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ABSTRACT
Selectivity in the flotation of fluorite from calcite was investigated, using the following
fatty acids soaps: palmitic (C-16, saturated). lauric (C-12, saturated), isostcaric (C-18.
saturated, branched), oleie (C-18. cis-mono-unsaturatcd) and elaidic (C-18. trans-monounsaturated). ln a first stagc, microflotation tesls (Hallimond tube) were carried out, over a
wide range of concentrations and pH valucs, with each mineral at a time. The mosl selcctive
collectors. that tloated fluorite much more than calcite, withoul lhe use of dcpressanls, were
lauric, isostearic. elaidic and oleie acids. A second stage was attemplcd. using a bench-scalc
flotation cell, with a I: I mixturc of thc two minerais, and these pure fatty acids, plus
vegetable and synthetic oils. that were rich in thcsc compounds. after saponilication. Only
oleie acid and the oils rich in thi s fatty acid, such as rice bran oil , yicldcd positive results.
Even bctter responses were obtained with thc addition of convenlional deprcssants. likc
quebracho and corn starch.
RESUMO
A seletividade na flotação da tluorita. cm relação à calcita foi investigada, usando-se os
seguintes ácidos graxos saponificados: palmítico (C-16. saturado). láurico (C-12. saturado).
isoesteárico (C-18, saturado, ramificado) , oléico (C-18. eis-mono-insaturado) c dáidico
(C-18 , trans-mono-insaturado). Numa primeira etapa, ensaios de microllotação foram reali7..ados, em um tubo de Hallimond modificado, variando-se os coletorcs. suas concentrações e a
faixa de pH, usando-se os mineráis separadamente. Os coletorcs mais seletivos. !lotando
muito mai s a fluorita do que a calcita, sem o uso de depressores , ti.xam : láurico. isoestcárico.
eláidico e oléico. Numa segunda etapa. de !lotação cm hancada. com uma mistura I : I dos
dois minerais. usaram-se estes ácidos graxos puros, e mais óleos vegetais e sintéticos. ricos
nestes compostos, após saponificação. Apenas o ácido oléico, c os óleos ricos neste ácido
graxo, como o óleo de arroz, deram resultados positivos. Resultados ainda melhores f(>ram
obtidos, quando adicionaram-se depressores convencionais, como quebracho e amido.

PALA VRAS-C I-IA VES: ácidos graxos, coletores. fluorita, calei ta. depressores.
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INTRODUÇÃO

A fluorita é um mineral com estrutura cristaloquímica similar ao cloreto de sódio, e que
apresenta leve solubilidade em água. Seu uso industrial segue duas especificações comerciais
importantes [I ,2]:
- tipo ácido, com elevado teor de CaF2 e limitações dos teores de Si0 2 e CaC0 3 , utilizado
principalmente para a fabricação de ácido fluorídrico e fluoreto de sódio. Desses produtos
decorrem as principais utilizações industriais na fabricação de gases freons, plásticos, produtos farmacêuticos, fluoretação de água e reagentes analíticos;
-tipo metalúrgico, usado na indústria do alumínio, na fabricação de gusa e em aciarias.

Atualmente, a China é líder na produção mundial de fluorita. As minas existentes no México,
África e Europa vêm reduzindo as respectivas produções, pois não estão conseguindo
competir com o produto chinês de alta qualidade e menor preço. Os grandes consumidores,
como os EUA, dependem enormemente da fluorita chinesa, para a sua posterior
industrialização [I ,3].

A flotação industrial de minerais levemente solúveis como a fluorita (CaF) e a calei ta
(CaC0 3) é geralmente realizada com o uso de ácidos graxos saponificados, principalmente o
ácido oléico. Na maioria dos minérios não residuais de fluorita, que são os responsáveis pela
maior parte da produção mundial, as gangas são compostas principalmente por calcita,
quartzo e outros silicatos, e sulfetos, principalmente pirita [3]. Na prática do processamento
destes minérios, os sulfetos são facilmente separados, através de uma flotação prévia com
xantatos. A etapa seguinte é uma flotação, com "tall oil" como coletor [3], que se constitui
numa mistura de ácidos graxos, principalmente de acido oléico. Também outros óleos de
origem vegetal podem ser usados como coletores, como o óleo de arroz. Nesta etapa, os silicatos são deprimidos, usualmente com o emprego de silicato de sódio [4]. A parte mais dificil
do processamento é a flotação seletiva da fluorita, em presença da calcita. Isto se deve à
semelhança de propriedades tisico-químicas interfaciais entre estes dois minerais [5]. ambos
levemente solúveis, que leva ambos a responderem de maneira similar à ação de coletores
aniônicos, como o ácido oléico, linoléico e semelhantes, normalmente utilizados na separação.
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Por esta razão, depressores são utilizados para se alcançar a seletividade na separação, entre
estes dois minerais. O amido e, mais intensamente, o quebracho (polímero derivado do ácido
tânico e tanatos) são usados industrialmente como depressores seletivos para a calcita no sistema de flotação fluorita/calcita com oleato de sódio. O efeito depressivo alua na superficie
de ambos minerais, sendo que o efeito de diminuir a adsorção do oleato é mais intenso na
superficie da calcita. Assim, a seletividade observada na prática se deve á maior reatividade
de adsorção do oleato sobre a superficie da fluorita, comparada á da calcita, após a etapa de
adsorção do depressor.

Embora este processo normalmente funcione bem para os minérios fluoríticos de ganga
calcítica, havia motivos para se pesquisar rotas de flotação seletiva sem depressores. A principal desvantagem é que o uso de depressores certamente aumenta a complexidade química
das espécies presentes na polpa. Isto originava problemas de controle pois, em várias situações, a operação não se mostrava seletiva, quando o depressor aluava drasticamente em ambos
os minerais. Além disso, o custo de processo também é aumentado, mesmo nas separações
bem sucedidas.

Por isso, foram feitas tentativas de flotação seletiva, no sistema fluorita/calcita, sem o uso de
depressores.

Um primeiro caso, bem sucedido, foi o uso de coletores anfolíticos

(zwiteriônicos) sintéticos, como os sarcosinatos [6]; também foi tentado o uso de sulfatos de
alquila e sulfonatos [7], neste caso, com menos sucesso. No entanto, mais recentemente, foi
sugerido o uso de certos ácidos graxos saponificados, na separação tluorita/calcita, sem o uso
de depressores [8]. Caso esta possibilidade fosse comprovada, ela seria bem mais favorável
do que nos casos anteriores, com o uso de reagentes sintéticos, pois os ácidos graxos naturais,
principalmente sob a forma de óleos vegetais, seriam de custo muito menor.

Os mecanismos de adsorção de coletores aniônicos, tais como os ácidos graxos, na superfkie
de minerais levemente solúveis ainda não foram totalmente esclarecidos. Acredita-se que
ocorra, principalmente, a quimissorção, através da reação dos íons carboxilato, RCOO- dos
coletores e os íons

ci+,

disponíveis na rede cristalina da superficie dos minerais como a

fluorita e a calei ta, após a cominuição dos mesmos, havendo, então, a formação de complexos
superficiais de carboxilatos de cálcio (8,9]. No entanto, devido à complexidade deste assunto,
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e ao c..>nhecimento apenas parcial dos fenômenos ocorrentes na interface mineral I solução
aquosa dos coletores, havia a motivação para se procederem a estudos que esclarecessem
melhor a seletividade no sistema tluorita I calcita.

Assim, o objetivo do presente trabalho foi o de se estudar a seletividade do uso de certos
ácidos graxas como coletores, com e sem a presença de depressores, na flotação direta, isto é,
tluorita flotada e calei ta deprimida.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Na averiguação da seletividade de separação por tlotação, entre a tluorita e a calcita, foram
utilizadas as técnicas de microtlotação e tlotação em bancada, de acordo com as etapas
seguintes:

I) microtlotação com os minerais puros tluorita e calei ta, sempre separadamente;

I a) foram usados os seguintes ácidos graxas puros como coletores (grau PA):

palmítico (C-16, saturado), láurico (C-12, saturado), isoesteárico (C-18, saturado, ramificado), oléico (C-18, eis-mono-insaturado) e eláidico (C-18, trans-mono-insaturado );
lb) os seguintes lipídios naturais (compostos formados por combinações variadas dos ácidos
graxas) foram também usados como coletores: gordura de coco e gordura de soja hidrogenada;
2) tlotação em escala de bancada com uma mistura sintética (I: I) dos minerais tluorita e
cal cita;
2a) uso de vários dos lipídios citados acima, como coletorcs, visando-se a melhor seletividade
na tlotação, sem o uso de depressores;
2b) mesmo procedimento descrito acima, porém com o uso dos depressores: amido de milho
gelatinizado com NaOH e quebracho.

Em lllil.as as

~. Q.S

liJllilio.s furam cuidadosamente saponificados,

~.
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As condições usadas nos ensaios de microflotação (tubo de Hallimond modificado) foram as
seguintes:

vazão de nitrogênio de 60mllmin;

tempo de condicionamento de Jmin e de

!lotação de 1min; uso de 1 grama de mineral por teste; granulometria dos minerais: -21 O~m l05~m ;

os ajustes de pH foram feitos com soluções puras de NaOH e HCI; temperatura

durante o teste: 22° ± 2° Celsius.

Para os testes de !lotação em bancada, conduzidos somente em etapa "rougher", utilizou-se
400g de uma mistura dos minerais fluorita e calcita, usados em partes iguais, ou seja, 200g de
fluorita misturados a 200g de calcita. Estes eram minerais muito puros e foram os mesmos
usados na etapa de microflotação; a fluorita era procedente de Sabinópolis, MG, e a calcita de
Ouro Preto, MG. Usou-se na célula de !lotação em bancada as seguintes condições para os
testes: 20% de sólidos; 2,0/ de polpa; pH igual a 8,0; agitação de 1300rpm; tempo de condicionamento do depressor de Smin; tempo de condicionamento do coletor de 3min; tempo
de !lotação de 1min; temperatura da polpa de 22° ± 2° Celsius; o controle do pH foi feito
com o uso de soluções puras de NaOH e HCI.

O valor do teor de fluorita, para cada teste, foi obtido pela relação percentual entre a massa de
fluorita presente no produto !lotado e a massa total desse mesmo produto. A massa de fluorita
!lotada foi determinada por diferença, após a solubilização completa da calcita contida no
!lotado e no afundado, com o uso de HCI diluído e a quente.

A granulometria dos dois minerais foi muito semelhante, sendo aproximadamente a seguinte:
-300~m +l05~m:

64%;

-IOS~m +37~m:

35%;

-37~m:

1%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Microflotação
Os testes de microflotação foram efetivos em explorar as possibilidades de seletividade entre
os dois minerais, sem o uso de depressores.

A fJ.wriJ.a fui

~

Q

~ ~

!illilllQr

fJQtabilidade; a calcita apenas igualou-se à fluorita, no máximo. A figura I ilustra dois casos
típicos, para o ácido oléico e o ácido eláidico, para apenas uma concentração de cada.
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Fig. I - Curvas de flotabilidade versus pH, para os dois minerais, ilustrando as janelas de
seletividade potencial, que são as diferenças marcantes de flotabilidade entre os doi s minerais,
para um mesmo valor do pH.

Tabela I - Microflotação: janela de seletividade* - pH

= 8,0

Coletor I
Láurico
concentração
5x lo·5
moIII
Janela
95-30=65

Palmítico

Pai mítico

Isoesteárico Isoesteárico

l x!0- 5
60-25 =35

5xl0- 5
75-30=35

5x10· 6
82-16=66

3x l0.5
95-92=3

Eláidico
Coletor I
concentração
lx!0- 5
mo III
Janela
38- 18=20

Eláidi co

Oléico

Oléico

Gordura

5x l0· 5
52-22=30

5x10·6
75-10=65
-

lxlo· 5
100-97=3
--

-

··

hidro~enada

-

5x lo·
100-20=80
--·-

Gordura
de coco
5x10· 5
I 00-12=88

• Janela de seletividade : flotabilidade da fluorita menos flotabilidade da calcita.
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Verifica-se que o oléico mostrou ótimo potencial de seletividade, para os valores de pH 6 e 8,
e para uma concentração muito baixa do coletor -- 5xl0-6 mol/1.

Já o eláidico mostrou

potencial de seletividade muito menor, e para uma concentração lO vezes maior. Em ambos
os casos houve uma drástica queda na seletividade, para os valores de pH de lO e 12; na verdade, isto foi uma tendência totalmente geral, para todos os coletores testados, em quase todas
as concentrações.

Apesar da melhor seletividade ter ocorrido para o pH=6,0, decidiu-se

considerar como valor de comparação o pH=8,0. As razões foram que a seletividade foi ainda
boa neste pH, mas o principal motivo foi a ligeira, porém significativa solubilidade da calcita
no pH=6,0. A tabela I mostra justamente a diferença de flotabilidade entre os dois minerais,
no

pH=~ , 0,

-- aqui denominada j.ancl.a dl: seletividade potencial -- para todos os coletores e

suas concentrações ensaiados. Apenas os ácidos eláidico e palmítico não mostraram bom
potencial de seletividade. Todos os outros ácidos graxos puros, bem como as misturas de
ácidos graxos, que são os óleos e gorduras apresentaram resultados bons a excelentes.

Esses resultados são geralmente coerentes com as semelhanças de estrutura molecular e de
associação dos ácidos graxos [8,10]. Assim, os ácidos eláidico e palmítico têm estruturas
similares, a gordura de coco é composta principalmente de ácido láurico, etc.

Flotação em bancada

A partir dos resultados da microflotação, foram sugeridas as condições para os ensaios de
flotação em bancada, estes bem mais próximos dos parâmetros que prevalecem na flotação
prática industrial. A tabela II mostra os resultados de 40 ensaios realizados. Alguns coletores
que deram resultados interessantes na fase de microflotação não foram testados no estágio de
bancada, pelas razões seguintes: a) não disponibilidade em quantidade suficiente, pois os
testes em bancada gastam quantidade bem maior; este foi o caso dos ácidos eláidico e isoesteárico; b) abundância do ácido graxo em um lipidio natural ou sintético, muito mais barato e,
portanto, de muito maior interesse prático; este é o caso do ácido láurico na gordura de coco, e
dos ácidos palmítico e eláidico na gordura hidrogenada [8]; c) impossibilidade de realização
prática dos ensaios correspondentes, como no caso do ácido palmítico P.A., onde não houve
formação de espuma estável, e nem coleta significativa, mesmo para concentrações elevadas;
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Tabela II - Ensaios de flotação em bancada
(os dados de recuperação e teor referem-se à fluorita na fração !lotada)
Granulam
~ h!ll
jlm
Cone. g/t Nome e cone. g/t
%
%
SI
40
--300 +lOS
90
-300 + lOS
69
74
80
--300 +lOS
Gordura de coco
120
-84
68
40
-300
65
64
--300
80
60
60
-80
-300
71
47
-80
-300 + lOS
27
89
-120
•300 +lOS
90
88
-ISO
-300 + lOS
Gordura hidroge89
82
-49
nada
100
--300
66
120
-300
70
61
-160
-300
84
60
--300 + lOS
50
-57
95
-3 00 + lOS
87
Ácido oléico
75
-85
100
-300 + lOS
98
89
--300 +lOS
40
-32
94
60
-300 + lOS
84
89
--300 +lOS
97
79
80
-Amido: 100
-300 + 105
83
60
92
Amido: 100
-300 + 105
90
80
82
Óleo de soja
-lOS
22
41
-40
-105
50
43
60
--105
76
80
-50
60
Amido: 100
-105
58
46
80
Amido: 100
-105
79
53
-300 + 105
40
35
92
--300 + lOS
90
90
60
--300 + 105
80
-96
75
Espurn. Dow 200** -300+105
94
66
60
Amido: 100
-300 + 105
95
96
60
Amido: 100
-300 + 105
94
92
80
-300 + 105
Quebracho: I 00
92
98
60
Óleo de arroz
Quebracho: 100
-300 + 105
94
95
80
40
-105
36
82
--105
52
50
60
--105
65
46
80
-Amido: 100
-105
64
53
60
70
48
Amido: 100
-105
80
68
-105
59
Quebracho: 100
60
74
-105
80
Quebracho: I 00
53
M: médio; B: bom; E: excelente
• Ensaios notávets:
incluído nesta coluna por economia de espaço.
** Espumante Dow 200:
~

Nome
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~·I

No
I
2
3
4

5
6
7
8-B
9-M
lO
II
12
13
14-M
15-B
16
17
18
19
20-M
21
22
23
24
25
26
27-B
28
29
30-E
31-B
32-E
33-E
34
35
36
37
38
39
40

I

acredita-se que estes problemas se devem à baixíssima solubilidade deste lipídio, e de seus
sabões sódicas [I 0).

Pela análise da tabela II, podem-se verificar os resultados dos ensaios de flotação em bancada;
evidentemente, apenas quando os valores de recuperação e teor forem simultaneamente muito
elevados, é que os testes podem ser considerados positivos. A última coluna desta tabela
mostra a numeração dos testes, e nela também indicam-se os ensaios individuais considerados
notáveis, e classificados em médios, bons e excelentes.

Verifica-se que alguns coletores que apresentaram boa seletividade potencial, na fase de
microflotação, não mostraram bons resultados nos ensaios em bancada, como foi o caso da
gordura de coco. A gordura hidrogenada forneceu resultados geralmente medíocres, com
exceção de dois resultados; no entanto, nestes casos, o consumo foi elevado (120 e 150g/t), e
como o custo desta gordura é relativamente elevado, decidiu-se não explorar mais as possibilidades deste co1etor, bem como da gordura de coco.

O ácido oléico forneceu bons resultados, coerentemente com os dados da microflotação.
Contudo, decidiu-se não pesquisar outras possibilidades de otimização da seletividade, pelas
seguintes razões: a) alto custo do composto puro, e mesmo em grau comercial; b) o alto
conteúdo de ácido oléico em óleos naturais muito mais baratos e de boa disponibilidade, como
os óleos de arroz e soja; ambos óleos têm teor elevado de ácido oléico, e/ou linoléico [ 11),
que tem estrutura parecida. Por isto, realizaram-se vários ensaios com estes dois lipídios, após
sua completa saponificação.

O óleo de arroz e o óleo de soja mostraram-se bons coletores, sendo mais

ef~cientes

que as

gorduras testadas anteriormente. Para ambos os reagentes, os melhores resultados foram para
a granulometria grosseira e na concentração de 60g/t. Os valores de recuperação e de teor de
fluorita foram, respectivamente, os seguintes: para o óleo de arroz, 90% e 90%, e para o óleo
de soja, 84% e 89%.

Apesar dos bons resultados obtidos apenas com o uso dos coletores, decidiu-se prosseguir
com mais ensaios, visando-se a otimização da seletividade. Assim, partiu-se para duas
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tentativas de melhoria nos resultados da flotação: uso de espumante e uso de depressor.
Pensou-se no uso de espumante porque, com a aumento da espuma no sistema e com a
atuação química do espumante, poder-se-ia aumentar a seletividade. Esperava-se que, na
presença de uma espuma com características mais apropriadas à flotação, partículas de calcita
que anteriormente dirigiam-se para o concentrado poderiam não mais serem arrastadas. O uso
de depressor na flotação de minerais levemente solúveis é fato amplamente praticado na
indústria [12,13]. Assim, decidiu-se usar como depressores, o amido de milho, gelatinizado
com NaOH, e o quebracho.

O uso do espumante resultou no aumento da quantidade de material recolhido na espuma, mas
diminuiu o teor de fluorita no concentrado. Portanto, em termos de seletividade, o uso do
espumante não trouxe melhorias.

O uso de depressor, sempre na concentração de I OOg/t, levou aos melhores valores obtidos,
tanto para o óleo de arroz como para o óleo de soja, na concentração de coletor de 60g/t, e
para a granulometria grosseira. Com o uso do amido, os melhores resultados foram, em termos de recuperação e de teor de fluorita, respectivamente, os seguintes: para o óleo de arroz,
95% e 96%; para o óleo de soja, 83% e 92%. Apesar de vários excelentes valores próximos,
o melhor resultado de flotação seletiva, no entanto, foi obtido com o óleo de arroz e quebracho, com recuperação de 92% e teor de fluorita de 98%. Assim, verificou-se que a pior
flotabilidade inicial da calei ta, em relação à fluorita, foi diminuída ainda mais, provavelmente
pela adsorção preferencial do depressor na sua superficie; com isto, a adsorção do coletor foi
ainda mais decrescida, o que conduziu à melhoria na seletividade.

Os resultados de seletividade antecipados na microflotação foram apenas parcialmente comprovados nos testes de flotação em bancada. Somente para o ácido oléico é que a seletividade
indicada na microflotação foi totalmente comprovada na escala de bancada. Esta discrepãncia
parcial dos resultados pode ser explicada pelos aspectos seguintes:

234

• na microflotação os minerais foram testados separadamente;
• na flotação em bancada, onde os dois minerais levemente solúveis foram condicionados
juntos, as espécies solvatadas (F , C03 "2

,

Hco· , etc) de um mineral, influenciaram no

comportamento do outro e vice-versa, frente à flotação [14,15];
• o efeito de influência das espécies solvatadas, citado acima, é maximizado com o aumento
na porcentagem de sólidos nos testes em bancada;
• as condições hidrodinâmicas na microflotação, no tubo de Hallimond, são muito suaves e,
de tal fato, pode resultar que pequenas diferenças de hidrofobicidade correspondam a diferenças relativamente grandes de flotabilidade, entre os dois minerais, sugerindo boas possibilidades de seletividade na flotação mais realista. Na escala de bancada, as condições
hidrodinâmicas são muito turbulentas e, então, a seletividade potencialmente indicada nos
resultados da microflotação, pode ou não ocorrer.

Os bons resultados da flotação em bancada foram obtidos apenas para a fração granulométrica
grossa, isto é, -300 +

105~m;

sempre ruins ou medíocres.

quando se incluiu a fração fina

(-105~m) ,

os resultados foram

Os aspectos citados no parágrafo anterior explicam este

comportamento, pois, como os finos têm àrea superficial bem mais elevada, os fatores complicativos, resultantes da solubilidade parcial dos minerais fluorita e calcita, são ainda mais
ampliados [14).

Isto originaria os resultados mais pobres observados, em relação à

seletividade.

CONCLUSÕES

Do que foi realizado neste trabalho, conclui-se o seguinte:

• na microflotação, os seguintes ácidos graxos puros se mostraram como possíveis reagentes
seletivos na flotação, para o sistema fluorita/calcita: oléico, láurico, palmítico e isoesteàrico;
o ácido eláidico apresentou resultados medíocres;

em relação às gorduras vegetais, os

melhores resultados referem-se à utilização da gordura de coco e da gordura hidrogenada;

• os testes de microflotação indicaram como a faixa ideal, para o uso dos coletores testados,
aquela de pH de 6 a 9;
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• nos testes de flotação em bancada, realizados com uma mistura I: I dos minerais calei ta e
fluorita, em pH=8,0, obtiveram-se bons resultados de flotação seletiva somente para a faixa
granulométrica grosseira, isto é, entre as malhas

-300+105~m;

na fração fina,

-105~m.

ne-

nhum resultado razoável foi conseguido;
• na flotação em escala de bancada, com o uso da gordura de coco e da gordura hidrogenada,
a seletividade alcançada não foi boa;
• o único ácido graxo puro que forneceu bons resultados de seletividade na flotação em
bancada foi o ácido oléico; na concentração de I OOg/t, o produto flotado tinha recuperação e
teor de fluorita, respectivamente, de 98% e 89%;

• obtiveram-se resultados satisfatórios, no uso de óleos vegetais saponificados, como
coletores, sem adição de depressores. O melhor resultado para o óleo de arroz, foi para a
concentração de 60g/t, com recuperação de 90,0% e teor de fluorita de 90,0%; para o óleo de
soja, o melhor resultado foi também na concentração de 60g/t. com um flotado com
recuperação de 84% e teor de fluorita de 89%;

• o uso de espumante não trouxe melhorias para a flotação;

• o uso de depressores (amido ou quebracho, I OOg/t) levou à maior seletividade na flotação
em bancada, para o uso dos óleos de arroz e de soja como coletores (60g/t); os melhores
resultados foram os seguintes:
I) amido + óleo de soja, com recuperação de 83% e teor de fluorita de 92%;

2) amido+ óleo de arroz, c0m recuperação de 95% e teor de fluorita de 96%;
3) qucbracho +óleo de arroz, com recuperação de 92% e teor de fluorita de 98%; este foi o

melhor resultado, em termos de flotação seletiva para o sistema fluorita I calei ta, alcançado no
presente trabalho.
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