE 
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R E S U M O 

Procurando entender as causas das diferenças de comportamer 
to na flotação qe um minério fosfático padrão e um ｭｩｮ･ｲｾＨ＠
problema do Morro da Mina, realizou-se estudos comparativm 
de caracterização dos minérios e de seus minerais consti
tuintes quais sejam, apatitas, calcitas e micas. A caract< 
rização dos minerais constou de estudos de ｨ･ｴ･ｲｯｧ･ｮ･ｩ､｡ｾ＠

de constituição (microssonda e espectrofotômetro de infra
vermelho), hidrofobicidade (tubo de Hallimond), solubilida
de (ions ca2+ em solução) e potencial zeta (célula microelt 
troforética). Os resultados indicam que as diferenças na[ 
características das micas e seus efeitos nas propriedader 
superficiais da apatita podem justificar a pior performancl 
do minério problema na flotação. A utilização de ｎ｡Ｒｃｏｾ＠ n< 
flotação (em bancada, com recirculação de massa) do mineric 
problema forneceu acréscimo de 5,5% na recuperação de P 2o5. 

ABS'rRACT 

Trying to understand the causes of the differences in tht 
flotation behavior between the standard phosphate ore and é 

problem phosphate ore from !'torro da Mina, comparatives 
characterization studies were made with both ores and itE 
minerals (apatites, calcites and micas). Hinerals 
characterization consisted of heterogeneity constitution 
studies (microprobe and infrared spectrophotometric), 
hydrophobicity (Hallimond Tube), solubility (ions ca2+ ir 

solution) and zeta potencial (microeletrophoretic cell). 
The results show that the differences in the micas 
charactheristics and its effects in the apatite surface 
properties can justify the problem ore worse performance. 
The use of Na2C03 in the problem ore flotation (bench scalf. 
in closed circuit) provided a 5,5 ｾ＠ :inproverrent in the recovery of P2o5 . 
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(5) Engenheiro de Minas, M.Sc., Gerente de Tecnologia da SerranaS/A 

de Mineração. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre os diversos tipos de minérios fosfáticos que compõem as jaz! 

das do Morro da Mina, de propriedade da Serrana S.A. de Mineração, 

destaca-se o minério calcitico com flogopita. Embora sua composi

ção química e mineralógica seja semelhante à do minério calcitico 

padrão, seu desempenho frente ao processo de flotação é bastante in 

f.erior. 

A dificuldade de aplicação direta dos processos descritos na ｬｩｴ･ｲｾ＠

tura e, a refratariedade de alguns tipos de minérios de um mesmo ､ｾ＠

pósito ao esquema de flotação adotado, nem sempre se explicam atra

vés de diferenças notáveis de composição mineralógica, grau de libe 

ração ou propriedades índices usuais. 

Diferenças aparentemente pequenas na composição e estrutura dos mi

nerais, corno a presença de impurezas mais finamente dispersas ｣｡ｵｳｾ＠

das pela presença de soluções sólidas, substituições isomórficas ou 

processos de adsorção de minerais coloidais, determinam variações 

em características intervenientes na flotação corno, por exemplo, a 

solubilidade dos minerais tipo sal (1). As espécies dissolvidas rnQ 

dificam as propriedades interfaciais dos minerais através do ｣ｯｲｮｰｬｾ＠

xo equilíbrio químico envolvendo as reações de hidrólise, cornplexa

ção, adsorção e precipitação na superfície ou na solução (2) (3) (4) 

(5) (6). 

No caso de minerais tipo sal, onde pode-se esperar que a dissolução 

dos minerais exerça importante função, tentativas de previsão de ｳｾ＠

letividade na flotação, baseadas em teste de rnicroflotação com ｲｮｩｮｾ＠

rais puros, ou misturas binárias das fases majoritárias, frequente

mente falham. 

Mais recentemente, condições favoráveis para seletividade na flota

ção calcita/apatita tem sido examinadas através de previsões termo

dinâmicas usando-se diagramas de distribuição de espécies e deterrn! 

nação de propriedades superficiais em sistemas heterogeneos. Por 

exemplo, a conversão superficial de apatita para calcita pode ser 
2-prevista a partir de urna concentração critica de co
3 

, assim corno, 

a precipitação de oleato de cálcio em solução, a partir de deterrni-
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d 
ｾ＠ 2+ na as concentraçoes de Ca . Em ambos os casos observou-se efeitos 

nocivos na flutuabilidade da apatita (2) (3) (4) (5). 

Buscando-se conhecer as causas das diferenças de comportamento ｡ｰｲｾ＠
sentadas pelo minério calcítico padrão e o minério calcítico com 
flogopita, desenvolveram-se estudos comparativos de caracterização 

dos ｾｩｯｳ＠ e determinação de propriedades superficiais dos minerai& 

Procurou-se identificar a fase mineral crítica e os efeitos de suas 

interações com a apatita. Testes de flotação em escala de bancada 

visando à obtenção de melhores resultados foram realizados utilizan 
do-se reagentes selecionados em testes de microflotação com mistu

ras (1:1) apatita/minerais de ganga. 

2. MATERIAIS E M!TODOS 

2.1. Materiais 

Os minerais micas, Gpatitas e calcitas obtidos a partir do minério 

calcltico padrão .(minério padrão) e minério calcltico com flogopita 

(minério problema) serão designados de Pa ou Pr conforme sejam pro
venientes,do minério padrão ou do minério problema respectivamente, 
quais sejam: apatita Pa, apatita Pr, calcita Pa, calcita Pr, mica 

Pa e mica Pr. 

Os reagentes utilizados foram tall oil e amido fornecidos pela Ser

rana S.A. de Mineração, carbonato de sódio (P.A.) e NAOH (P.A.). 

2. 2. Métodos 

2.2.1. Preparação de Amostras e Reagentes 

O minério utilizado nos testes .de flota:ção em bancada foi moldo a 

úmido a -65 mesh Tyler e deslamado em ciclone a lOp. Após ｰｲ･ｰ｡ｲｾ＠

ção os ､ｯｩｾ＠ minérios apresentaram a mesma granulometria. 

Para obtenção dos minerais purificados o minério foi peneirado a ú
; 

mido, utilizando--se as peneiras de 65 e 200 mesh Tyler. A 

-65 +200 mesh Tyler foi submetida ã separações densitãrias 
fração 

(liqui-
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dos densos) e magnéticas para obtenção das apatitas, calcitas e mi

cas. Todos minerais foram lavados com acetona e água destilada. 

O tall oil foi saponificado com soda. O amido foi gelatinizado com 

soda (razão amido/soda de 4/1). A modificação do pH era feita com 

NaOH, a menos de especificação contrária. 

2.2.2. Caracter±zaçâo dos Minerais 

i) Heterogeneidade da Constituição 

As fases mineralógicas foram analisadas utilizando-se a.metodologia 

mais adequada a cada caso. Análises de partlculas (-65 +150 mesh 

Tyler) foram realizadas em espectrómetro de energia dispersiva aco

plado com microscópio eletrônico. Espectrofotômetro de infraverme

lho (Perkin Elmer FT - 1600) foi utilizado para estudo das micas. 

ii) Hidrofobicidade dos Minerais 

Os testes foram realizados em Tubo de Hallimond com a fração -65 

+150 mesh Tyler, 1,0 g do mineral, tall oil saponificado (12 mg/1) 

como coletor, em pH 10. O tempo de condicionamento foi de 1 minuto 

e a vazão de ar 60 ml/minuto. Usou-se água destiladp. 

iii) ?olubil±dade dos Minerais 

Os testes foram realizados com 1 g do mineral (-150 +200 ｾ＠ Tyler). 

O mineral era adicionado à solução de 60 ml de água destilada em pH 

10, e agitado com velocidade constante, durante 10 minutos. Depois 

de 30 minutos de repouso a solução era filtrada em papel quantitat! 

vo faixa branca. A solução era enviada à absorção atómica juntameE 

te com o branco, para análises de ca2+. Os testes foram repetidos 

3 vezes. 

ivl Potencial Zeta 

A determinação da mobilidade eletroforética foi realizada na célula 
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microeletroforética Rank Brothers. Os testes foram feitos em 3 di

ferentes condições: 

Condição 1: pH 10, sem reagentes 

Condição 2: leitura da mobilidade das partículas feita em fase a

quosa obtida por filtragem (papel quantitativo faixa branca) de uma 

polpa contendo 30 mg de mica (-400 mesh Tyler) condicionada em20 ml 

água, pH 10, durante 15 minutos. o tempo de condicionamento das a

patitas nas fases aquosas das micas foi de 5 minutos. 

Condição 3: idêntica à condição 2, com adição posterior de 0,1 mg/1 

de amido (5 minutos de condicionamento) e 1,0 mg/1 de tall oil (0,5 

minuto de condicionamento). 

v. Curvas de pH X Tempo 

Utilizou-se 0,5 g de mineral condicionado em 100 ml de água deioni

zada. O pH inicial da água era corrigido com NaOH para 5,75. 

vi. Testes de Microflotação com Misturas 

Foram utilizadas misturas 1:1 de apatita/calcita e apatita/mica 

(-150 +200 mesh Tyler), a pH 10. A concentração de tall oil nos 

testes foi 6 mg/1, e de amido 0,2·mg/l (para misturas apatita/mi

ca). Misturas 1:1 apatita (-65 +150 mesh Tyler)/minerais de ganga 

(-150 +270 mesh Tyler) foram também utilizadas para selecionar rea

gentes que pudessem melhorar a separação. Foram testadas vários rea 

gentes adicionádos conjuntamente com o amido. Somente o resultado 

com carbonato de sódio (melhor resultado) é apresentado. Utilizou

se 6 mg/1 de tall oil e 0,2 mg/1 de amido. 

vii. Testes de Flotação em Escala de Bancada 

Utilizou-se a célula Denver. Os ensaios foram realizados com recir 

culação de massa. Os resultados apresentados são dos concentrados 

finais obtidos na etapa recleaner. 



3. RESULTADOS E DISCUSSAO 

3.1. Caracterização dos Minérios 

o minério padrão e o minério problema apresentaram composição qui

mica muito semelhante, como pode-se ver na Tabela I. 

Tabela I. Composição Química dos Minérios 

% TEOR 
ｍｉｎｾｒｉｏ＠

P205 cao r.t30 Fep3 A1p3 Si02 ｾｯ＠ PPC 

Padrão 4,44 52,28 2,80 2,95 O, 14 0,81 0,21 35,91 

Prcblena 5,06 50,76 2,45 5,26 O, 18 0,94 0,23 33,15 

A figura 1 mostra curvas de partição de P 2o 5 , por fração granulomé

trica, para os concentrados finais <= 34% de P 2o5 ) dos minérios pa

drão e problema. As diferenças constantes de recuperação, em toda 

faixa de tamanho, entre os minérios padrão e problema (cerca de 10% 

menor para o problema) indicam que a liberação não é um fator dife

renciador significativo da flotabilidade dos dois minérios. 

Ensaios de solubilidade com a alimentação dos testes de flotação 

mostraram que o minério problema apresentava teores levemente supe-
2+ 2+ 2+ riores de Fe e Mg em solução e quatro vezes mais ca que o mi-

nério padrão. 

A existência de minérios fosfáticos mais solúveis e que no entanto 

apresentam boa resposta à flotação, é conhecida, portanto, sem con

siderar a solubilidade do minério problema uma causa definitiva de 

sua pior performance na flotação, procurou-se orientar os estudos 

fundamentais nessa direção. Acredita-se que os estudos das ｰｲｯｰｲｩｾ＠

dades dos minerais, buscando-se conhecer causas mais primárias do 

problema, possam ser úteis para o entendimento do comportamento do 

minério, assim como para o planejamento de lavra. 
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3.2. Caracterização dos Minerais 

A Tabela II resume as principais características dos minerais puri

ficados. 

Tabela II. Caracterização dos Minerais Purificados 

% TEOR SOLUBILIDADE (ng/1) Pal'ENCIAL % HIDmFO 
MINERAL ZE:rn (mV) BICIDADE 

CaO 
+ (solução) pH 10 pH 10 P205 . M30 ca 

Apatita Pa 41,8 54,5 o, 18 o, 18 - 36 70 

Apatita Pr 41,9 54,7 0,09 0,57 23 85 

calcita Pa 53,1 1,9 2,84 15 70 

calcita Pr 53,4 1,4 3,09 IEP 80 

Mica Pa 2,17 - 30 

Mica Pr 5,60 - 55 

Os estudos realizados com apatitas e calcitas não indicaram caracte 

rísticas que justificassem a pior performance do minério problema 

na flotação . Partículas desses minerais analisadas em microssonda 

mostraram alto grau de pureza, sem nenhum contaminante que as dis

tinguissem. Os minerais ｡ｰｾｴｩｴ｡＠ e calcita do minério problema ｡ｰｲｾ＠

sentam maior hidrofobicidade que os mesmos minerais do minério pa

drão. Em ambos os minérios a hidrofobicidade das apatitas se si

tuam praticamente no mesmo nível das calcitas. As calcitas ｡ｰｲ･ｳ･ｾ＠

tam praticamente a mesma solubilidade. A apatita do minério ｰｲｯ｢ｬｾ＠

ma é mais solúvel, mas os valores parecem baixos para que possam e-

d fl - . ( -1 . d 2 + b xercer gran e in uenc1a a prec1sao nas ana 1ses e Ca por a sor 

ção atômica é da ordem de! 0,05%). O potencial zeta de todos os 

minerais é negativo em pH 10, menos da calcita Pr que é nulo. 

A microflotação de misturas apatita/calcita mostra que a separação 

é possível em ambos os minérios. Embora a flotabilidade da apatita 

do minério problema seja menor, a figura 2 sugere que ajustes nacon 

centração de amido podem melhorar este resultado. 

Como os estudos com apatitas e calcitas não foram suficientes para 
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justificar o problema, passou-se a estudar as micas que foram iden

tificadas, ambas, como flogopita com transição para vermiculita. 
2+ 

Pode-se verificar na Tabela II que ambas as micas apresentam Ca em 

solução. A solubilidade da mica do minério problema é duas {2) ve

zes superior à do minério padrão, e é também quase duas vezes maior 

que a da calcita. o potencial zeta de ambas é negativo, mas a do 

minério problema apresenta quase o dobro do valor. 

Curvas de pH versus tempo {Figura 3) evidenciam a existência de rea 

ções de hidrólise para a polpa da mica Pr, através da brusca mudan

ça de pH (5,5- 8,7) nos primeiros instantes de agitação. O pH da 

polpa da mica Pa permanece quase inalterado. 

Microflotação de misturas apatita/mica mostram que na presença da 

mica a flutuabilidade da apatita do minério problema {62%) é menor 

que a da apatita do minério padrão (75%). 

A Tabela III mostra os resultados de potenc:l,al zeta nas condições 1, 

2 e 3 descritas na metodologia. 

Tabela III. Potencial Zeta dos Minerais em pH 10 

POTENCIAL ZETA (mV) 
MINERAL 

CONDIÇAO CONDlÇÂ0·2 CONDIÇAO 3 

Apatita Pa -36 -33 IEP 

Apatita Pr -23 IEP -35 

calcita Pa -15 

Calcita Pr IEP 

O ｰｯｴ･ｮ｣ｾ｡ｬ＠ zeta da Apatita Pr que na condição 1 {na água, em pH 10) 

apresenta o valor -23, torna-se menos negativa (atinge o IEP) na 

condição 2 (na presença da fase aquosa da mica). Este valor é idên 

tico ao obtido para a calcita Pr, na condição 1. Isto leva a crer 

que, sob algum aspecto, a superflcie da apatita torna-se semelhante 

i da calcita, podendo dificultar a separação dos dois minerais. 



Ofori Amankonah et alii (2) (4) mostram através de diagramas de ･ｳｴｾ＠

bilidade (sistema heterogêneo calcita/apatita) que a superfície da 

apatita pode ser transformada em calcita quando a concentração de 

co;- é maior que um valor crítico, em pH > 9,3. Eles encontraram 

também que o potencial zeta da apatita torna-se idêntico ao da cal

cita na presença de calcita sobrenadante, enquanto o da calcita não 

se modifica na presença de seu próprio sobrenadante. 

Esta discussão, frente aos resultados obtidos no caso do ｭｩｮ￩ｲｩｯｰｲｾ＠

blema, coloca dúvida sobre se quem afeta sua flotação é a presença 

de ca 2
+ ou co;- (associado ao ca 2

+ da mica, como será verificado a

diante). 

Pode-se verificar na tabela 3, comparando-se os valores da condição 

2 e da condição 3 (condição 2 + reagentes de flotação) que as varia 

ções provocadas pela adsorção dos reagentes nos valores de potenci

al zeta das duas micas têm a mesma amplitude. Se se considera essa 

variação como um indicativo de estar havendo uma mesma intensidade 

de adsorção dos reagentes nas duas apatitas, precipitação do sal de 

cálcio da espécie coletora em solução, e nao na superfície da apat! 

ta, não deve ocorrer nessas condições. Segundo Pugh (3) a precipi

tação de oleato de cálcio em solução só deve ocorrer a partir de de 

terminadas concentrações de oleato de sódio e de ca
2

+ em solução. 

Embora os estudos de solubilidade detectassem a presença de cálcio 

nas micas, análises em microssonda, realizadas nos planos de cliva

gem 001 das partículas e também nas amostras globais, não indicaram 

a presença de cálcio, ou mineral portador de cálcio. Análises pon

tuais (10) realizadas em regiões de fratura das partículas identifi 

caram 2 partículas com cálcio (1,5% a 5%). 

Suspeitou-se, devido a este fato, da possibilidade de grãos finamen 

te divididos de calcita ocorrerem entre as folhas de mica. Durante 

o processo de preparação (moagem, agitação com água, etc.) os ｰ･ｱｵｾ＠

nos grãos de carbonato entrari-'õ:.i" em contato com a fase aquosa e se

riam lixiviados da superfÍCLe. Análises em microssonda, realizadas 

após cominuição (em gral de ágata) a seco das partículas, revelaram 

a presença sistemática de cálcio nas partículas. A Tabela IVmostra 

resultados típicos. Pode-se verificar que o cálcio não é detectado 

nas partículas maiores que foram cominuidas a úmido. Nas partículas 
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mais finas 
1 

rn ;:.>Ídas a seco 
1 

o teor de Ca é 1 I 6 na mica Pa e 516 na 

mica Pr. 

As amostras das fases micáceas analisadas em microssonda foram leva 

das ao espect.rofômetro de infravermelho. Os espectros obtidos mos-
-1 traram bandas de absorção no número de ondas 1439 cm 1 que equiva-

le à região de absorção do co;-. A figura 5 mostra os espectrosdos 

minerais calcita Pr (figura 5a) 1 mica Pr (figura Sb) e da mica Pr 

tratada como ácido acético e acetato de sódio para dissolução sele

tiva de carbonatos (figura Se). Pode-se observar que o espectro da 

mica apresenta semelhanças com o da calcita 1 como por exemplo1 a ｰｲｾ＠

sença de banda de absorção característica de carbonato na região de 

1439 cm- 1 • A extinção quase completa dessa banda pode ser vista na 

figura 5c. 

Tabela IV. Análises Típicas das Micas em Microssonda 

ELEMEN 
MICA Pa 1>1ICA Pr 

'IOS % -400 rresh Tyler -65 + 150 rresh Tyler -400 rresh Tyler -65 + 150 rresh Ty ler 
ｾｧ･ｭ｡＠ Seco ｾｧ･ｭ｡＠ ünido ｾｧ･ｭ｡＠ Seco 1-bagem a Omido 

Ca 116 010 516 o lo 

ｾ＠ 1514 1617 1316 1715 

Al 1019 1213 817 1210 

Si 4114 40,3 4017 4118 

K 2513 2615 2616 2516 

Ti/Ba 019 113 018 311 

Fe 411 413 3,8 1,2 

ｾ＠ de se esperar que as pequenas partículas de carbonato que ocorrem 

entre as placas de mica tenham uma grande influência no ｣ｯｭｰｯｲｴ｡ｭ･ｾ＠

to de solubilidade do minério. Quanto maior a partícula maior a ci 

nética de dissolução e maior também a concentração de equilíbrio da 

espécie dissolvida. 
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3.3. Seleção de Reagentes para Melhoria da Flotação 

Um programa de testes com objetivo de selecionar reagentes potenci

almente capazes de inibir a solubilidade dos minerais, precipitar 

e/ou complexar espécies iônicas em solução foi realizado em tubo 

de Hallimond com mistura 1:1 apatita/minerais de ganga. O melhor re 

sultado foi conseguido com Na 2co
3

, que é mostrado na figura 4. 

3.4. Testes de Flotação em Bancada 

Os resultados dos testes de flotação em escala de bancada, com re-

circulação de massa, utilizando-se Na
2
co

3 
são mostrados na figura 6. 

As recuperações apresentadas equivalem à obtenção de concentrados 
+ recleaner com teor de 31,5 -0,5% de P 2o 5 . Pode-se observar que um 

obtido utilizando-se acréscimo de 5,5% na recuperação de P 2o 5 é 

4. CONCLUSOES 

i) Os estudos de caracterização indicam diferenças entre as micas 

do minério padrão e do minério problema que podem justificar o mal 

desempenho do minério problema na flotação. Dentre as principais, 

cita-se o maior ｴｾｯｲ＠ de cálcio (análise em microssonda) e maior so

lubilidade da mica do minério problema que coloca duas (2) vezes 

mais ion ca 2
+ em solução que a mica do minério padrão e que a pró

pria calcita; 

ii) 

cão 

cas. 

espectros de absorção 
ｾ＠ . 2-caracter1St1ca do co3 

Grãos muito finos de 

ao infravermelho mostram a bandade absor 

na região de 1430 cm-1 para ambas as mi= 

calcita podem estar disseminados entre 

as folhas de mica visto que, análises em microssonda de partículas 

dep9is de agitação em água, não mais revelam a pre/ença de cálcio; 

iii) efeitos nocivos da mica do minério problema na flotação da a

patita podem ser esperados a partir dos seus efeitos nas proprieda

des superficiais da apatita, tais como: o potencial zeta da apati

ta do minério problema,na presença da fase aquosa da mica, torna-se 
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idêntico ao d a calcita. A mica diminui a flotabilidade da apatita 

conforme resultados de microflotação de misturas apatita/mica; 

iv) a partir de testes de microflotação com misturas apatita/mine

rais de ganga utilizando-se amido de milho, tall oil e reagentes ｰｾ＠

tencialmente capazes de inibir a solubilidade, precipitar e/ou com

plexar ions em solução, selecionou-se o carbonato de sódio que, em 

testes de flotação realizados em escala de bancada, com recircula

ção de massa, forneceu acréscimo de 5,5% na recuperação de P 2o5 do 

minério problema. 
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Figura 1. Partição de P 2o5 , por faixa granulométrica, 

para os concentrados finais. 
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Figm:a 2. Flutuabilidad.e dos minerais nas misturas 
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Figura 3. Curvas de pH X tempo para as fases micáceas 

Mica Pa 
Mica Pr 

Mica do Minério Padrão 
Mica do Minério Problema 

1001.---------------------------------, 

&APATITA 
a MIRRAIS DE 8AN8A 

.01 .015 . .o 
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Figura 5. Espectros de absorção ao inf.ravermelho 

Figura Sa. Calcita do minério problema 

Figura Sb. Mica do minério problema 

Figura Se. Mida tratada para lixiviação 

seletiva de carbonato 
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