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RESUMO
A água é a fase onde acontecem os principais processos da flotação. Espécies minerais
dissolvidas em água e adsorção de íons afetam as características superficiais das partículas,
determinando o comportamento e, consequentemente, o resultado da flotação. A qualidade da
água é uma das variáveis que afeta o desempenho da flotação. Sais dissolvidos, como
fluoretos, cálcio, magnésio e fosfato, influenciam diretamente na qualidade do concentrado de
apatita. Geralmente nas indústrias utiliza-se água recirculada que, num circuito fechado,
retorna ao processo com uma quantidade maior de íons comparada à água nova, prejudicando
o desempenho da flotação. Além da recuperação e do teor, a seletividade é de grande
importância para garantir o bom resultado da flotação. Além da seletividade afetar
diretamente a pureza do concentrado, ela também é um indicador do grau de dificuldade da
separação. No caso da apatita, o Fe 2 O 3 e o SiO 2 são os principais contaminantes no
concentrado, pois podem afetar as etapas subseqüentes à flotação. Isto posto, este trabalho
tem como objetivo investigar a influência da qualidade da água (quantidade de espécies
iônicas dissolvidas) na seletividade da flotação de apatita. Foi utilizada uma coluna de
flotação em batelada, construída em material acrílico com altura de 1,5 m e diâmetro interno
de 40 mm. Os dados experimentais analisados foram comparados com testes padrão (sem
contaminação iônica) e permitem concluir que a adição dos íons F-, Ca2+, Mg2+ e PO 4 3- à água
utilizada durante os testes resultaram em separações menos seletivas em relação ao Fe 2 O 3 .
Cálcio e magnésio foram os responsáveis pelos menores valores encontrados para a razão de
seletividade P 2 O 5 /SiO 2 .
PALAVRAS-CHAVE: seletividade, flotação em coluna, água, íons contaminantes.
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1. INTRODUÇÃO
Uma grande quantidade de variáveis pode afetar a performance da flotação como, por
exemplo, parâmetros operacionais, equipamento, tamanho de partícula, reagentes e
composição mineral. Diversos autores já estudaram os feitos de algumas variáveis no
desempenho de diferentes minerais (Santana et al., 2008; Uçurum e Bayat, 2007; Trahar,
1981). Entretanto, poucos estudos retratam o efeito da qualidade da água na flotação de
apatita.
A água não é um dos mais importantes componentes da flotação. O uso de água
reciclada na flotação pode afetar a seletividade uma vez que esta água contém muitos
compostos dissolvidos (inorgânicos e orgânicos) que podem afetar radicalmente a química do
sistema (Ozkan e Acar , 2004; Rao e Finch, 1989; Espinosa-Gomez et al., 1987). A água
dura, causada pelos íons Ca2+ e Mg2+, é capaz de reagir com ácidos graxos e formam
complexos insolúveis resultando em perda de seletividade durante a flotação e aumento do
consumo de reagentes (Guimarães e Peres, 1999).
Em solução, minerais levemente solúveis como a apatita depositam grandes
quantidades de íons que interagem com a superfície mineral (íons determinantes do
potencial), afetando o desempenho da flotação (Somasundaran, 1968). As interações dos íons
dissolvidos na polpa com o coletor pode formar sais insolúveis que podem precipitar nãoseletivamente na superfície mineral (Ofori Amankonh et al., 1985). Portanto, o processo de
flotação de apatita pode ser seriamente afetado pela presença de íons como cálcio, magnésio,
fosfato e fluoreto, conforme relatado por Santos et al., 2010.
A seletividade da flotação entre a apatita e as suas principais gangas minerais são de
extrema importância para a boa performance do processo de flotação, indicando quão difícil o
mineral principal é separado de suas impurezas. Afeta diretamente, portanto, a pureza do
concentrado. Particularmente, na flotação de apatita, a hematita (Fe 2 O 3 ) e o quartzo (SiO 2 )
são consideradas impurezas indesejadas no concentrado de apatita porque podem afetar a
etapa de acidulação do concentrado e solubilidade final do fertilizante.
No presente trabalho, a seletividade da flotação entre a apatita e seus principais
minerais de ganga foi quantificada pela razão de seletividade, o que indicava quão maior era o
teor de P 2 O 5 em relação às espécies indesejadas (Fe 2 O 3 e SiO 2 ), visto que existe uma falta de
informação sobre os efeitos da composição da água na seletividade da flotação de apatita.
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi analisar a influência dos íons cálcio,
magnésio, fluoreto e fosfato no comportamento da seletividade da apatita (em relação a Fe 2 O 3
e SiO 2 ).

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Caracterização do Minério Fosfático
A amostra de rocha fosfática utilizada para a realização deste trabalho foi fornecida
pela Vale Fertilizantes, unidade de Araxá (MG). No circuito industrial, a amostra de minério
fosfático correspondia à alimentação do circuito de grossos da coluna de flotação de grossos,
localizando logo após a flotação da barita (quando em operação). A amostra proveniente do
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circuito industrial foi britada, moída, classificada e deslamada. Logo após foi seca,
homogeneizada e quarteada.
Utilizando o espectrômetro da Philips, foi possível identificar o teor (composição
química) das espécies da amostra de alimentação da flotação por fluorescência de raios X
(FRX) conforme mostrado na Tabela I a seguir.
Tabela I – Composição química da amostra de alimentação
Composição química
P 2 O 5 CaO Fe 2 O 3 SiO 2 Al 2 O 3
17.47 24.26 20.47 12.4
0.5

MgO BaSO 4
1.27
0.87

De acordo com o exposto na Tabela I, nota-se que os minerais de ganga presentes no
minério fosfático que aparecem em maior proporção são os minerais de ferro e sílica.
A análise qualitativa foi realizada pela difração de raios X (DRX) associada aos dados
de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectrometria de energia dispersiva (EDS) a
fim de identificar a composição mineralógica (apatita e minerais de ganga associados). Tal
análise identificou a presença dos seguintes minerais: apatita, quartzo, goethita, anatásio,
goiazita, dolomita, magnetita, moscovita, rutilo, vermiculita, diopsídio, hematita, ilmenita,
mica, barita, pirocloro e monazita. A Figura 1 apresenta algumas imagens de MEV da amostra
de minério fosfático.
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Figura 1: Eletronmicrografias MEV de algumas amostras de minério fosfático. Fases minerais
identificadas: apatita (1), quartzo (2), goethita (3), hematita (4), ilmenita (5), anatásio ou rutilo
(6) e monazita (7).
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Determinou-se por difratometria de raios laser a distribuição granulométrica da
alimentação utilizando o equipamento analisador de partícula Mastersizer Microplus MAF
5001® da Malvern. Com os dados obtidos da distribuição granulométrica e por meio de uma
regressão não-linear estimaram-se os parâmetros do modelo Rosin-Rammler-Bennet
(d 63.2 =109,87 µm e n=1,59). O modelo apresentou um bom ajuste (r2=0,9991).
Amostras de água proveniente do abastecimento público foram analisadas a fim de
quantificar os elementos químicos F, Ca, Mg e P e verificar a possibilidade de se utilizar esta
água para a realização dos testes sem interferência direta nos resultados (teste padrão). O
valor médio de cada contaminante presente na água foi de 0,39 mg/L para o cálcio, 0,36 mg/L
para o magnésio, 0,50 mg/L para o fluoreto e 0,15 mg/L para o fosfato. Sendo assim, a
concentração total dos elementos estudados (1,4 ppm) presente na água proveniente do
abastecimento público é negligenciável diante das concentrações avaliadas durantes o
conjunto de experimentos (que avaliou concentrações de 10 a 500 ppm).
2.2. Reagentes
A etapa de condicionamento que precede os experimentos de flotação foi realizada a
um pH de 11,5 ajustado com NaOH (10%). Esta etapa é essencial para promover o contato
dos reagentes de flotação com a polpa mineral e, portanto, é realizada a alta concentração de
sólidos (em torno de 60%). Os reagentes utilizados durante o condicionamento foram o fubá
de milho gelatinizado (300 g/t) como depressor, óleo de soja saponificado (100 g/t) como
coletor. Estes reagentes foram diluídos com água para uma concentração de 2,5% e 3%,
respectivamente, para o coletor e depressor. A polpa foi condicionada com auxílio de agitação
mecânica por 10 min para cada reagente.
Foram usados sais para contaminar a água com íons sob estudo: NaF, CaCl 2 ,
MgCl 2 ·6H 2 O e Na 2 HPO 4 . Os íons Na+ e Cl- não influenciam no desempenho da flotação
conforme observado por Guimarães e Peres (1999). Os íons contaminantes foram preparados
em solução de forma que a concentração de cada elemento (flúor, cálcio, magnésio e fósforo)
correspondesse a 5000 ppm (mg/L). A água utilizada em cada teste foi contaminada com o
respectivo íon a ser avaliado na concentração requerida pelo planejamento experimental.
2.3. Unidade Experimental
Os ensaios de flotação foram feitos em batelada em uma coluna cilíndrica construída
em acrílico de 1,50 m de altura total e 40 mm de diâmetro interno, conforme esquema
representado na Figura 2. A polpa era alimentada no topo da coluna, a 14% de sólidos, e na
parte inferior da coluna, um dispositivo poroso e cônico de bronze sinterizado promovia a
distribuição das bolhas de ar. Utilizando bombas peristálticas, a coluna operava com carga
circulante do produto de fundo (0,5 L/min), sendo que água de lavagem era adicionada no
topo do equipamento. As medidas de vazão de ar (80 L/h) e da água de lavagem (0,15 L/min)
eram realizadas, de forma contínua com rotâmetros, ao passo que a vazão de carga circulante
era ajustada em teste específico. Os produtos da cada teste de flotação, concentrado e rejeito,
foram secados a 115 °C por 24 horas, pesados e suas composições químicas determinadas por
fluorescência de raios X.
Nos concentrados de apatita, a qualidade do produto flotado foi avaliada baseada na
seletividade da separação. A seletividade da flotação entre apatita e os principais minerais de
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ganga (Fe 2 O 3 e SiO 2 ) foi quantificada pela razão de seletividade, que indica o quanto o teor
de P 2 O 5 é maior que o teor das espécies indesejadas, definidas de acordo com as Eq. 1 e 2 a
seguir.

RS Fe2O3 =
RS SiO2 =

Teor P2O5
Teor Fe2O3

(1)

Teor P2O5
Teor SiO2

(2)
Alimentação

Água de lavagem

Ar comprimido

Bomba de
recirculação

Válvula de
descarga do rejeito
Concentrado

Rejeito

Figura 2: Esquema da unidade experimental.

2.4. Planejamento Experimental
Um conjunto de experimentos foi proposto a fim de avaliar o efeito da água
contaminada com os íons (Ca2+, Mg2+, F-, PO 4 3-) na seletividade da flotação de apatita. As
seguintes concentrações foram avaliadas para cada contaminante: 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200,
300 e 500 mg/L. Além destes experimentos, testes padrão (sem contaminação iônica) foram
realizados com a finalidade de fixar a condição de um teste sem contaminação por íons,
mantendo-se as mesmas condições operacionais.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os íons cálcio, fluoreto e fosfato são íons determinantes do potencial para fluorapatita
(Ofori Amankonah et al., 1985; Somasundaran, 1968). Desta forma, estas espécies iônicas
influenciam diretamente no desempenho da flotação uma vez que interagem com a superfície
mineral da apatita (Santos et al., 2010). Embora o magnésio não seja um íon determinante do
potencial para a apatita, este merece especial atenção visto que consome os reagentes da
flotação e afeta seriamente a seletividade do processo.
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Os valores médios dos testes padrão da razão da seletividade da separação da apatita
em relação à hematita e em relação ao quartzo foram de 2,3 e 12,3, respectivamente. Tais
valores serão usados em comparação ao conjunto de experimentos que envolvem
contaminação iônica.
A Figura 3 ilustra o comportamento da razão de seletividade da separação entre a
apatita e a hematita como uma função da concentração iônica para cada íon estudado.
Como mencionado, o Fe 2 O 3 é uma impureza indesejável uma vez que compromete a
etapa de acidulação e a solubilidade do fertilizante final. Para o concentrado que deixa a usina
de beneficiamento (antes da separação magnética de alto campo) é desejável que o teor de
Fe 2 O 3 seja inferior a 7%. Nota-se claramente a influência dos íons F-, Ca2+, Mg2+ e PO 4 3- na
razão de seletividade do teor de P 2 O 5 em relação ao de Fe 2 O 3 , mesmo para baixas
concentrações. Praticamente todo o conjunto de experimentos realizados resultou em
separações menos seletivas.

Razão de Seletividade P2O5/Fe2O3
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Figura 3: Influência dos íons contaminantes na razão de seletividade de P 2 O 5 em relação a
Fe 2 O 3 .
Nota-se uma redução crítica na seletividade quando magnésio esta presente no sistema
de flotação. Houve uma redução de mais de 50% na razão de seletividade P 2 O 5 /Fe 2 O 3
quando magnésio é adicionado à polpa em altas concentrações (> 200 mg/L). Os testes
realizados com a adição de magnésio resultaram em concentrados de apatita pobres em teor
de P 2 O 5 e altos teores de Fe 2 O 3 , conforme ilustrada na Figura 3. Esta situação mostra
claramente as dificuldades em alcançar níveis de qualidade para o concentrado mesmo para
concentrações baixas deste contaminante. Além disso, a presença de íons magnésio contribuiu
para o aumento no consumo de NaOH (regulador de pH) e diminuição da quantidade de
coletor disponível para a coleta de apatita visto que o magnésio reage com o coletor
prejudicando, assim o processo de flotação.
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Deve ser ressaltado que para os íons cálcio e fluoreto, embora o valor da razão de
seletividade P 2 O 5 /Fe 2 O 3 esteja abaixo do valor encontrado para o teste padrão, não houve
variação significativa com o aumento da concentração iônica (Figura 3). Isto pode ser
explicado pelo fato de que para estes íons não ocorreu redução considerável no teor de P 2 O 5 .
Para o fosfato, houve um ligeiro aumento na razão de seletividade devido ao aumento no teor
de P 2 O 5 . Este aumento pode estar associado ao efeito depressor do fosfato principalmente
sobre as partículas mistas que são deprimidas preferencialmente por terem menor
hidrofobicidade, colaborando para o aumento do teor de P 2 O 5 e, consequentemente, da
seletividade (Sis e Chander, 2003). Além disso, o aumento na seletividade também pode ser
atribuído à contínua adição do elemento fósforo (PO 4 3-) ao sistema.
O coletor de apatita é normalmente seletivo à sílica. Entretanto, é desejável que o
produto flotado apresente teores de SiO 2 abaixo de 3%. A Figura 4 ilustra o efeito dos íons na
razão de seletividade da apatita em relação à ganga silicatada. Conforme mencionado
anteriormente, o valor da razão de seletividade entre apatita e sílica do teste padrão foi de
12,3. Nota-se no comportamento dos cátions cálcio e magnésio uma considerável redução na
seletividade do processo. Uma diminuição de aproximadamente 70% na razão de seletividade
foi encontrada para o magnésio. Esta situação é bastante prejudicial para a qualidade do
concentrado de apatita. Além disso, altas concentrações de ferro e sílica no concentrado são
prejudiciais a etapas posteriores à flotação. O SiO 2 forma complexos com o magnésio
(Lápido Loureiro et al., 2008) e este fato pode estar associado à baixa seletividade
apresentada quando em presença deste contaminante.

Razão de Seletividade P2O5/SiO2
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Figura 4: Influência dos íons contaminantes na razão de seletividade de P 2 O 5 em relação a
SiO 2 .
De acordo com a Figura 4, quando íons fluoreto estão presentes na água, a partir de 50
mg/L, ocorre um ligeiro aumento na razão de seletividade P 2 O 5 /SiO 2 quando comparado ao
teste padrão, o que pode indicar um possível efeito depressor sobre a sílica (Bulatovic, 2007).
Similarmente ao ocorrido para a razão de seletividade P 2 O 5 /Fe 2 O 3 , o aumento na seletividade
apatita/silicatos em função da concentração de fosfato pode estar relacionado ao aumento no
teor de P 2 O 5 em razão da adição de fósforo (PO 4 3-) à polpa mineral e também ao fato do
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fosfato ter efeito depressor sobre as partículas de apatita, principalmente sobre as partículas
mistas.
4. CONCLUSÕES
No presente trabalho, a influência das espécies iônicas (F-, Ca2+, Mg2+, PO 4 3-)
dissolvidas na água na separação da apatita de suas principais impurezas (Fe 2 O 3 e SiO 2 ) foi
demonstrada, quantificada e comparada com os testes padrão (sem contaminação iônica). Os
experimentos realizados mostraram claramente o efeito danoso na seletividade da flotação de
apatita.
A adição de fluoreto, cálcio, magnésio e fosfato na água utilizada na flotação
resultaram em separações menos seletivas em relação ao Fe 2 O 3 quando comparado ao teste
padrão, mesmo para baixas concentrações. Os íons cálcio e magnésio foram os responsáveis
pelos menores valores encontrados para a razão de seletividade em relação às gangas ferrosa e
silicatada, sendo o magnésio o responsável por 50 e 70% de redução na razão de seletividade
em relação a Fe 2 O 3 e SiO 2 , respectivamente. Por outro lado, a adição de fluoreto
proporcionou um ligeiro aumento na razão de seletividade entre a apatita e a sílica. Este
comportamento pode indicar possível efeito depressor sobre a sílica.
Sendo assim, na tentativa de melhorar a qualidade do concentrado de apatita e reduzir
o consumo de reagentes, deve-se evitar o uso de água dura na flotação visto que é prejudicial
à seletividade do processo. Além do mais, concentrados com baixa seletividade em relação às
gangas Fe 2 O 3 e SiO 2 podem comprometer etapas posteriores à flotação, como a etapa da
acidulação do concentrado com ácido sulfúrico e até mesmo a solubilidade do fertilizante
final.
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