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RESUMO 
 
O processo de flotação mais empregado em escala industrial para o tratamento de 
minérios de fosfato contendo ganga carbonatada, em especial na China e nos 
Estados Unidos, faz uso de ácidos fortes, tais como H3PO4 e H2SO4 como 
depressores de apatita, e os minerais de carbonato (em especial calcita e dolomita) 
são flotados seletivamente com o uso de ácidos graxos como coletores em pH entre 
5,5-6,0. Apesar desse conceito ser eficiente sob o ponto de vista de separação por 
flotação entre a apatita e os minerais de carbonatos, o uso intensivo de ácidos 
inorgânicos fortes (> 15 kg/t) causa acúmulo de íons na água de processo, em 
especial íons Ca2+, PO4

2-, resultando em problemas na etapa de flotação e também 
ambientais. O CETEM vem estudando um processo para separação entre minerais 
de carbonatos e apatita que envolve o uso de gás carbônico injetado no sistema de 
geração de bolhas das máquinas de flotação em substituição aos ácidos inorgânicos 
fortes. Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da concentração dos íons na 
água utilizada na etapa de flotação de calcita. Para os ensaios realizados com 
adição de íons Ca2+ para concentrações acima de 95 mg/L, aproximadamente, é 
observado uma redução na seletividade do processo, visto que, é identificado uma 
tendência no aumento da flotação da apatita, evidenciada pelo aumento do teor de 
P2O5 na fração flotada e uma diminuição nos valores de RCP (relação entre teores 
de CaO/P2O5). E para os ensaios realizados recirculando a água de processo, o 
acúmulo da concentração de íons Ca2+ de 6 mg/L para 147 mg/L, causa um aumento 
da perda de P2O5 no concentrado de calcita, evidenciado também pelo aumento da 
recuperação em massa da fração flotada. Destaca-se que não foram observados 
aumentos significativos de outras espécies iônicas na água de processo após a 
flotação de calcita. 
 
PALAVRAS-CHAVE: água de processo; íons; calcita, flotação; gás carbônico. 
 
ABSTRACT 
 

The most widely industrial flotation process for the treatment of phosphate ores 
containing carbonated gangue, especially in China and the United States, is the one 
that use strong acids, such as H3PO4 and H2SO4 as apatite depressants, and the 
Carbonate minerals (especially calcite and dolomite) are selectively floated with the 
use of fatty acids as collectors at pH between 5.5 - 6.0. Although this concept is 
efficient from the point of view of flotation separation between apatite and carbonate 
minerals, the intensive use of strong inorganic acids (>15 kg/t) causes accumulation 
of ions in the process water, in particular Ca2+, PO4

2-ions,  which leads to problems in 
the flotation stage and also environmental. CETEM has been studying a process for 
the separation of carbonate minerals and apatites that involves the use of carbon 
dioxide gas injected into the bubble generation system of flotation machines instead 
of strong inorganic acids. The objective of this work is to evaluate the effect of the 
concentration of ions on the water used in the calcite flotation stage. For the tests 
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carried out with addition of Ca2+ ions to concentrations above 95 mg/L, a reduction in 
the selectivity of the process is observed, since a tendency in the increase of the 
apatite flotation is evidenced, noted by the increase of the content of P2O5 in the 
floated fraction and a decrease in RCP (relation between CaO/P2O5 contents). In 
addition, for tests carried out recirculating the process water, the accumulation of 
Ca2+ ions from 6 mg/L to 147 mg/L indicates an increase in the loss of P2O5 in the 
calcite concentrate, which explains the increase of mass recovery in the floated 
fraction.  It is noteworthy that no significant increases of other ionic species were 
observed in the process water after the carbonic gas flotation.  
 
KEYWORDS: process water; ions; calcite, flotation; carbon dioxide. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A separação entre os sais (apatita da calcita/dolomita) é difícil devido, 
principalmente, a semelhança entre as propriedades superficiais destes minerais 
(Elgillani and Abouzeid, 1993; Abouzeid 2008). Dessa forma, uma alternativa eficaz 
para a separação desses minerais é a utilização de grandes quantidades de 
reagentes contendo fósforo ou flúor solúvel como depressores de apatita na flotação 
reversa de carbonatos. A reação do ácido sulfúrico ou fosfórico com carbonatos 
promove a formação de gás carbônico, o CO2, na superfície das partículas de 
carbonatos, que proporciona a mudança de comportamento dos carbonatos perante 
reagentes coletores e depressores, permitindo a separação seletiva entre apatita e 
os carbonatos (Johnston e Leja ,1985). 
 
Apesar desse conceito de processo ser eficiente, o uso intensivo destes ácidos 
contamina a água. Na flotação de apatita, as espécies iônicas dissolvidas na água 
podem prejudicar a seletividade do processo ao competir com o coletor de apatita, 
formando sais insolúveis na polpa que podem depositar-se não seletivamente na 
superfície mineral e, consequentemente, alterar o comportamento da flotação. 
Porém, o problema de processo se intensifica quando a água, caracterizada pelo 
alto teor de íons dissolvidos é recirculada, promovendo o acúmulo de íons e 
consequentemente afetando a recuperação metalúrgica de apatita (Guimarães e 
Peres, 1999; Hanna e Somasundaran, 1976). Além de problemas de processo o 
acúmulo destes íons causa também problemas ambientais ligados ao descarte de 
águas de processo nos mananciais. 
 

Diversos estudos destacam a influência das concentrações dos íons principalmente 
de Ca2+ e Mg2+ na flotação de apatita (Aquino, 1985; Santos et al., 2010; Guimarães 
e Peres, 1999), porém, não são encontrados na literatura estudos dedicados à 
influência das concentrações destes íons na flotação de calcita utilizando CO2. Este 
trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da concentração de íons Ca2+, Mg2+, 
PO4

3- e F- sobre a eficiência de separação entre a calcita e a apatita utilizando-se do 
processo de flotação via adição de CO2.  
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

2.1 Minério  
Foi utilizada uma amostra de minério proveniente do depósito de Santa Quitéria/CE. 
O circuito de beneficiamento proposto inclui as etapas de classificação em peneiras, 
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britagem, moagem, deslamagem e separação das frações em grossos (> 106 µm) e 
finos (< 106 µm > 15 µm). Neste trabalho foi utilizada a amostra que corresponde à 
alimentação da etapa de flotação do denominado fluxo de grossos. O teor de P2O5 
analisado neste fluxo foi de 20% para P2O5, 47% para o CaO, 7,3%, para SiO2 e 0,5 
de MgO. O P80 da alimentação da flotação foi de 106 µm e a amostra apresentou 
44% passante em 38 µm. Os minerais mais abundantes são a apatita com 50,7%; 
calcita com 38,2% e quartzo 5,9%, totalizando estes três minerais 95% da 
composição da amostra. O detalhamento do circuito de processo aplicado e outros 
dados de caracterização podem ser encontrados em Matiolo et al. (2015).  
 
2.2 Estudos de flotação de calcita 
 
Os estudos de flotação de calcita foram realizados em uma máquina de flotação tipo 
Denver, modelo D12, em escala de bancada. Foram realizadas duas avaliações 
distintas, sendo: 
 

 Avaliação do efeito da adição de íons Ca2+ entre os valores de 6 mg/L 
(ensaios branco) até valores de 670 mg/L (máxima concentração) sobre o teor 
e perda de P2O5 na etapa de flotação de calcita, e; 

 Avaliação do efeito da recirculação da água de processo sobre o teor e perda 
de P2O5, além da avaliação do acúmulo de íons na água de processo 
conforme a recirculação de água nos ciclos de operação. 

 
2.2.1 Avaliação do efeito da adição de íons Ca2+ sobre a flotação de calcita 
 
Neste tópico, foi avaliado o efeito da adição de íons Ca2+ para concentrações de 6 
mg/L (água torneira da rede de abastecimento do CETEM), 95 mg/L, 246 mg/L, 419 
mg/L e 670 mg/L. A adição de íons Ca2+ na água de processo para cada 
concentração desejada foi realizada através da solubilização de Ca(OH)2. Os 
ensaios de flotação foram realizados com 500 gramas de amostra e previamente à 
etapa de flotação, a polpa foi condicionada com o coletor sabão de ácido graxo de 
coco na dosagem de 500 g/t por um tempo de 3 minutos (pH natural, 8) a uma 
rotação de 800 rpm com porcentagem de sólidos de 50%, já ajustada com a água na 
concentração de íons Ca2+ pré estabelecida para cada ensaio. Após o 
condicionamento, a polpa foi alimentada à célula de flotação e foi diluída para 
porcentagem de sólidos de 35% também com a água na concentração de Ca2+ 
desejada. Após o ajuste da porcentagem de sólidos, foi injetado CO2 (vazão entre 2 
L/min e 3 L/min) que serviu tanto para geração de bolhas quanto para o ajuste do pH 
da polpa na flotação, que em equilíbrio estabiliza ao redor de 5,8. Foi realizada uma 
etapa rougher (até exaustão da espuma) e com a fração flotada foi realizada uma 
etapa cleaner (também até a exaustão da espuma), cuja fração flotada 
correspondeu ao concentrado final de calcita.  

 
2.2.2 Avaliação do efeito da recirculação da água de processo sobre a flotação 
de calcita 
 
O objetivo destes ensaios foi o de avaliar o efeito da recirculação da água de 
processo sobre o desempenho do processo de flotação de calcita com o uso de gás 
carbônico. O procedimento experimental básico manteve as condições de processo 
descritas no item anterior, tais como etapas de flotação (rougher/cleaner), 
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porcentagens de sólidos, tempo de condicionamento e dosagem de coletor. Após o 
primeiro ciclo finalizado, com água da torneira proveniente do abastecimento interno 
do CETEM, os produtos concentrado e afundado do ensaio de flotação de calcita 
foram filtrados e a água resultante foi utilizada para a execução do segundo ciclo 
com uma nova amostra de minério, e o procedimento se repetiu até completar os 
cinco ciclos.  
 
Os concentrados e os rejeitos de cada ensaio foram filtrados, secos, pesados e 
enviados para a análise química, através da técnica de fluorescência de raios X 
(FRX) e para a análise mineralógica através da técnica de difratometria de raios X 
(DRX – Refinamento Rietveld). A água residual de cada ensaio foi enviada para 
análise da concentração de íons através do espectrômetro de absorção atômica 
(AA), espectrofotometria (EST) e por cromatografia de íons (CR). O fluxograma da 
Figura X ilustra como foi realizado os ensaios. O esquema ilustrativo dos ensaios 
está apresentado na Figura 1. 
 

 
 

 
(a) Ensaios com adição de íons Ca

2+
                    (b) Ensaio com recirculação de água de processo 

Figura 1: Fluxograma ilustrando os ensaios realizados. (a) Com adição de íons Ca
2+

                   
(b) Com recirculação de água de processo. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 Avaliação do efeito da adição de íons Ca2+ sobre a flotação de calcita 
 
A Tabela 1 abaixo apresenta o efeito da variação da concentração dos íons Ca2+, 
sobre o teor/recuperação e perda de P2O5 do concentrado e afundado da flotação de 
calcita. A concentração de Ca2+ estudada variou entre 6 mg/L até valor máximo de 
670 mg/L e observa-se que não há variação significativa da concentração dos íons 
Mg2+, PO4

3- e F-. As perdas de P2O5 para o concentrado de calcita variaram entre 
9% para valores de até 12% o que pode ser considerada uma variação pouco 
significativa. Por outro lado, observa-se que os teores de P2O5 na fração afundada 
diminuem, saindo de 25% para o ensaio com 6 mg/L  atingindo valores de até 22% 
para a concentração de 670 mg/L. Além disso, observa-se um aumento do RCP na 
fração afundada, que sai de 1,9 para valor de até 2,2, evidenciando que a 
recuperação de calcita é afetada com o aumento da concentração de íons Ca2+ na 
água de processo. No concentrado de calcita, é observado aumento do teor de P2O5 
em função do aumento da concentração de Ca2+ e uma diminuição dos valores de 
RCP de 7,6 para a mais baixa concentração de Ca2+ para valor de até 5,1, 
considerando a concentração de Ca2+ de 670 mg/L. Esses resultados indicam que 
para concentrações de Ca2+ acima de 95 mg/L aproximadamente, é observado uma 
redução na seletividade do processo, visto que é identificado uma tendência no 
aumento da flotação da apatita, evidenciada pelo aumento do teor de P2O5 na fração 
flotada e uma diminuição nos valores de RCP. 
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 Tabela 1: Efeito das concentrações dos íons sobre o teor e recuperação de P2O5 no 

concentrado e afundando da flotação de calcita. 

Concentração (mg/L) R massa 
concentrado 

(%) 

Perda 
(%) 

Teor 
Concentrado 

(%) RCP 

Teor 
Afundado 

(%) RCP 

Ca
2+

 Mg
2+

 PO4
3-

 F
-
 P2O5 P2O5 CaO P2O5 CaO 

6 0,9 0,3 0,6 27,0 9,2 6,9 52,2 7,6 25,0 46,8 1,9 

95 0,1 0,1 0,6 27,3 8,8 6,6 52,2 7,9 25,8 45,5 1,8 

246 <0,1 <0,1 0,7 27,3 12,7 9,3 52,1 5,6 24,1 46,2 1,9 

419 <0,1 <0,1 0,7 21,5 10,9 9,9 52,2 5,3 22,3 47,1 2,1 

670 <0,1 <0,1 0,8 23,3 12,3 10,2 52,5 5,1 22,0 47,3 2,2 

 
A Figura 2 abaixo apresenta o efeito da concentração de íons Ca2+ na concentração 
dos minerais calcita, quartzo e apatita na fração afundada e flotada dos ensaios de 
concentração de calcita. A variação do teor de apatita na fração afundada foi de 63% 
para o ensaio com concentração de 6 mg/L de Ca2+ para valores de até 57% e em 
contrapartida, é observado aumento na concentração de calcita na fração afundada 
conforme o aumento da concentração de íons cálcio adicionada a água de processo. 
Na fração flotada o teor de apatita aumentou de 13,2% para 23% no intervalo de 
concentração de 95 mg/L a 670 mg/L de íons de Ca2+. Nenhuma variação no teor de 
quartzo foi observada, evidenciando que este mineral não é afetado pela variação da 
concentração de íons presentes na água de processo.  
 

  
(c) Afundando (d) Flotado 

Figura 2: Efeito da concentração de íons Ca
2+

 sobre a composição mineralógica da fração 
afundada (a) e do concentrado de calcita (b) nos ensaios de flotação de calcita: Dosagem de 

coletor = 500 g/t; pH 5,8. 

 

3.2 Avaliação do efeito da recirculação da água de processo sobre a flotação 
de calcita 
 
A Tabela 2 apresenta o resumo dos resultados obtidos nos estudos de avaliação da 
recirculação da água de processo. São apresentados os valores de concentração 
das espécies iônicas Ca2+, Mg2+, PO4

3- e F-, assim como os resultados de teor e 
recuperação/perda de P2O5 na fração afundada e flotada. Após realizado o primeiro 
ciclo, foi observado o aumento da concentração de íons Ca2+ de 6 mg/L para 147 
mg/L, e não foi observado aumento na concentração para os íons PO4

3- e F-, que 
analisaram 0,3 mg/L e 0,5 mg/L respectivamente. O íon Mg2+ apresentou aumento 
de 1 mg/L para valor de 6 mg/L. Após o primeiro ciclo não foi observado um 
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aumento significativo na concentração de íons de Ca2+ e os valores variaram entre 
115 a 161 mg/L. As concentrações das espécies iônicas presentes na água de 
processo foram analisadas dias após a realização do ensaio e, portanto, considera-
se que houve precipitação na forma de carbonato de cálcio, alterando assim os 
valores apresentados da concentração do íon Ca2+. Este fenômeno pode ser 
explicado pelo diagrama de espécies do mineral calcita apresentado por 
(Somasundaran et al., 1985) que, em pH ácido (< 6,0) a espécie predominante é o 
Ca2+ e com o aumento do pH(> 9,0) a espécie CO3

2- apresenta maiores 
concentrações e a calcita pode precipitar em forma de carbonato de cálcio. As 
amostras foram acidificadas, reanalisadas e os valores obtidos estão descritos na 
Tabela 2, na segunda coluna. Observa-se uma grande diferença entre os resultados 
apresentados, aumentando de valores da ordem de 150 mg/L na primeira leitura 
para valores acima de 600 mg/L após a acidificação, decorrente ao aumento na 
concentração de Ca2+ em pH ácido. Porém, a tendência observada é a mesma, ou 
seja, mesmo após acidulação da água e realização de nova análise, não foi 
verificado aumento da concentração de íons após a realização do primeiro ciclo de 
flotação. 
 
As perdas de P2O5 para o concentrado de calcita variaram entre 15% para valores 
de até 21%, além de um aumento do teor de P2O5 no segundo ciclo de 10,1% em 
comparação ao observado no primeiro ciclo que foi de 8,1%. O RCP diminui de 6,4 
para valor até 4,5. Os teores de P2O5 na fração afundada apresentaram valores 
constantes na ordem de 29% e, conseqüentemente não houve alterações nos 
valores de RCP, com valores em média de 1,50.  
 
Os resultados indicam que, ao realizar a recirculação da água do primeiro ciclo 
aumentando a concentração de Ca2+ de 6 mg/L para 147mg/L, ocorre uma redução 
da seletividade do processo devido ao aumento de teor e recuperação de P2O5, 
evidenciado pelo aumento da recuperação em massa e teor da fração flotada.  

 
Tabela 2. Efeito das concentrações dos íons sobre a flotação de calcita na recirculação da 

água de processo. 

Concentração (mg/L) R massa 
concentrado 

(%) 

Perda 
(%) 

Teor  
Concentrado 

(%) RCP 

Teor 
Afundando 

(%) RCP 

Ca
2+

 Mg
2+

 PO4
3-

 F
-
 P2O5 P2O5 CaO P2O5 CaO 

6 6* 1 0,3 0,6 40,1 15,3 8,1 51,6 6,4 29,9 43,7 1,46 

147 611* 7 0,1 0,5 43,3 21,0 10,1 52,1 5,2 29,0 43,5 1,50 

115 602* 10 0,1 0,4 42,6 20,0 9,6 51,7 5,4 28,5 43,9 1,54 

161 638* 14 0,1 0,4 41,6 19,2 9,5 51,2 5,4 28,5 43,6 1,53 

152 607* 16 0,1 0,4 41,6 21,8 11,6 51,7 4,5 29,6 43,5 1,47 
* Amostras acidificadas, reanalisadas para concentrações de Ca

2+
 

 

A Figura 3 apresenta resultados obtidos através da quantificação pelo refinamento 
Rietveld em função do efeito da concentração de íons Ca2+ para os minerais de 
calcita, apatita e quartzo na fração afundada e flotada. A variação do teor de apatita 
no concentrado da flotação de calcita foi de 16% para o ensaio com concentração de 
6mg/L para 20% no ensaio com 147 mg/L e com relação à calcita houve uma 
pequena diminuição no teor de 79% para 75%. Já na fração afundada é notável que 
o teor de apatita e calcita não é afetado com a recirculação de água de processo. 
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Para o teor de quartzo nenhuma variação é observada com a recirculação de água 
de processo.  
 

 
  

(a) Afundando (b) Flotado 

Figura 3: Efeito da recirculação da água de processo sobre a composição mineralógica da 
fração afundada (a) e do concentrado de calcita (b) nos ensaios de flotação de calcita: 

Dosagem de coletor = 500 g/t; pH 5,8. 

 
Guimarães e Peres (1999) operando em batelada uma coluna de flotação de 2” 
avaliaram a influência dos íons fluoreto, cálcio, magnésio, e fosfato na recuperação 
da barita e da apatita. Os resultados apresentaram que a recuperação de apatita 
diminuiu expressivamente com o aumento da concentração dos íons sendo este 
efeito mais pronunciado na flotação de apatita. O limite de tolerância estipulado para 
flotação de apatita para os íons de cálcio e magnésio foi de 20 e 30 mg/L 
respectivamente. Trabalho semelhante foi realizado por Santos et al. (2010), que 
apresenta resultados da avaliação do efeito da variação da concentração dos íons 
de Ca2+, Mg2+, F- e PO4

2- na recuperação de apatita. A recuperação de apatita 
diminui expressivamente com o aumento da concentração dos íons fluoreto, cálcio, 
magnésio e fosfato, atingindo uma redução máxima de 85% na recuperação de 
apatita.  De acordo com Hanna e Somasundaran (1976), o coletor reage com o 
cálcio presente na molécula de apatita. Portanto a adição Ca2+ consome o coletor 
disponível para a coleta do mineral, resultando na queda significativa na 
recuperação de apatita. Aquino (1985) realizou estudos com o minério de Santa 
Quitéria sobre os efeitos da variação da concentração dos íons cálcio e magnésio na 
flotação direta de apatita, que compreende a flotação bulk de calcita e apatita com 
ácido graxo como coletor em pH alcalino. Os resultados indicaram que para 
concentrações na ordem de 49 mg/L de Ca2+ e 30 mg/L de Mg2+, a recuperação 
reduziu de 94,2% para 53,3% para P2O5 e para CaCO3 de 89,6% para 37,5%.  
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os resultados obtidos comprovaram que o acúmulo de íons Ca2+ reduz a 
seletividade do processo de flotação de calcita utilizando gás carbônico para ajuste 
de pH e geração de bolhas e ácido graxo como coletor. Para concentração de íons 
Ca2+ com valores acima de 95 mg/L ocorre um aumento da perda de apatita para o 
concentrado de calcita na ordem de 30%. Na fração afundada, é observada uma 
diminuição no teor de P2O5 para concentração de íons Ca2+ acima de 256 mg/L, 
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evidenciado nos ensaios de avaliação do efeito da adição de íons Ca2+. Para 
concentração abaixo de 200 mg/L de Ca2+, o teor de P2O5 na fração afundada não é 
afetado conforme mostrado nos estudos da avaliação do efeito da recirculação da 
água de processo. Os resultados obtidos neste estudo indicam que o processo 
baseado na aplicação de CO2 para separação entre calcita e apatita pode ser uma 
alternativa técnica para concentração de minérios com ganga carbonatada que 
cause menor impacto na água residual de processo, dado que não há adição de 
íons como PO4

- para depressão de apatita. 
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