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Neste trabalho, estudou-se o efeito da solubilidade e presença 
de reagentes de flotação na agregação de três minérios fosfáti 
cos e suas relações com as recuperações na flotação. Os resul= 
tados mostraram que, na ausência de reagentes,a agregação se 
relaciona de maneira inversa com a solubilidade dos minérios, 
não se relacionando com as recuperações na flotação.O amidoprQ 
move uma heteroagregação das polpas. Existem, entretanto, evi
dências de agregação seletiva da apatita. Agregações com amido 
e "tall-oil" relacionam-se com as recuperações de P2o na flo
tação de maneira direta. Polpas que após adição do cÓletor se 
agregaram apresentaram melhores desempenhos na flotação. 

CONTRIBUTION TO THE UNDERSTANDING OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 

AGREGGATION ANO PERFORMANCE IN FLOTATION 

The role of solubility and presence of flotation reagents on 
the agregation and its relationship with P2o5 recovery in the 
flotation of three phosphate ores were investigated. The re
sults showed that, in the abcense of reagents , there is no 
relationship between recovery and aggregation, only between 
solubility of the ores and aggregation: an increase of solubl 
lity causes a decrease in the aggregation. Starch prometer 
heteroaggregation of the pulp. However, there are evidences 
that selective aggregates of apatites occur.There is a rela
tionship beyween aggregation whith sartch and tall-oil and 
recovery of P 2o5 : pulp that presented more aggregation after 
tal-oil addit1on showed best flotation performance. 
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INTRODUÇÃO 

A literatura dispÕe de uma serie de estudos que visam rela

cionar o estado de agregação de particulas minerais em soluções 

aquosas com seus desempenhos na flotação. Especificamente no ca 

so de fosfatos, existem diversos artigos publicados sobre estu

dos desenvolvidos com o mineral apatita, isoladamente ou em mis 

turas binárias com seus minerais de ganga mais comuns e de mais 

dificil seletividade na flotação: quartzo, calcita e dolcmita(l, 

2,3). 

De uma maneira geral, os estudos sobre agregação/flotabili

dade mostram que o estabe1ecimento de um crit~rio unico sobre 

suas correlações e dificil. Resultados obtidos por diferentesau 

tores apresentam incoerencias entre si, al~m de nem sempre se

rem conclusivos. Este fato se deve à susceptibilidade de ambos 

os processos às pequenas variaçÕes de natureza fisica e/ou qui

mica nos sistemas estudados. 

As condiçÕes que governam o estado de agregaçao dos minerais 

em suspens?es aquosas envolvem fatorés que vão desde suas carac 

teristicas morfolÓgicas (rugosidade, cristalinidade, porosidade 

etc.) até condiçÕes operacionais de agitação e temperatura e a 

quimica das soluções. Nesta Última, destaca- se o efeito agrega~ 

te que pode ser exercido pelos re a gentes empregados usualmente 

na flotação: ativadores, depressore s e coletores (1,2,3,4,5). 

Estudos de Luz (3), por exemplo, mostraram que para os minerais 

calcita, apatita e dolomita, existe correlação direta entre a 

gregaçao e flotabilidade, na ausência de reagentes de flotação, 

exceto moduladores de pH. A pre sença de amido, usado na flota

ção do sistema como depressor da calcita, altera esta condição, 

passando-se a ter um aumento na agregação com a diminuição da 

flotabilidade. 

Outro aspecto importante a ser considerado sobre os estudos 

de agregação/flotabilidade é o de que , em geral, os resultados 
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de correlação obtidos com o uso de misturas binárias sao dife

rentes daqueles obtidos com o uso do mineral isolado (4,5,6). A 

despeito deste fato, pouco se conhece sobre estudos em que estas 

correlaçÕes são pesquisadas a nivel de minérios. Sem dÚvida , a 

definição destas correlaçÕes, neste caso, é dificultada pela h~ 

terogeneidade mineralÓgica, que será um fator complicador para 

a quimica da solução. Para minérios fosfáticos, com presença m~ 

cante de minerais com caráter mais solÚvel como a apatita, cal

cita e dolomita, espera-se um comprometimento ainda maior da qui 

mica de suas soluçÕes. Contudo, superadas estas dificuldades, a 

identificação deste tipo de correlação pode contribuir, signifl 

cativamente, para o maior entendimento do prÓprio processo de 

flotação e, conseqüentemente, seu controle. 

Neste trabalho procurou-se estudar a influ~ncia da presença 

de reagentes de flotação e solubilidade de tr~s minérios fosfá

ticos carbonatados na agregação de suas polpas. Além disso, bu~ 

cou-se discutir a exist~ncia de algum tipo de correlação entre 

esta agregação e seus desempenhos na flotação. 

METODOLOGIA 

Amostras 

Foram utilizadas tr~s amostras provenientes da jazida àe fo~ 

fato do Morro da Mina (Jacupiranga-SP): Minério Calcitico Padrão 

(M 1 ), Minério Calcitico com Olivina (M 2 ) e Minério Calcitico com 

Flogopita (M3 ). Todas as amostras foram britadas, moidas e ela~ 

sificadas de modo a apresentarem uma distribuição granu lométri-

ca semelhante entre si e àquela produzida pela usina de concen

tração. Análises mineralÓgicas e granulométricas 

fornecidas pela Serrana S .A. de Mineração, estão 

na Tabela I e Figura l, respectivamente. 

das amostras 

apresentadas: 



Tabe l a I - Aná l ise Minera l Óg i ca das Amostras em Difratômetro 

Dh i PW 1 710 (6) 

Minerais Ml M2 

(%) (%) 

Apatit a 10,6 16 , 2 

Calcita 68,6 28,0 

Do l o mi ta 11,1 15,4 

Magnet i ta 3,3 3 1 ,6 

F l ogopita 2 ,1 3,8 

Out r os 4,3 5,0 

oT--------,-----------,~--------~~-ro 
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Figura 1 - Distribuição granulométr i ca das a mostras (6) 

Flotação em Bancada 
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Os r esultado s de flotação e m bancada u ti l izados nes t e traba 

l ho foram obtidos 1pelo Centro de Tecnol ogia da Serrana S .A. de 

Mineração . As c ondiçÕes operãcionais u ti l izadas incluiram : ( i ) 

pH fixo e m 10 , 3; (i i ) am i do, como depressor , e m concentração fi 
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xa de 100 g/t; (iii) "tall oil" como coletor, em concentraçÕes 

de 45 g/t para o minério M1 , 70 g/t para M2 e 53 g/t para M3 ; 

(iv) 20% (p/v) de sÓlidos na polpa; (v) tempos de condicioname~ 

tos de 0,5 minuto para o "tall oil" e 5 minutos para o amido. 

Agregação 

O grau de agregação dos minérios foi inferido através de te~ 

tes de sedimentação em proveta de suas polpas (20% (p/v) de so

lidas). Os testes foram realizados em provetas de 1000 c m
3 

c om 

as polpas em pH 10,3, na ausência e presenç a dos reagentes de fls:_ 

tação (nas mesmas condiçÕes de concentração e tempo de condicis:_ 

namento desta). Foram também realizados testes de agregação em 

tubo de sedimentação com apatitas obtidas a partir de dois dos 

minérios estudados (M 1 e M2 ), utilizando-se 0,008mg/cm' de "tall oil" 

0,005mg/cm' de amido, nos mesmos tempos de condicionamento dos mi

nerios. 

Solubilidade 

As medidas de s o lubilidade dos três minerios referem-se as 

suas capacidades de colocarem em uma solução de pH 10,3 (apÓs 20 

horas de c ondi c ionamento), i ons Fe'+, Ca'+ e Mg' +. As concentr~ 

çÕes destes ions em solução foi analisada por absorção atÕmi c a . 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela II apresenta os resultado s de flo t ação em bancada 

para os três minérios. Observa-se que a dife rença básica entre 

eles está nas menores recuperações de P2o5 nos concentrados dos 

minérios M2 e M3 , considerados problema em rel ação a M1 , mine 

rio padrão. Nota-se ainda que, para teores aproximadamente i

guais de P 2o5 , os minérios M2 e M3 consomem mais coletor que o 

minério M1 . 
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Tabela II - Resultados de Flotação em Bancada (6) 

Minério Teor de P2o5 Recuperação P205 
Concentração 

"tall oil" (%) (%) (g/t) 

Ml 34,6 85,8 45 

M2 34,0 57,0 70 

M3 34,3 74,3 53 

Obs.: Concentração de amido constante de 100 g/t. 

Os resultados de solubilidade para os três minerios estão~ 

presentados na Tabela III em termos de \e'+, Ca2 + e Mg2 +. A co~ 

sideração deste grupo de cátions se deve tanto a sua maior pre

sença nos-minérios quanto à sua conhecida ação preJudicial a se 

letividade na flotação do sistema minerais/reagentes estudado (7). 

Tabela III - Teor de Íons Fe 3 +, Ca2 + e Mg2 + nas Polpas dos 

Minér-ios 

Minérios 
Fe'+ Ca2 + Mg2 + Concentração 
(ppm) (ppm) (ppm) Total (ppm) 

Ml 0,20 3,85 0,99 5,04 

M2 0,64 5' 18 2,82 8,64 

M3 1,07 15,39 2,65 19,11 

Embora nao seja objetivo deste tr-abalho pesquisar- a influên 

cia da solubilidade destes minér-ios nos seus desempenhos na fl~ 

tação, alguns aspectos interessantes podGm ser- r-essaltados a p~ 

tir- dos resultados obtidos. Ao minér-io de menor- solubilidad~, em 

termos da concentração total dos cátions Fe 2 +, Ca3 + e Mg2 +, es

tá associada a maior- r-ecuper-ação na flotação. Contudo, os resu! 

tactos de solubilidade e flotação não explicam as diferenças nas 
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recuperaçoes dos minerios M2 e M3 . 

A Figura 2 apresenta as curvas de velocidade de sedimenta

çao dos três minérios, em pH lO e na ausência de reagentes de flQ 

tação. Os valores de velocidade de sedimentação obtidos indicam 

que: velocidade de sedimentação de M1 > M2 > M3 . Esta é a orde m 

inversa daquela obtida para a solubilidade dos minérios, em t e~ 

mos das concentraç;es totais de ferro, c~lcio e magnésio. A r e 

lação gr~fica entre estes dois parâmetros est~ aprese ntada na Fl 
gura 3, mostrando que, quanto menor a solubilidade, maior a ve 

locidade de sedimentação, ou seja, a agregação. 
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Figura 2- Curvas de Velocidade de Sedimentação para M1 , M2 e 

M3 ~m pH 10,3, na Ausência de Reagentes. 

Em termos de cada ion, individualmente, as figuras 4, 5 e 6 

mostram que seus efeitos sobre o grau de agregação das polpas dos 

minérios são distintos. Boas correlaç;es são obtidas apenas pa

ra oCa'+ e Fe3 +, indicando, nestes casos, que, quanto maiores suas 

concentraç;es nas polpas, menores as velocidades de sedimenta-
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çao destas. 

Desde que a agregaçao e um fenômeno que envolve proprieda

des fisico-quimicas de superficie, é de se esperar que determi

nados ions possam ser adsorvidos nos minerai s, .modifi cando seus 

potenciais zeta e, conseqUentemente, alterando seus estados de 

agregação. Esta influência da carga de superficie na estabilid~ 

de de suspensÕes coloidais é amplamente estudada pela teoria 

DLVO (8). Para sistemas de particulas finas em polpas de miné

rio a teoria DLVO é limitada, mas seus principias básicos ainda 

permanecem. 

Uma mudança nitida na agregação destes minerios é observada 

na presença de amido, Figura 7. Todos passam a apresentar uma 

maior velocidade de sedimentação, notadamente M3 , que passa a 

ter uma velocidade maior que a de M2 . Logo, a ordem de velocida 

de de s_edimentação obtida na ausencia de reagentes VM > VM 
l 2 

VM3 e modificada para VM > VM > VM na presença de amido. Obser 
' 

11 3 2 ' -
v a-se tambem nestes resultados que os mineri os passam a ter ve-

locidades de sedimentação mais proximas. 

O maior efeito do amido sobre a polpa do minerio M3 poderia 

ser justificado pela maior concentração de i on s Fe'+ e Ca'+. S~ 

gundo alguns mode los de adsorção de espécies metálicas em supe~ 

ficies minerais (9), ions hidrolizados de metais provenientes de 

espécies como Ca1 +, Al 3 +, Mg'+, Fe '+ e outros, adsorvem-se nas 

superficies minerais independentemente de suas cargas, embora a 

adsorção seja também influenciada por parâmetros como concentr~ 

ção destes ions, natureza da superficie etc . A partir deste mo

delo de hidrolização das superficies pode-se dizer que a inter~ 

ção amido/superficies hidrol izadas seria facilitada devido à c~ 

pacidade deste reagente de formar ligaçÕes de hidrogênio. Ainda 

sobre o efeito de ions na interação do amido com minerais, est~ 

dos de Araujo (2) corroboram efetivamente para o maior entendi

mento do papel do ion cá lcio na floculação do quartzo e da apa

tita com este reagente. Segundo o autor, a floculação com amido 

de ambos os minerais é favorecida pela presença de Ca2 + . A este 



125 

efeito sao atribuÍdas varias razoes, como, por exemplo, uma di

minuição das cargas negativas de superfÍcie destes minerais pe

la adsorção de Ca'+. Isto levaria a uma menor repulsão eletros

tática entre o amido (negativo) e as superfÍcies do quartzo e a 

patita, também negativos. Entretanto, Araujo (2) propoe que a 

principal razão para o efeito ativador do cálcio reside na gra~ 

de afinidade do amido por este Íon, levando à formação de com

plexos cálcio/amido nas superfÍcies, detectados experimentalme~ 

te. 
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Figura 7 - Curvas de Velocidade de Sedimentação em pH 10,3 para 

M1 , M2 e M3 , na Presença de Amido. 

Ainda sobre o efeito do amido na agregaçao dos minérios M1 , 

M2 e M3 , é importante ressaltar que, apÓs sua adição, as veloc! 

dades de sedimentação (graus de agregação) passam a se correla

cionar melhor com os resultados de recup€ração na flotação, co

mo apresentado na Figura 8. 
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O efeito do am i do na flotação de minérios fos f áticos com ~ 

cidos graxos tem s i do abordado por diversos pesquisadore s (1,2, 

3 ,10) . Seu principal pape l nestes sistemas tem sido o d e f avo

recer a seletividade calcita/apatita, por depressão da cal cita, 

devido à sua maior afinidade pela superficie deste mineral. E~ 

tretan to , o amido adsorve-se também na ap a ti ta, sem que, nece~ 

sari amen te, ocorra uma depressão da mesma . Segundo a lguns e s

tudos (2), a depressão da apatita com amido não se deve a um i~ 

pedimento da adsorção do coletor, mas às reações ent re o amido 

e o coletor, que i mpedem ou diminuem a ação deste de hidrofobl 

cizar as superfici e s, como será discutido po s teriormente. 

Um aspecto in teressante a ser destacado em relação aos re

su l tados de agregação obtidos com amido refere - se a indicias de 

uma a gre gação s e le tiva da apati t a dentro do que se poderia de 

nominar h eteroagregação da polpa. Como foi most rado, o am i do ~ 

grega efetivamente toda a polpa de minério. Supondo - se que du

rante a flotação este fenômeno esteja ocorre ndo de maneira se

melhante, toda a polpa estaria agregada antes da adição do co

letor . Entretanto, uma observ aç ã o dos teores de P 2o5 dos con-
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centrados da flotação (Tabela II) mostram uma boa seletividade 

entre a apatita e os minerais de ganga, o que só poderia ser ob 

tido se houvesse agregados seletivos de apatitas. 

A adição de "tall oil" as polpas dos três minerios, condi-

cionadas previamente com amido, provoca novas modificaçÕes em 

seus estados de agregação . A Figura 9 mostra que, para os miné

rios M1 e M3 existe um acréscimo em suas velocidades de sedimen 

tação obtidas só com amido, enquanto M2 sofre uma discreta dimi 

nuição desta velocidade. Estes resultados indicam que a ação do 

coletor "tall oil" sobre o minério M2 é diferente daquela obti

da para M1 e M3 . 

A Tabela IV, a seguir, mostra um quadro comparativo da vel2 

cidade de sedimentação das polpas dos minérios nas diferentes 

condiçÕes testadas. 

Tabela IV- Velocidade de Sedimentação para M1 , M2 e M3 

Minério 
Velocidade de Sedimentação (cm/min) 

Sem Com Amido e 
Reagente Amido "Tall Oil" 

3,41 7,47 8,27 

3,06 6,54 6,48 

2,62 7,12 8,05 

Segundo Taggart (11), um bom prognÓstico para a flotação P2 
de ser obtido, na prática, quando o operador observa uma agrega 

ção (floculação) das particulas minerais, apÓs a adição do col~ 

tor. vários autores concordam com esta observação e a relacio

nam com a possibilidade de interação entre as cadeias hidrocar

bÔnicas do coletor adsorvido nas superficies minerais (4,5,12). 

Este fato se relaciona bem aos resultados obtidos neste traba

lho de agregação na presença de "tall oil" e àqueles de recupe-
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Figura 9 - Curvas de Velocidade de Sedimentação, em pH 10,3, 

para M1 ,M2 e M3 na Prese nça de Amido e "Tall-Oil". 
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r açao de P2o5 nos concentrados da f lotação . A Figura 10 aprese~ 

ta es ta r e lação . 
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Figura l O - Correlação entre Ve l ocidade de Agregação com Amido 

e " Tall Oil" e Recuperação de P2o5 na Flotação . 

É i mpo rtante salientar· que, como discutido, os teores de P2o5 
obtidos n o s concentrados destes minérios (Tabela II) indicamuma 

boa seletividade entre a apatita e os minerais de ganga, no que 

se r e fere às suas interaçÕe s com os componentes ativos do " tall 

oil". Partindo deste principio, poder- se-ia levantar a hipÓ tese 

de que a maior ação agregante deste reagente sobre os minerios 

M1 e M3 t e ria sido obtida a~ravés de sua interação com as apat! 

tas. A fim de verificar e sta hipÓtese, foram realizados testes 

de agregação com apatitas provenientes dos mi nérios de melhor e 

pior desempenho na f l otação: M1 e M2 , respectivamente. Os resul 

tados obtidos encon tram- se na Tabela V e mostram que o "tall oil" 

tem efeito agregante sobre a apati ta de M1 e dispe r sante sobre a 

de M2 , em concordância com os dados obtidos com os minerios. 



Tabela V - Efeito do Amido e "Tall Oil" na Agregação das 

Apatitas de M1 e M2 

A g r e g a ç ã o % 
Apatita 

Sem Com Amido e 
Reagente Amido "Tall Oil" 

Ml 33 78 84 

M2 35 89 80 
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O efeito de agregaçao ou dispersão de um coletor sobre sus

pensÕes minerais e suas relaçÕes com a flotabilidade é abordado 

por Polkin (5) segundo um critério de concentrações deste cole

ter em solução. O autor define três regiÕes de interação entre 

floculação e flotabilidade, que são, na realidade, as mesmas r~ 

giÕes determinadas pela teoria da formação de hemicelas na flo

tação de oxi-minerais(l2). Na lª região, de baixa concentração 

do coletor, ocorreria o fenômeno de peptização* de agregados que 

pudessem existir por efeito de coagulação. Nesta região, chama

da de lª região de peptização, não haveria perda na flotabilid~ 

de, ainda pequena. Um aumento na concentração do coletor leva

ria à 2ª região, onde ocorreria um máximo de floculação aliado 

a um máximo de flotabilidade. Aumentos posteriores na concentr~ 

ção do coletor levariam a uma deterioração tanto na floculação 

quanto na flotabilidade, devido a um destacamento de formas do 

coletor fracamente ligadas à superficie. A esta região o autor 

denomina 2ª região de peptização. 

É importante, entretanto, salientar que nas condiçÕes estu

dadas neste trabalho, o modelo de Polkin (5), descrito acima, p~ 

deria não se aplicar, devido à presença de um outro reagente, ~ 

lém do coletor: o amido, adsorvido na superficie das apatitas, 

anteriormente à adição de "tall oil". Ressalte-se que, além da 

* Peptização -Propriedade de um colÓide coagulado de voltar a 

seu estado de dispersão. 
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medida indireta de adsorção do amido nas apatitas de M1 e M2 a

través das mudanças de seus estados de agregação, medidas de p~ 

tencial zeta, realizadas pelos autores, mostraram um aumento nas 

cargas negativas de superficie destas apatitas apos a adição de 

amido . Portanto, uma abordagem mais apropriada para explicar os 

resultados obtidos poderia es tar relacionada às passiveis inte

raçÕes entre o amido e o "tall oil", e não entre este coletor e 

a superficie mineral. A literatura apresenta dados que mostram 

uma grande afinidade quimica entre o a mido e coletores tipo aci 

dos graxos e se us sabÕes, como o oleato de sÓdio (2) . Estas in

terações podem ocorrer tanto nas soluçÕes qua nto nassuperfici es 

minerais , onde o am ido foi adsorvido . No primeiro caso, haveria 

pouca disponibilidade de espécies de coletor para se adsorverem 

nos minerais . No segundo, poderia ocorrer, segundo alguns es tu

dos, uma interação entre o amido e o coletor, de tal forma que 

haveria uma acomodação do coletor entre as hélices da amilose do 

amido, tornando-o não disponive l para a hidrofobização da supe~ 

ficie (2) . Em ambas as situaçÕes os aumentos da con centração do 

coletor poderiam restabelecer as condiçÕes de hidrofobização das 

superficies . 

Resul tactos semelhante s aos discutidos para os mine rios M1 , M2 
e M3 foram também obtidos, pe los autore s, para dois minérios fos 

fáticos de ganga si licat ada: um padrão (silicatado 1) e outro com 

baixa recuperação na flotação (silicatado 2). As Figuras lO e ll 

ap r es entam os resultados de agregação destes minérios na ausen

cia de reagentes e presença de amido e Óleo de arroz (coletor da 

apatita) . Testes preliminares de agregação e flotação com um mi 

né rio itabiritico, em função do pH, indic aram , tamb ém , as mes

mas relaçÕes obtidas para os fosfatos, ou seja, melhores condi 

ções de recuperação estariam ligadas à agregação das polpas a 

pÓs a adição do coletor. No c aso, o sistema de reagentes utili

zado incluía: amido, como depressor dos ~inerais de ferro na flo 

taçào , e amina, como coletor do quartzo. A Tabela VI apresenta 

estes resultados. 
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Tabela VI - Resultados de Velocidade de Sedimentação e 

Recuperação de Si02 na Fl otação (Itabirito) 

Velocidade de Sedimentação (cm/min) 

pH Amido Amido e Amina 

Recuperação de 
Si02 (%) 
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6 0,35 0 , 28 espuma não mineralizada 

l O 0,33 0 ,44 72 

Com os resultados obtidos sobre a relação entre agregaçao e 

recuperação na flotação, parece possivel levantar a hipÓte se de 

que test e s de sed iment a ç ão em proveta possam vir a ser utiliza

dos para alguns sistemas como um método alternativo de inferir, 

a nivel pre l iminar, cond iç Ões favoráveis de interação coletor/ 

mineral. Testes como este teriam a vantagem sobre os de flotação 

em bancada por serem mais rápidos e de resposta imediata, além 

de minimizarem custos c om análises quimicas. Contudo, qualquer 

otimização sobre esta u~ilização iria requerer um numero de da

dos maior do que os que se dispÕem, e uma diversificação de ti

pologia de minérios. Esforços neste sent ido têm sido feitos pe

los autores . 

CONCLUSÕES 

Através dos resultados obtidos neste estudo pode-se diz e r que ~ 

xiste propriedade na tentativa de busca de uma correlação entre 

estado de agregação de polpas de minérios e seus desempenhos na 

flotação. No caso espec ifi co dos trê s minérios fosfáticos carbo 

natados, e sta corre l ação é obtida t anto na presença de amido qua:2 

to na de "tall oil", indicando que: quanto maior a agregaçao com 

estes reagentes, mai o r a r ecuperação de P 2o5 nos concentrados. 

Na ause n c ia de reagentes de fl o tação a agregaçao está rela

cionada de maneir~ inversa a solubilidade dos minérios, mas n ao 

se relaciona com s e u s d e semp e nho s na flotação. 
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O amido promove uma heteroagregação das polpas dos minerios. 

Entretanto, existem evidências de que nesta heteroagregação se

jam formados agregados seletivos de apatita . 

Os estudos realizados suscitaram uma possibilidade de uso pr~ 

tico p ara test e s de agregação com minérios: sua utilização como 

um método alternativo de respostas rápidas de avaliação do de

sempenho de reagentes e condi çÕe s operacionais de flo tação . 
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