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RESUMO 

 

A flotação é o principal método empregado no enriquecimento do teor de P2O5 
presente em rochas fosfáticas, tendo como finalidade gerar a matéria-prima utilizada 
na produção de fertilizantes a base de fósforo. Os ácidos graxos são os coletores 
aniônicos tradicionais empregados na flotação direta da apatita. Estes compostos são 
encontrados principalmente esterificados aos gliceróis formando moléculas de 
glicerídeos em óleos vegetais e gorduras. Neste trabalho avaliou-se o desempenho 
dos sais de ácidos graxos produzidos pela hidrólise alcalina dos óleos de soja, de 
farelo de arroz, de canola, de semente de uva e do ácido oleico como coletores na 
flotação aniônica direta do minério fosfático ígneo proveniente do depósito de Angico 
dos Dias-BA. As etapas preliminares do projeto consistiram na caracterização do 
minério e dos reagentes, testes de moagem, além da purificação da apatita e minerais 
de ganga para os ensaios de microflotação. Além da fluoroapatita numa proporção de 
36,45% no minério, foram identificados como constituintes da ganga principalmente 
minerais silicáticos, como a flogopita, e óxidos de ferro. Na etapa de caracterização 
dos coletores o óleo de soja foi o que exibiu maior índice de saponificação e o menor 
de acidez, o que indica uma reduzida quantidade de ácidos graxos livres e matéria 
insaponificável em sua constituição. Já os óleos de farelo de arroz e semente de uva 
apresentaram maiores índices de acidez, o que aponta maior estado de deterioração 
desses reagentes. As medidas de tensão superficial dos coletores saponificados 
demonstraram que todos possuíam ação tensoativa, em que o maior valor de CMC 
encontrado foi para a solução de oleato de sódio (200 mg/L), enquanto que o menor 
foi verificado no óleo de semente de uva (100 mg/L). O sabão de óleo de canola, nos 
testes de microflotação, foi o que promoveu ao mesmo tempo as maiores 
recuperações de apatita e seletividade entre os minerais de ganga silicática em pH 8. 
Já o sabão de óleo de semente de uva, que é altamente enriquecido em ácido 
linoleico, foi o que obteve os piores desempenhos nesses quesitos. O efeito 
sinergético promovido pela mistura dos ácidos graxos constituintes do óleo de canola, 
que é mais enriquecido em ácido oleico do que linoleico, pode ter contribuído para o 
seu bom desempenho na flotação. Este fato pode indicar que a proporção maior de 
ácido oleico em relação ao linoleico no óleo favorece a flotação da apatita do minério 
de Angico dos Dias. Os resultados dos ensaios de flotação em bancada corroboraram 
os obtidos na microflotação, ou seja, o óleo de canola foi o que resultou no melhor 
desempenho em relação aos óleos de soja e arroz em termos de recuperação e teor 
de P2O5, além de promover maior redução dos contaminantes no concentrado. O teste 
com melhor resultado, utilizando o sabão de óleo de canola, ocorreu em pH 9 com 
uma dosagem de 200 g/t, acarretando em uma recuperação e teor de P2O5 no 
concentrado de 81,47 e 28,76 % respectivamente. 

 

Palavras-chave: Apatita; Minério fosfático; Ácidos graxos; Óleos vegetais; 

Microflotação; Flotação em bancada. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Flotation is the main method used to increase P2O5 content in phosphate rock, with the 
purpose of generating the raw material used in the production of phosphorus fertilizers. 
Fatty acids are the traditional anionic collectors employed in the direct flotation of 
apatite. These compounds are found mainly esterified to glycerols forming glyceride 
molecules in vegetable oils and fats. The aim of this study was to evaluate the 
performance of fatty acid salts produced by the alkaline hydrolysis of soybean oil, rice 
bran oil, canola oil, grape seed oil and oleic acid as collectors in the direct anionic 
flotation of the igneous phosphate ore from Angico dos Dias’ deposit. The preliminary 
stages of the project consisted in the characterization of the ore and the reagents, 
grinding tests, and the purification of the apatite and gangue minerals for the 
microflotation tests. In the ore was indentified the fluoroapatite in a proportion of 
36,45%, sílica gangue minerals, such as phlogopite, and iron oxides. In the 
characterization of the collectors, soybean oil showed the highest saponification index 
and the lowest acidity, indicating a low content of free fatty acids and unsaponifiable 
matter in its composition. On the other hand, rice bran and grape seed oils had higher 
acidity index, indicating a higher deterioration state of these reagents. The surface 
tension measurements of the saponified collectors showed that all were acting as a 
surfactant. The highest CMC value was found for sodium oleate solution (200 mg / L), 
while the lowest was found in grape seed oil (100 mg / L). The soap of canola oil, in 
the micro flotation tests, was the one that promoted at the same time the highest 
recoveries of apatite and selectivity among gangue minerals at pH 8. On the other 
hand, the worst performance was brought by grape seed oil, which has a high linoleic 
acid content. The synergistic effect promoted by the mixture of fatty acids constituent 
of canola oil, which is more enriched in oleic than linoleic acid, may have contributed 
to its good flotation performance. This is an indicative that the higher ratio of oleic acid 
to linoleic acid in the oil improves the flotation performance of the apatite from the 
Angico dos Dias’ ore. The results of the bench flotation tests agreeded with those 
obtained in the microflotation, because the canola oil had the best performance 
compared to soybean and rice bran oils in terms of recovery and P2O5 content. In 
addition, it significantly reduced the amount of contaminants in the concentrate. The 
test with best result using canola oil soap occurred at pH 9 with a dosage of 200 g / t, 
resulting in a recovery of 81,47 % and P2O5 content of 28,76 % in the concentrate. 

 

Keywords: Apatite; Phosphate ore; Fatty acids; Vegetable oils; Microflotation; Bench 
flotation. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

 A crescente demanda por alimentos, destinados tanto ao consumo humano 

quanto animal, verificada de forma mais proeminente a partir da segunda metade do 

século XX causou o empobrecimento acentuado dos nutrientes contidos nos solos 

agricultáveis ao redor do mundo, devido as práticas extensivas de plantio. Tendo em 

vista a expansão da oferta de alimentos e o aumento da produtividade dos solos para 

suprir esta demanda, houve a necessidade de se ampliar a produção de fertilizantes 

artificiais responsáveis por compensar o déficit de nutrientes imprescindíveis ao 

desenvolvimento dos vegetais.   

 O fósforo, um dos três macronutrientes primários das plantas, juntamente com 

nitrogênio e potássio, é um elemento essencial em processos metabólicos que 

ocorrem durante a fotossíntese, como a conversão da energia solar em sacarose, 

fosfolipídeos e celulose, além de contribuir para fixação de CO2. Desempenha também 

papel fundamental na constituição das membranas celulares tanto vegetais quanto 

animais, além de estar presente na estrutura dos ossos e dentes humanos juntamente 

com o cálcio. As plantas absorvem o fósforo diretamente do solo, enquanto os animais 

conseguem obtê-lo através do consumo dos vegetais ao longo da cadeia alimentar.   

 A solubilização de rochas fosfáticas sujeitas a ação do intemperismo é um dos 

processos naturais responsáveis pela recarga do nutriente fósforo no solo, processo 

que compreende umas das etapas do ciclo do fósforo. Todavia, a velocidade natural 

de recarga do nutriente no solo não é suficiente para atender o atual nível de produção 

agrícola. Portanto a prática empregada pelos grandes produtores na recomposição 

nutricional de fósforo no solo é através da utilização de fertilizantes artificiais a base 

de P2O5 – pentóxido de di-fósforo (forma usual de se expressar o teor de fósforo nos 

fertilizantes). As fontes exclusivas para obtenção do fósforo utilizado na composição 

dos fertilizantes são as rochas fosfáticas, ou seja, tipos litológicos enriquecidos em 

minerais portadores de P2O5, principalmente os minerais do grupo da apatita. Cerca 

de 90% do concentrado apatítico produzido é absorvido pelo mercado de fertilizantes. 

(ZHANG et al, 2006; LAPIDO LOUREIRO et al, 2008). 

 A partir do momento em que os estudos de pesquisa mineral apontam a 

viabilidade técnico-econômica da lavra e beneficiamento de um depósito de rocha 
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fosfática buscando a obtenção de lucro na sua comercialização, denomina-se o 

material como minério fosfático. Para atender os padrões de qualidade exigidos pelo 

mercado de fertilizantes, o concentrado de minério fosfático deve apresentar teor de  

P2O5 acima de 30% para produção de ácido fosfórico. Em relação aos contaminantes, 

o chamado “ teor de R2O3 “ , ou seja, a soma de  Al2O3 e Fe2O3 não deve ultrapassar 

5%, enquanto que o teor de MgO deve ser menor do que 1% e as razões CaO/P2O5 e 

MgO/P2O5 também não devem ultrapassar os valores de 1,6 e 0,022 respectivamente 

(ARAUJO, 1988; ABOUZEID, 2008). 

 O concentrado apatítico é a matéria-prima principal na produção de ácido 

fosfórico (H2PO4), produto base para confecção dos vários fertilizantes a base de 

P2O5. A rota de produção do ácido fosfórico através de um processo químico a úmido 

com o uso de ácido sulfúrico (H2PO4) é a mais empregada, devendo atingir teor de 

52% em P2O5. Este produto dá origem aos fertilizantes comerciais fosfato 

monoamônio (MAP), fosfato diamônio (DAP), superfosfato triplo (TSP) e superfosfato 

simples (SSP) que são misturados a outros fertilizantes para gerar os produtos de 

formulação NPK (a base dos macronutrientes nitrogênio, fósforo e potássio) (ZHANG 

et al., 2006; ROQUETTI FILHO, 2014). 

 No contexto de mercado de fertilizantes o Brasil é um dos maiores 

consumidores mundiais, uma vez que é referência no agronegócio a nível global, se 

destacando como grande produtor e exportador de alimentos de origem animal e 

vegetal. Tal segmento representa cerca de um terço da riqueza nacional, sendo 

responsável por uma considerável parcela das exportações totais do país. Em 

contrapartida, o Brasil é muito dependente da importação de fertilizantes, 

principalmente os nitrogenados. Segundo dados obtidos do anuário estatístico da 

ANDA (2015), o Brasil importou 73%, 34% e 67% de fertilizantes nitrogenados, 

fosfatados e potássicos respectivamente para consumo interno em 2015, ou seja, o 

desenvolvimento da cadeia produtiva de fertilizantes do país não acompanhou o 

crescimento do setor agropecuário nos últimos anos. Os principais fornecedores 

externos de fertilizantes fosfatados para o país são Rússia, China, Marrocos, Estados 

Unidos e Tunísia. 

 A rota de beneficiamento empregada na produção de concentrado apatítico é 

dependente das características geológicas e mineralógicas do depósito de minério 
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fosfático. Uma estratégia de beneficiamento bem-sucedida aplicada a determinado 

depósito pode se tornar totalmente ineficiente em um minério com características 

distintas. Esta situação é bastante evidente no Brasil, onde a maior parte dos 

depósitos fosfáticos são de origem ígnea. Este tipo de formação é caracterizado por 

apresentar baixos teores de P2O5, mineralogia altamente diversificada, além de uma 

intensa variabilidade ao longo do corpo de minério tanto horizontalmente como 

verticalmente em características como composição química da apatita e demais 

minerais de ganga, textura da rocha, porosidade, tamanho dos grãos, presença de 

lamas e grau de recobrimento da superfície das partículas de apatita por oxi-

hidróxidos de Fe.  

 A performance da flotação, principal método empregado na concentração de 

fosfatos tanto de origem ígnea quanto sedimentar, é altamente influenciável pelas 

propriedades citadas. Estudos de Ofori Amankonah et al. (1985), Pugh e Stenius 

(1985), Barros (2008), dentre outros mostraram que a seletividade entre a apatita e os 

principais minerais de ganga típicos de depósitos carbonatíticos (calcita e dolomita), 

ambos sais semi-solúveis, é crítica perante os coletores aniônicos do tipo ácidos 

graxos tradicionalmente empregados na flotação de fosfatos, devido à similaridade 

existente em suas propriedades interfaciais, além dos efeitos provocados pela 

dissolução. 

 Apesar do amplo conhecimento até então acumulado na literatura decorrente 

dos diversos trabalhos publicados sobre flotação aniônica direta de apatita com uso 

de oleato de sódio, poucos trataram acerca da influência e dos mecanismos de 

adsorção dos demais ácidos graxos insaturados no desempenho da flotação. O ácido 

linoleico é um ácido graxo polinsaturado, sendo um dos principais constituintes de 

óleos vegetais, enquanto o ácido palmítico é o mais relevante representante do grupo 

dos ácidos graxos saturados.  O emprego dos óleos nas usinas de beneficiamento de 

fosfato do Brasil vem sendo muito difundida devido a fatores como baixo custo, grande 

oferta no mercado interno e diminuto efeito negativo causado ao meio ambiente.  

 Portanto o presente trabalho teve como proposta estudar a eficácia e os efeitos 

resultantes do uso de ácidos graxos e óleos vegetais como coletores no processo de 

flotação do minério fosfático de Angico.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar o desempenho dos sais de ácidos graxos produzidos pela hidrólise 

alcalina dos óleos de soja, de farelo de arroz, de canola e de semente de uva como 

coletores na flotação aniônica direta do minério fosfático ígneo proveniente do 

depósito de Angico dos Dias-BA. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Caracterizar o minério de forma a fundamentar a compreensão e descrição dos 

fenômenos ocorridos durante o processo de flotação. 

b) Estabelecer uma correlação entre propriedades físico-químicas e 

composicionais dos óleos com os resultados obtidos na flotação. 

c) Comparar a performance dos óleos atuando como coletores em relação ao 

oleato de sódio nos estudos fundamentais de microflotação, com base na 

capacidade de flotação da apatita e minerais de ganga. 

d) Determinar as concentrações dos coletores e valores de pH que resultem em 

uma resposta mais satisfatória nos ensaios de flotação em bancada em termos 

de recuperação e seletividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Gênese e tipologia dos depósitos de minério fosfático  

 

 Os minérios fosfáticos são rochas de origem ígnea (complexos alcalino-

carbonatíticos), sedimentar (fosforitos marinhos) ou de acumulação orgânica, sendo 

que a maior parte dos depósitos mundiais, cerca de 75%, são sedimentares, de 15 a 

20% são ígneos e o restante de gênese biogênica. Entretanto no Brasil os depósitos 

conhecidos de fosfato estão associados majoritariamente a complexos alcalino-

carbonatíticos (cerca de 80%), com forte presença de processos de alteração 

intempérica. Devido a este fato, a quase totalidade do concentrado de minério 

fosfático produzido no país origina-se no tratamento de materiais de gênese ígnea, 

apresentando diferentes graus de laterização, salvo o depósito de Cajati -SP em que 

no presente momento são explotadas rochas fosfáticas primárias (frescas) (BIONDI, 

2003; HORTA, 2013). 

 Segundo Amaral (1997), os depósitos ígneos também podem ser classificados 

de acordo com o grau de alteração em primários e secundários (acumulação 

laterítica). Os primários são intrusões de rochas alcalinas ou carbonatíticas pouco 

alteradas (alta cristalinidade) que frequentemente ocorrem na parte inferior dos 

depósitos, enquanto os secundários são formados pelo intemperismo e laterização 

das rochas primárias, acarretando na diminuição da cristalinidade e no aumento da 

complexidade mineralógica. Os depósitos secundários são típicos de regiões sob 

condições climáticas tropicais, em que lateritas portadoras de fosfatos residuais e 

bauxitas são gradualmente desenvolvidas a partir de rochas alcalinas enriquecidas 

em P, Nb, Ti e elementos terras-raras, tendo como exemplos a província magmática 

alcalina brasileira e a intrusão carbonatítica do Monte Weld, no interior do cráton 

arqueano Yilgarn da Austrália ocidental. No Monte Weld, a apatita ocorre como uma 

camada residual próximo a base do regolito juntamente com magnetita, vermiculita, 

pirocloro, ilmenita e rutilo originado de carbonatitos primários. Ítrio e elementos da 

série dos lantanídeos ocorrem em carbonatitos regolíticos oriundos de carbonatitos 

primários compostos por monazita e apatita (DILL, 2010). . 

 Os depósitos sedimentares são formados durante o chamado ciclo do fósforo. 

Inicialmente o fosfato solubilizado de rochas cristalinas penetra no solo, sendo 
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absorvido pelas plantas. Em seguida é assimilado pelo organismo dos animais via 

alimentação e enfim retorna ao solo através da excreção e da decomposição dos 

ossos, resultando em depósitos por acumulação de sedimentos. Os depósitos 

continentais podem sofrer processo de dissolução e os sedimentos gerados 

percorrem um trajeto até finalmente serem carreados por agentes erosivos aos 

oceanos e mares, onde ocorre a precipitação do fósforo formando camas 

sedimentares de fosfatos (fosforitos marinhos) no fundo do mar. Parte deste fósforo é 

incorporado pela vida marinha. As aves ao se alimentarem dos peixes absorvem o 

fósforo e ao excretarem podem formar depósitos de fosfato conhecidos como guano, 

tipicamente encontrados em ilhas do pacífico (DILL, 2010). 

 Os minérios fosfáticos também são classificados de acordo com os minerais 

presentes na ganga, em silicatados, carbonatados ou silico-carbonatados, o que 

influencia diretamente na rota de beneficiamento e sistemas de reagentes 

empregados na flotação. Os minérios silicatados apresentam como principais minerais 

de ganga quartzo, feldspatos, piroxênios (intrusões alcalinas) e micas enquanto que 

nos carbonatados predominam a calcita e dolomita (carbonatitos) (ARAUJO, 1988). 

 

3.1.1 Apatita: mineral de minério portador de P2O5 

 

 A apatita abrange um grupo de minerais (fosfatos de cálcio) representados pela 

fórmula química geral Ca5(PO4)5(F, Cl, OH), sendo um dos minerais não silicatados 

com maior abundância na crosta terrestre. A substituição isomórfica entre flúor, cloro 

e hidroxila no sítio aniônico da apatita origina as espécies completas designadas por 

fluoroapatita, cloroapatita e hidroxiapatita. É o principal mineral de minério portador de 

fósforo (quase que exclusivamente) tratado em depósitos fosfáticos ao redor do 

mundo (KLEIN E DUTROW, 2012). 

 Dentre as espécies do grupo, a mais comum e principal constituinte associado 

a rochas alcalino-carbonatíticas primárias e secundárias é a fluoroapatita, de fórmula 

simplificada.Ca10(PO4)6F2. Há, todavia, uma gama considerável de substituições 

isomórficas possíveis em todos os sítios cristaloquímicos pertencentes a apatita, o 

que gera uma variabilidade apreciável de espécies neste grupo de minerais. Esta 

diversidade pode ocorrer em todos os ambientes geológicos, principalmente em 



21 

 

ambientes sedimentares ou magmáticos em regiões tropicais que exibem grau de 

intemperismo acentuado. Além disso, as substituições aniônicas influenciam no tipo 

de sistema cristalino do mineral, sendo que a fluoroapatita se cristaliza no sistema 

hexagonal, grupo espacial P63/m (TOLEDO E PEREIRA, 2001; ULIANA, 2009). 

 Desta forma, por constituir-se de uma abrangente família de minerais, a apatita 

pode ser representada pela fórmula química genérica.A10(XO4)6Z2. O sítio aniônico X 

exibe como principal componente o elemento P, mas também pode conter como 

substituinte os elementos C, Si, S, V, As, Cr, dentre outros. Já o sitio aniônico Z (ânion 

monovalente F-) pode ser ocupado por F, OH e Cl como principais componentes, 

porém pode apresentar outros elementos como Br por exemplo. Finalmente no sítio 

catiônico representado por A pode ocorrer a substituição do Ca por Mg, Ba, Na, Sr, 

Fe, U, Mn, Cd, K, Zn, Be, Pb, ETR (elementos terras-raras), dentre outros. O Al ainda 

pode ocupar tanto os sítios X como A (TOLEDO E PEREIRA 2001; ULIANA, 2009). 

 A variabilidade composicional da apatita é fruto do ambiente geológico em que 

esta foi formada, havendo neste processo a possibilidade de substituição de íons de 

cargas distintas a fim de compensar o equilíbrio de cargas na estrutura do mineral. 

Entretanto as substituições dependem dos elementos disponíveis no ambiente de 

formação e do tipo de estrutura cristalina a ser desenvolvida ao longo da cristalização, 

já que sítios de diferentes tamanhos com cargas distintas podem ser gerados. O grupo 

aniônico PO4
-3, quando substituído por CO3

-2, pode acarretar em uma mudança 

significativa na estrutura e no sistema de compensação de cargas da apatita, 

tornando-a monoclínica ou até triclínica, devido as deformações estruturais 

ocasionadas por tal substituição. Consequentemente as mudanças na composição 

química provocam alterações nas propriedades físicas e químicas nas diferentes 

espécies de apatita, como mudanças na cristalinidade, índices de refração, 

susceptibilidade magnética, densidade, birrefringência, solubilidade, etc (TOLEDO E 

PEREIRA, 2001; ULIANA, 2009). 

 A seguir são sumarizados os principais tipos de apatitas de ocorrência natural 

(fórmulas simplificadas), de acordo com os ânions ou grupos aniônicos que ocupam 

os sítios de F-, OH- ou Cl- e do sítio ocupado por PO4
-3: 

a) Fluoroapatita Ca10(PO4)6F2 - origina-se sobretudo como apatita em rochas 

ígneas, havendo substituições consideráveis de F- por OH-. Pode ocorrer a 
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substituição em larga ou pequena escala de PO4
-3 por CO3

-2, todavia este 

fenômeno é mais acentuado em formações sedimentares; 

b) Hidroxiapatita  Ca10(PO4)6(OH)2 - advém da alteração supérgena de materiais 

sujeitos a interação com guano (excrementos de aves). Além disso, os ossos e 

dentes humanos são compostos por hidroxiapatita juntamente com carbonato-hidroxiapatita; 

c) Cloroapatita Ca10(PO4)6Cl2 - mais incomum comparado as espécies já citadas, 

pode ser encontrada em rochas ígneas básicas, em rochas que foram sujeitas 

ao metassomatismo contendo Cl, e também em algumas formações 

sedimentares; 

d) Carbonato-fluoroapatita (Ca, Na, Mg)10(PO4, CO3)6(F, OH)2 - Comumente 

encontrada em formações sedimentares (fosforitos marinhos), possuindo 

teores de F- e CO3
2- acima de 1% em massa; 

e) Carbonato-hidroxiapatita Ca10(PO4, CO3)6(OH)2 - Principal constituinte mineral 

de ossos e dentes. 

 Entretanto as composições simplificadas não são alcançadas nas apatitas 

naturais, já que há várias substituições que podem ocorrer na estrutura. A fluoroapatita 

denominada pura possui as razões F/P2O5 = 0,089 e CaO/P2O5 = 1,318. Nos 

carbonatitos pode ocorrer a substituição de Ca por ETR na apatita, o que o torna 

relevante aos estudos geológicos, uma vez que auxilia na compreensão do processo 

evolutivo do magma que originou a rocha. O Sr também pode ocupar o sítio do Ca, 

assim como o Ba, porém este último bem menos comum (TOLEDO E PEREIRA, 2001; 

ULIANA, 2009). 

 

3.2 Propriedades interfaciais das espécies minerais portadoras do íon Ca2+ 

 

 Partículas minerais em contato com água podem sofrer processo de 

dissolução. A intensidade e cinética de tal processo dependem das características do 

mineral ou minerais em solução e de condicionantes físico-químicas da polpa como 

temperatura, pH, força iônica, além da concentração e da tipologia das diferentes 

espécies químicas presentes. 
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 Reações adicionais são originadas da dissolução de espécies minerais, como 

hidrólise, adsorção, complexação e precipitação tanto na interface sólido/líquido 

quanto no seio da solução. Consequentemente a complexidade do equilíbrio químico 

envolvendo as interações com os íons dissolvidos desempenham um papel 

fundamental na determinação das propriedades interfaciais de sólidos em uma 

solução aquosa, influenciando a performance de processos como flotação e 

floculação (OFORI AMANKONAH et al., 1985). 

 Apatita, calcita e dolomita são as principais espécies minerais portadoras do 

íon Ca2+ encontradas em rochas fosfáticas carbonatíticas. Ambos são minerais 

semisolúveis, pois sofrem processo de dissolução gradativa dos íons presentes na 

estrutura cristalina em uma solução aquosa, principalmente com a liberação de Ca2+. 

As propriedades interfaciais desses minerais em solução são altamente influenciadas 

pela liberação de íons, tanto quando se trata da espécie isolada em uma solução, 

quanto do efeito combinado (sinergético) desses minerais levemente solúveis como 

ocorre na flotação de uma polpa de minério fosfático.  

 Partindo desta premissa, as interações entre reagentes de flotação e a interface 

mineral/solução serão afetadas por este fenômeno, uma vez que novas espécies 

químicas são geradas e podem favorecer ou não a hidrofobização de partículas de 

forma seletiva. Muitos estudos foram realizados até então para uma melhor 

compreensão dos mecanismos de adsorção das espécies químicas oriundas de 

coletores e modificadores na superfície da apatita, calcita e dolomita na presença de 

íons como Ca2+, HPO4
3-, Mg2+ e F- no sobrenadante da solução. 

 As apatitas são minerais que possuem um complexo mecanismo de geração 

de carga superficial, pois as espécies iônicas Ca2+, PO4
3-, F- e CO3

2- pertencentes a 

sua estrutura cristalina estão sujeitas ao processo de hidrólise, fenômeno este 

influenciado pelo pH (ARAUJO, 1988). 

 O ponto isoelétrico da fluoroapatita foi medido por Somasundaran (1968), sob 

condições de equilíbrio da solução, como pode ser observado na Figura 3.1. Inclusive 

neste trabalho as condições de equilíbrio só foram alcançadas após duas semanas 

do material em condicionamento na solução, em que se constatou a constância das 

medidas observadas. Antes do equilíbrio o ponto isoelétrico da apatita ocorre 

aproximadamente no pH 4 e após o equilíbrio no pH 6.  
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Figura 3.1 – Potencial zeta da fluoroapatita em função do pH com uma 
concentração de 10-2 M de KNO3, antes e após o equilíbrio. 

 

 Fonte: SOMASUNDARAN, 1968. 

 

 Observou-se que a cinética de reação na interface apatita/água impacta no 

aumento do ponto isoelétrico da fluoroapatita em maiores tempos de 

condicionamento, fato este explicado pela mudança na concentração de íons 

determinadores de potencial ao longo do tempo. Os resultados obtidos por 

Somasundaran (1968) demonstram que além das espécies H+ e OH-, os íons HPO4
3-, 

Ca2+ e F- também agem como íons determinadores de potencial na superfície da 

apatita, influenciando significativamente no potencial zeta resultante.  

 Os efeitos práticos dos íons HPO4
3-, Ca2+, Mg+2 e F- presentes na etapa de 

condicionamento para o desempenho final da flotação da apatita foram avaliados por 

Guimarães e Peres (1999) através de testes realizados em coluna de flotação a nível 

de bancada com o minério pertencente ao complexo carbonatítico do Barreiro em 

Araxá-MG. Os ensaios foram feitos na presença de óleo de arroz saponificado 

atuando como coletor e amido de milho como depressor. Foram verificados como 

limites de tolerância para um bom desempenho na flotação as seguintes 

concentrações: Mg+2: 30 mg/L, Ca2+: 30 mg/L, HPO4
3-: 40 mg/L e F-: 50 mg/L. Os 
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limites foram estipulados de acordo com a tendência de queda na recuperação da 

apatita em concentrações iônicas acima destes valores, ou seja, a partir de um 

determinado patamar de concentração as espécies iônicas começam a agir como 

depressores. É de fundamental importância não só considerar os íons presentes na 

estrutura dos minerais como também os existentes na própria água utilizada durante 

a flotação.   

 Barros et al. (2008) realizou medidas de potencial zeta em apatitas primárias e 

secundárias encontradas nos diferentes tipos litológicos do minério fosfático ígneo 

silico-carbonatado do depósito de Serra do Salitre-MG, conforme pode ser visto na 

Figura 3.2. Verifica-se que a apatita primária do fosforito impregnada com óxido de 

ferro (Fe2O3) gerou um potencial zeta similar ao da hematita. Contudo, na ausência 

de impregnação com óxidos de ferro, o potencial zeta das apatitas primárias são mais 

negativos do que o das apatitas secundárias Os ânions OH- e SiO4
4- na estrutura 

cristalina da apatita primária do fosforito intemperizado são atribuídos como os 

responsáveis por gerar uma carga altamente negativa na superfície deste mineral, 

resultando em um potencial zeta consideravelmente mais negativo que os demais.  

Figura 3.2 – Potencial zeta das apatitas de Serra do Salitre-MG em função do 
pH. 

 

Fonte: Adaptado de BARROS et al., 2008. 
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 Ainda no trabalho de Barros et al. (2008) em testes para determinação dos 

efeitos dos íons Ca2+ e Mg2+ com base nos parâmetros pCa e pMg foi constatado que 

altas concentrações destes íons são capazes de reverter o potencial zeta da apatita 

em pH 10,5 (superfície positiva), o que não ocorre com os minerais silicáticos, devido 

a adsorção específica de hidroxi-complexos na superfície do mineral.  

 Os efeitos da dissolução/precipitação da apatita e calcita em solução e em 

contato com o sobrenadante uma da outra foram analisadas por Ofori Amankonah et 

al. (1985). Na Figura 3.3 é comparada o grau de solubilidade entre apatita e calcita 

em solução aquosa com 2 x 10-3 kmol.m-3 de KNO3, além dos resultados de 

solubilidade de ambos os minerais no sobrenadante um do outro. Observa-se que o 

Ca2+ total dissolvido da calcita em toda a faixa de pH analisada é bem maior do que 

da apatita. Entretanto a calcita na presença de sobrenadante de apatita tem a sua 

solubilidade reduzida, principalmente em maiores valores de pH, fenômeno este 

atribuído a presença de espécies HPO4
3- no sobrenadante de apatitas em pH básico, 

responsáveis pela inibição da solubilidade da calcita. 

Figura 3.3 – Solubilidade da calcita e apatita isoladas e em sobrenadantes. 

 

Fonte: OFORI AMANKONAH et al., 1985. 



27 

 

 

 Como a calcita se torna mais estável neste tipo de ambiente do que em água 

pura, haverá consequentemente o favorecimento da formação de precipitados de 

CaCO3 em soluções com apatita previamente condicionadas com calcita, ou seja, a 

atividade de íons Ca2+ será reduzida no sistema. Outrossim nota-se que as 

solubilidades tanto da calcita condicionada no sobrenadante de apatita quanto no caso 

inverso são similares. 

 Uma vez que há o decréscimo da concentração de HPO4
3- de carga negativa 

com o aumento do nível de Ca2+, o potencial zeta da apatita se tornará mais positivo 

em relação ao potencial resultante do mineral em água pura, pois o HPO4
3- é uma 

espécie iônica determinadora de potencial (Figura 3.4). Como haverá a depressão de 

PO4
3- em valores de pH mais baixos e a precipitação de calcita na região alcalina, o 

potencial zeta da apatita ficará similar ao da calcita em ambientes alcalinos. Esta 

similaridade superficial pode ser atribuída como um dos fatores que prejudicam a 

seletividade de separação entre apatita e calcita na flotação aniônica convencional em 

minérios fosfáticos carbonatados (OFORI AMANKONAH et al., 1985). 

Figura 3.4 – Efeitos do sobrenadante de calcita no potencial zeta da apatita. 

 

Fonte: OFORI AMANKONAH et al., 1985. 
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 Ademais Ofori Amankonah et al. (1985) verificaram por meio de cálculos dos 

produtos iônicos da concentração total de cálcio, fosfatos e carbonatos, que em 

soluções com apatita condicionada em sobrenadante de calcita ocorre a saturação de 

HPO4
3- e consequente precipitação de apatita abaixo do pH 9,8 de acordo com as 

condições do ensaio. Em contrapartida acima deste pH a solução se torna insaturada 

em HPO4
3- e saturada em CaCO3 resultando na precipitação de calcita. A precipitação 

da apatita na superfície da calcita em soluções com PO4
3- pode ser descrita pela 

Equação 1: 

10CaCO3(s) + 6PO4
3- + 2OH- ⇌ Ca10(PO4)6(OH)2(s) + 10CO3

2-                                (1) 

 Assim como a calcita, a dolomita [(Mg,Ca)CO3] também pode desempenhar um 

papel relevante nas propriedades químicas de uma polpa de minério fosfático 

enriquecido neste mineral. A dissolução e consequente hidrólise dos íons 

pertencentes a sua estrutura cristalina é responsável pela geração das seguintes 

espécies iônicas em solução: Mg2+, Ca2+, MgHCO3-, CaHCO3-, MgOH+, CaOH+, CO3
2- 

e HCO3
2-. Além disso, o ponto isoelétrico (PIE) da dolomita em condições de equilíbrio 

está próximo do pH 9 (FREIRE, 2003; OLIVEIRA, 2007). 

 

3.3  Reservas e produção no Brasil e no mundo 

 

 Nos Estados Unidos, Marrocos, China, Rússia, Jordânia e Egito estão 

localizadas as reservas de rochas fosfáticas mais relevantes, em sua maioria 

depósitos de origem sedimentar com predominância da lavra a céu aberto. Em relação 

a produção, segundo dados obtidos do anuário estatístico da ANDA (2015), em 2014 

a China foi a maior produtora mundial de concentrado de minério fosfático, seguida 

de Marrocos, Estados Unidos, Rússia, Jordânia e Brasil, como pode ser observado na 

Figura 3.5. Nos Estados Unidos os principais depósitos de origem sedimentar estão 

situados no estado da Flórida (Bone Valley) e Carolina do Norte (Beaufort County). 

Há de se destacar também como exemplares sedimentares os depósitos de Qulad 

Abdoun no Marrocos e na Rússia - Península de Kola (Bacia Kara Tau). Já como 

depósitos associados a complexos-alcalinos devem-se destacar o de Khibina, na 
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Península de Kola -Rússia, atualmente o maior depósito ígneo em fase de lavra, e o 

carbonatito de Palabora, na África do Sul (ULIANA, 2010; GUIMARÃES et al.,2005).  

Figura 3.5 – Maiores produtores mundiais de concentrado fosfático em 2014 

 

Fonte: ANDA, 2015. 

 

 No Brasil a produção de minério fosfático em 2014 foi de 6.514 mil toneladas, 

quantidade levemente inferior ao que foi produzido em 2013. A exaustão da mina do 

Barreiro em Araxá (MG) constituiu um dos fatores que contribuíram para esta queda. 

Já as reservas lavráveis em 2014 permaneceram no patamar de 270 milhões de 

toneladas (DNPM, 2015). 

 As principais minas do Brasil se localizam nos estados de Minas Gerais e 

Goiás, com destaque para as minas de Tapira (MG), Barreiro e F4 em Araxá (MG) e 

as dos municípios de Catalão e Ouvidor (GO). Juntas as minas citadas 

corresponderam a 82% da produção nacional em 2014. No estado de São Paulo, polo 

econômico e industrial do país, está situada a mina de Cajati, outra relevante 

produtora nacional de concentrado apatítico. Neste mesmo ano foram movimentadas 

cerca de 40 milhões de toneladas de minério ROM, contendo em média 10% de P2O5, 

resultando em um concentrado apatítico com teor médio de 35% de P2O5 após as 

operações de beneficiamento (DNPM, 2015). Uma das maiores reservas de minério 

fosfático do país está localizada no município de Serra do Salitre (MG), onde se 

construiu em 2018 um complexo mineroindustrial dedicado a lavra e beneficiamento 

do minério.  
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3.4 Beneficiamento de minérios fosfáticos 

 

 Neste capítulo será tratado de forma holística acerca das operações unitárias 

aplicadas ao processamento de minérios fosfáticos, com foco nas usinas de 

concentração operantes no Brasil. Devido a influência significativa das condicionantes 

genéticas do depósito no desempenho da flotação, a discussão será subdividida em 

rotas de beneficiamento para minérios de origem sedimentar e ígnea. Além disso, o 

desenvolvimento tecnológico de processamento para os dois tipos de minérios tomou 

caminhos distintos ao longo do tempo, sendo que os estudos relacionados ao 

tratamento de minérios sedimentares se iniciaram de forma mais prematura, o que 

acarretou em uma maior bagagem técnico-científica acumulada. 

 

3.4.1 Origem sedimentar 

 

 A dificuldade no tratamento de minérios fosfáticos sedimentares está 

intimamente ligada ao alto grau de alteração e variabilidade composicional das 

apatitas, além da presença considerável de argilominerais. Devido ao alto grau de 

alteração e friabilidade da rocha é comum a formação de partículas ultrafinas (lamas 

com granulometria inferior a 0,045 mm) durante o processo de britagem e moagem 

que posteriormente são descartadas no rejeito. Entretanto, tais lamas ainda carregam 

consigo quantidade significativa de P2O5 que não é aproveitada, uma vez que a 

separação do sistema apatita/argilominerais nesta granulometria é problemática. Os 

fosforitos marinhos, tipo litológico fonte de P2O5 em grande parte dos depósitos 

sedimentares, são caracterizados por possuírem considerável proporção de 

carbonato-apatitas e fosfatos secundários que exibem baixa cristalinidade, o que as 

tornam mais refratárias perante os coletores convencionais como ácidos graxos 

(HANUMANTHA E FORSSBERG, 1993). 

 Os grandes produtores de concentrado fosfático de origem sedimentar dos 

Estados Unidos se concentram na região da Flórida central (15 diferentes empresas 

operando 25 plantas de beneficiamento), que abrange cerca de 75% da produção do 

país.  A rota de beneficiamento empregada nos minérios da Flórida, conhecido como 

processo de dupla flotação, consiste basicamente nas etapas de lavagem, 

classificação, condicionamento com alta porcentagem de sólidos, flotação com ácidos 
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graxos, escrubagem ácida e flotação de quartzo com amina (BULATOVIC, 2015; LU 

et al., 1999). 

 O material é classificado de acordo com quatro faixas granulométricas descritas 

na Tabela 3.1. Enquanto as lamas são encaminhadas para o rejeito, a fração 

granulado contendo 28% de P2O5 é considerado um dos produtos finais 

comercializáveis. Já as frações finas e grossas caracterizadas por possuírem 

conteúdo substancial de quartzo são direcionadas para operações de flotação. As 

duas frações são condicionadas separadamente com ácidos graxos e óleo 

combustível em pH alcalino em uma polpa com 70% de sólidos para em seguida 

passarem por uma sequência de células mecânicas de flotação. O material flotado é 

tratado em uma célula de atrição (escrubagem) com ácido para remoção dos 

reagentes adsorvidos na superfície das partículas minerais. Enfim o material tratado 

alimenta uma etapa de flotação catiônica reversa com o uso de amina para separação 

do quartzo (LU et al., 1999). 

Tabela 3.1 - Classes granulométricas dos minérios fosfáticos da Flórida. 

Fração Granulométrica Tamanho (mm) 

Granulado Maior que 1 

Grosso De 1 a 0,425 

Fino De 0,425 a 0,045 

Lama Menor que 0,045 

 

 

3.4.2 Origem ígnea  

 

 A rota de beneficiamento adotada para minérios fosfáticos de origem ígnea, 

pode ser representada de forma genérica pelo fluxograma da Figura 3.6 que engloba 

as principais etapas do beneficiamento empregadas no Brasil.  

 

 

 

 



32 

 

Figura 3.6 – Fluxograma genérico das operações unitárias típicas no Brasil de 
um circuito de concentração de minério fosfático ígneo 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Adaptado de LEAL FILHO; MARTINS; HORTA, 2010. 

 

 O processo tem início em etapas primárias de cominuição (britagem) e 

peneiramento visando a redução de tamanho dos fragmentos provenientes da mina. 

O material é então homogeneizado em pilhas alongadas, resultando na manutenção 

da uniformidade da alimentação dos moinhos, os quais são responsáveis pelo ajuste 

da granulometria. O produto do circuito de moagem é conduzido a uma etapa de 

separação magnética de baixa intensidade para remoção da magnetita e posterior 

classificação em hidrociclones, em que a fração grossa (underflow) retorna como 

carga circulante no circuito de moagem e a fração fina (overflow) prosseguirá sua rota 
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até a deslamagem. Nesta etapa as lamas (partículas com granulometria abaixo de 

0,020mm) ricas em argilominerais, são separadas do minério através de hidrociclones 

deslamadores, mesmo quando possuem teores aproveitáveis de P2O5 (LEAL FILHO; 

MARTINS; HORTA, 2010). 

 Após a deslamagem o material é encaminhado a um circuito de flotação 

aniônica direta da barita, caso haja a presença deste mineral, e em seguida é 

submetido a flotação aniônica direta da apatita. No Brasil é verificada a presença de 

barita nos depósitos de Catalão-Go e Araxá-MG, diferentemente dos minérios de 

Cajati-SP e Tapira-MG em que o material deslamado é direcionado diretamente para 

o circuito de flotação aniônica direta da apatita. Em algumas situações o concentrado 

de apatita oriundo da flotação é submetido a um processo de separação magnética 

de alta intensidade para remoção do ferro proveniente de inclusões de hematita 

(Fe2O3) e goethita (FeO(OH)) nas partículas de apatita. 

 Os circuitos de flotação da apatita apresentam recuperações de P2O5 no 

intervalo de 70 a 85%, enquanto operações como separação magnética e flotação de 

barita exibem recuperações de 90 a 98% e 90 a 95% respectivamente. Estes 

resultados demonstram que a flotação de apatita é a etapa com a menor eficiência na 

usina de beneficiamento. Portanto é fundamental o desenvolvimento de pesquisas 

para aprimoramento e otimização dos circuitos de flotação de apatita, tendo em vista 

a existência de uma perda considerável de P2O5 nesta fase. 

 

3.5 Reagentes de flotação aplicados no beneficiamento de minérios ígneos 

 

 Um levantamento feito por Leal Filho et al. (2010) agrupou informações sobre 

a mineralogia e textura dos depósitos, além do esquema de reagentes empregados 

nos circuitos de flotação das principais usinas de produção de concentrado apatítico 

do Brasil, como pode ser observado nas Tabelas 3.2 e 3.3. Nas rochas primárias 

altamente preservadas o teor de apatita costuma ser baixo, menor que 15%, enquanto 

apresenta um alto teor de carbonatos, acima de 60%. Na concentração de apatitas 

oriundas de rochas primárias é comumente utilizado amido de milho como depressor 

de carbonatos e recentemente iniciou-se o uso com sucesso de coletores anfotéricos 

de cadeia longa do tipo sarcosinato de alquila misturado com surfactantes não-iônicos 
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(Berol®867) agindo em meio básico com pH variando de 9 a 11, como ocorre no 

complexo de flotação do minério de Cajati-SP. A aplicação deste novo coletor em 

substituição aos ácidos graxos convencionais permitiu uma redução na adição de 

amido e promoveu uma maior seletividade em relação aos carbonatos na flotação 

direta de apatita (GUIMARÃES et al., 2005; LEAL FILHO; MARTINS; HORTA, 2010). 

Tabela 3.2 – Principais usinas de concentração de fosfatos no Brasil: dados 
relacionados a mineralogia e textura. 

 
Mineralogia 

% em massa nos depósitos (local) 

Tapira - MG Araxá - MG Cajati - SP Catalão - GO 

Apatita 16 24 - 33 12 24 - 38 

Carbonatos 21 <5   83* <5 

Silicatos 32 10 - 37 4 <10 

Óxidos 31 30 - 51    1** 52 

Barita _ 7 - 10 _ 2 

Textura da 

rocha 

Primária + 

intemperizada 

Intemperizada 

 

Primária Intemperizada 

* 70% de calcita e 13% de dolomita                                                                                         
**Magnetita 

Fonte: Adaptado de LEAL FILHO; MARTINS; HORTA, 2010. 

 

 Os depósitos ígneos exibem em muitos casos um manto de intemperismo com 

mineralogia e textura bem diversificada encobrindo a rocha primária. Nesta tipologia 

o teor de apatita é consideravelmente maior se comparado aos depósitos primários 

(teores de 20 a 40%), enquanto há um acréscimo na proporção de silicatos, com 

destaque aos filossilicatos, e um decréscimo na quantidade de carbonatos. Além disso 

é comum a presença de barita associada as camadas de minério intemperizado. Por 

este motivo se faz a flotação direta da apatita precedida pela flotação de barita. 

Reagentes sintéticos do tipo sulfato de alquila (Flotinor ®S72) e éter polialquileno 

glicol (Flotanol ®D14) são comumente empregados na flotação seletiva da barita em 

uma faixa estreita de pH (9,5 a 10,0) (LEAL FILHO; MARTINS; HORTA, 2010). 
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Tabela 3.3 – Principais usinas de concentração de fosfatos no Brasil: 
reagentes de flotação e propriedades da solução. 

 
Reagentes 

 Depósitos (local) 

Tapira - MG Araxá - MG Cajati - SP Catalão - GO 

Coletores Sulfossuccinato 

e ácido graxo 

Ácido graxo e 

sulfato de 

alquila 

Sarcosinato 

de alquila 

Ácido graxo e 

sulfato de 

alquila 

Depressores Amido de milho Amido de 

milho 

Amido de 

milho 

Amido de 

milho e 

nonilfenol 

Modificadores NaOH NaOH NaOH NaOH 

Espumante - Flotanol C14 - - 

pH 9,5 11,5 10,5 10,5 

pCa 3,5 4,2 3,3 3,3 

pMg 3,9 4,1 3,8 3,7 

Fonte: Adaptado de LEAL FILHO; MARTINS; HORTA, 2010 

 Já na flotação de apatita são empregados ácidos graxos como coletores mais 

usuais, pois promovem uma boa seletividade em relação aos silicatos, uma vez que o 

teor de carbonatos costuma ser relativamente baixo se comparado aos depósitos 

primários. O amido de milho é o agente depressor amplamente aplicado para inibir a 

ação dos ácidos graxos nos óxidos de ferro e titânio. Na usina de Catalão-GO a 

seletividade do sistema apatita/silicatos é aprimorada com o uso do tensoativo 

nonilfenol que reduz a ativação dos silicatos e minimiza os efeitos negativos da alta 

“dureza” inerente a água de processo. Um coletor de cadeia longa do tipo 

sulfossuccinato de alquila é utilizado na flotação da apatita do minério “granular” da 

mina de Tapira-MG, enquanto que para o minério “friável” são empregados ácidos 

graxos (LEAL FILHO; MARTINS; HORTA, 2010). 

 O grande desafio para a flotação de minério silico-carbonatado está em se 

encontrar um depressor que seja efetivo tanto para a ganga constituída de silicatos, 

quanto a constituída de carbonatos numa única etapa de flotação direta de apatita. O 

inconveniente de uma etapa de flotação reversa de silicatos antecedendo a flotação 

direta da apatita está relacionado a baixa flotabilidade apresentada por alguns silicatos 

perante o coletor do tipo amina, com destaque para a vermiculita. Um problema similar 
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ocorre na flotação em conjunto (bulk) da apatita com os silicatos, seguida da flotação 

reversa de silicatos, resultando como produto o afundado de concentrado apatítico 

(GUIMARÃES et al., 2005). 

  Guimarães et al. (2005) também realizaram um compilado acerca dos 

reagentes empregados na flotação de fosfatos ígneos. O maior depósito ígneo em 

fase de operação se encontra em Kola, na Rússia, onde se utilizam os seguintes 

reagentes de flotação: tall oil (coletor) e silicato de sódio como depressor de silicatos. 

 Inicialmente as primeiras plantas de flotação do Brasil operavam com a 

utilização de tall oil importado. Devido ao alto preço deste reagente e a baixa qualidade 

do produzido nacionalmente, o país buscou o desenvolvimento de fontes alternativas 

de ácidos graxos em substituição ao tall oil. Óleos vegetais como óleo de farelo de 

arroz, óleo de soja hidrogenado e sojuva (mistura de óleo de soja com óleo extraído 

da semente de uva) começaram a ser utilizados nas usinas brasileiras. Os óleos 

extraídos destes vegetais são convertidos em sais de ácidos graxos através de um 

processo de purificação onde são submetidos a ambientes de alta pressão, calor e 

alcalinidade. Subsequentemente devem ser saponificados com o uso de NaOH para 

se tornarem sabões solúveis e agirem efetivamente como coletores na flotação 

aniônica direta de apatita (GUIMARÃES et al., 2005). 

 Em relação a constituição individual de ácidos graxos, os vegetais apresentam 

diferentes proporções em sua composição. Tal fato está relacionado as distintas 

condições de clima e solo em que as espécies foram formadas, além da variabilidade 

genética. A AOCS (American Oil Chemist´ Society), um órgão que trabalha para o 

desenvolvimento de tecnologias relacionadas aos óleos e gorduras, possui o maior 

acervo mundial com informações referentes a características físicas e químicas destes 

compostos. A partir deste acervo, contido no trabalho de Firestone (2013), foi 

confeccionada a Tabela 3.4, com dados referentes a composição média, em termos 

de ácidos graxos, dos óleos vegetais que serão foco de estudo do presente trabalho 

(excetuando-se o Tall Oil). 
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Tabela 3.4 – Porcentagem em massa de ácidos graxos obteníveis dos óleos 
vegetais em estudo. 

Ácidos 
graxos 

Estrutura 

C:ins. 

Óleos Vegetais 

Soja Canola Arroz Uva Tall Oil 

Láurico C12:0 ≤ 0,1 _ _ ≤ 0,5 _ 

Mirístico C14:0 ≤ 0,2 ≤ 0,2 0,5 - 0,7 ≤ 0,3 0,2 

Palmítico C16:0 9,7 - 13,3 3,3 - 6,0 16,0 - 28,0 5,5 - 11,0 2,2 

Palmitoleico C16:1 ≤ 0,2 0,1 - 0,6 ≤ 0,5 ≤ 1,2 _ 

Margárico C17:0 _ ≤ 0,3 _ _ _ 

Heptadecenóico C17:1 _ ≤ 0,3 _ _ _ 

Esteárico C18:0 3,0 - 5,4 1,1 - 2,5 2,0 - 4,0 3,0 - 6,0 _ 

Oleico C18:1 17,7 - 28,5 52,0 - 67,0 38,0 - 48,0 12,0 - 28,0 59,3 

Linoleico C18:2 49,8 - 57,1 16,0 - 25,0 16,0 – 36,0 58,0 - 78,0 36,8 

Linolênico C18:3 5,5 - 9,5 6,0 – 14,0 0,2 - 2,2 ≤ 1,0 _ 

Araquídico C20:0 0,1 - 0,6 0,2 - 0,8 0,5 - 0,8 ≤ 1,0 _ 

Eicosenoico C20:1 ≤ 0,3 0,1 - 3,4 0,3 - 0,5 _ _ 

Eicosadienoico C20:2 ≤ 0,1 ≤ 0,1 _ _ _ 

Behênico C22:0 0,3 - 0,7 ≤ 0,5 0,1 - 0,5 ≤ 0,3 _ 

Erúcico C22:1 ≤ 0,3 ≤ 4,7 _ _ _ 

Docosadienoico C22.2 _ ≤ 0,1 _ _ _ 

Lignocérico C24:0 ≤ 0,4 ≤ 0,2 ≤ 0,5 ≤ 0,4 _ 

Tetracosenoico C24:1 _ ≤ 0,4 _ _ _ 

Fonte: Adaptado de FIRESTONE, 2005. 

 Pode ser observado pela Tabela 3.4 que o tall oil é rico em ácido oleico e 

linoleico, sendo que a proporção do primeiro é sempre maior que o segundo. 

Acreditava-se que o alto desempenho do tall oil como coletor da apatita era devido ao 

alto teor de ácido oleico, todavia estudos posteriores demonstraram que o ácido 

linoleico é tão efetivo quanto o primeiro (GUIMARÃES et al., 2005). 

 Nos tópicos subsequentes serão pormenorizadas as informações referentes as 

propriedades e aos mecanismos de adsorção dos ácidos graxos, visto que são os 

principais reagentes em estudo para o desenvolvimento do presente trabalho. 
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3.5.1 Óleos vegetais 

 

 Os óleos vegetais são classificados como lipídeos, ou seja, um grupo de 

compostos orgânicos naturais insolúveis em água, sendo denominados como 

gorduras quando se apresentam em estado sólido ou pastoso na temperatura de 

25ºC. São constituídos usualmente por mais de 90% em massa de moléculas de 

triglicerídeos formadas pela associação entre ácidos graxos e gliceróis (álcool) via 

ligações de éster. Todavia, uma pequena parcela dos ácidos graxos presentes no óleo 

pode estar na sua forma livre, o que acarreta no aumento da acidez do mesmo. 

Dependendo do número de ácidos graxos ligados aos gliceróis, podem ser formados 

os monoglicerídeos, diglicerídeos ou triglicerídeos, normalmente ocorrendo duas ou 

três ligações. Desta forma os óleos e gorduras são uma mistura de glicerídeos de 

diversos ácidos graxos (RAMALHO e SUAREZ, 2012). A Figura 3.7 mostra a reação 

de três moléculas de ácidos graxos reagindo com uma molécula de glicerol formando 

o composto triglicerídeo. No processo de hidrólise alcalina dos óleos ocorre a reação 

inversa, ou seja, a formação de sais de ácidos graxos livres. 

Figura 3.7 – Reação de esterificação entre molécula de glicerol e ácidos 

graxos. 

 

Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, 2005. 

 Nos óleos vegetais há a predominância de três ácidos graxos: palmítico, oleico, 

linoleico e em menor proporção os ácidos esteárico e linolênico. O grau de insaturação 

dos ácidos que constituem os óleos influenciam de forma significativa suas 

propriedades, como por exemplo o ponto de fusão. Óleos ricos em ácidos graxos 

saturados apresentam ponto de fusão mais elevados se transformando em gorduras 

na temperatura de 25ºC, enquanto os óleos vegetais geralmente tendem a ser mais 

enriquecidos em ácidos insaturados e por isso permanecem na forma líquida nessa 

temperatura (FUENTES, 2011). 
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3.5.2 Ácidos graxos 

 

 Os ácidos carboxílicos ou graxos, denominação empregada para extensas 

cadeias hidrocarbônicas, são coletores aniônicos categorizados como ácidos 

orgânicos fracos, amplamente empregados na indústria mineral principalmente em 

circuitos de flotação de óxidos, silicatos, carbonatos e fosfatos. Estes compostos são 

constituídos pelo grupo funcional carbonila (C=O) e uma cadeia hidrocarbônica (R), 

definidos pela fórmula química geral R-COOH. Os ácidos graxos comerciais mais 

comuns são os de cadeia hidrocarbônica composta por 12 a 18 carbonos. A presença 

ou não da dupla ligação entre átomos de carbono na cadeia é uma das características 

marcantes dos ácidos graxos, pois influência nas suas propriedades como coletor. 

Podem ser saturados, quando não há dupla ligação, ou insaturados, quando há uma 

ou mais duplas ligações.  Os ácidos graxos insaturados são mais seletivos e 

consequentemente os mais utilizados em flotação, tendo como principal exemplar o 

ácido oleico. A Tabela 3.5 mostra os principais exemplares deste grupo de compostos 

com suas respectivas fórmulas químicas (BULATOVIC, 2007; RAO, 2004). 

Tabela 3.5 – Fórmula química geral dos ácidos graxos mais comuns. 

Ácidos graxos Fórmula geral 

Caprico CH3(CH2)8COOH 

Laurico CH3(CH2)10COOH 

Myrístico CH3(CH2)12COOH 

Palmítico CH3(CH2)14COOH 

Estearico CH3(CH2)16COOH 

Oleico CH3(CH2)7CH=CH3(CH2)7COOH 

Linoleico CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 

Fonte: Adaptado de BULATOVIC, 2007. 

 Os ácidos graxos sofrem processo de ionização em solução aquosa segundo 

a Equação 2, sendo que a intensidade de tal fenômeno e as espécies iônicas formadas 

dependem do pH, como pode ser observado pelo diagrama de especiação 

representado na Figura 3.8 (concentração total de 3 x 10-5 kmol/m³ de oleato). 

R-COOH + H2O ⇌ R-COO- + H3O+                                                                                                                  (2) 
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Figura 3.8 – Diagrama de especiação do ácido oleico em função do pH. 

 

Fonte: ANANTHAPADMANABHAN e SOMASUNDARAN, 1988. 

 

 

  Verifica-se ao analisar o diagrama da Figura 3.8 que o princípio da precipitação 

do ácido oleico ocorre no pH 7.9, prevalecendo em meio ácido. Além disso, a formação 

do monômero oleato (R-COO-) e seu dímero (R-COO-)2
2- permanecem praticamente 

constante acima do pH de precipitação do ácido oleico e em contrapartida decrescem 

de forma significativa abaixo deste ponto, ou seja, as espécies iônicas coletoras são 

predominantes em meio alcalino. Todavia, tanto as espécies coletoras como a 

superfície dos minerais possuem carga negativa nessa faixa de pH, o que indica a 

ocorrência de adsorção química na interface mineral/solução como um dos 

mecanismos de coleta atuantes (ANANTHAPADMANABHAN e SOMASUNDARAN, 

1988; BALTAR, 2010). 

 Os mecanismos de adsorção dos ácidos graxos podem ser melhor 

compreendidos ao se examinar a Figura 3.9, da qual revela os efeitos da variação do 

pH na tensão superficial e ângulo de contato em um sistema contendo apatita e uma 

solução com três ácidos graxos oleico/linoleico/linolênico na proporção de 54/36/10 %  
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Figura 3.9 – Variação da tensão superficial (a) e do ângulo de contato na 
superfície da apatita (b) em função do pH, nas concentrações de 20 e 40 mg/L 

de ácidos graxos. 

 

 Fonte: CAO et al., 2015. 

 

 Segundo Cao et al. (2015) a redução na tensão superficial com o aumento do 

pH indica um progressivo incremento da adsorção do surfactante na interface 

líquido/ar, o que explica ser dispensável o uso de espumante em pH alcalino na 

maioria dos processos de flotação com ácidos graxos. 

 O ângulo de contato exibiu um crescimento na faixa de pH compreendida entre 

3 e 9 e uma subsequente queda a partir do pH 10, indicando que a superfície da 

apatita se torna menos hidrofóbica em pH mais básico. Em soluções ácidas como já 

salientado em análise da Figura 3.8, há a predominância das espécies moleculares 

de ácidos graxos que se adsorvam fisicamente na superfície da apatita, resultando 

em uma fraca adsorção, fato este indicado pelo baixo ângulo de contato. O alto ângulo 

de contato em soluções fracamente alcalinas sugere significativa hidrofobização da 

apatita, já que nessa faixa de pH há a forte presença de ambas as espécies iônicas e 

ionomoleculares. Contudo, acima do pH 10 os dímeros são as espécies 

predominantes. Uma vez que os dímeros são caracterizados por exibirem arranjo de 

dois íons de ácidos graxos em sentido inverso, quando ocorre a sua adsorção na 
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superfície da apatita consequentemente um grupo polar estará em contato com a 

solução, o que acarreta na diminuição do ângulo de contato. Outro fator que contribui 

para o decréscimo do ângulo de contato nessa faixa de pH é a degradação do 

complexo ionomolecular, responsável por reduzir a repulsão eletrostática entre os 

grupos polares de espécies iônicas adsorvidas na superfície do mineral (CAO et al., 

2015; LU et al., 1998). Salientando que toda esta análise não considerou o fenômeno 

de dissolução iônica da apatita e consequente formação de precipitados na interface 

mineral/solução. 

 

3.5.2.1 Ácido Oleico (9 – Octadecenóico) 

 

 O ácido oleico (ômega 9) é de longe o mais utilizado como coletor em plantas 

industriais de flotação dentre os reagentes desta categoria, não pelo fato de ser o mais 

eficiente, mas sim por apresentar o maior número de informações e publicações na 

literatura acerca das suas propriedades e mecanismos de adsorção. Na prática de 

flotação o ácido oleico deve ser saponificado com bases inorgânicas para elevar a sua 

solubilidade. O mais empregado para este fim é o NaOH, resultando na formação do 

sal oleato de sódio (RCOONa). Na Figura 3.10 está representada a estrutura 

molecular simplificada bidimensional do oleato de sódio, em que pode se constatar a 

presença de uma cadeia hidrocarbônica apolar com 18 carbonos e uma instauração, 

além do grupo polar hidrofílico. Já a Figura 3.11 apresenta o modelo tridimensional do 

ácido oleico com a deflexão da cadeia ocasionado pela isomeria cis.  

Figura 3.10 – Estrutura molecular bidimensional do oleato de sódio. 

 

Fonte: BULATOVIC, 2007. 
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Figura 3.11 – Estrutura molecular tridimensional do ácido oleico. 

 

Fonte: 3DCHEM, 2019. 

 

 Nos estudos de Ananthapadmanabhan e Somasundaran (1985) foi constatado 

que não apenas a adsorção química do ânion oleato é responsável pela 

hidrofobização das partículas de minerais semisolúveis, uma vez que tal evento é 

atribuído também ao fenômeno de precipitação, ou seja, os ânions coletores reagem 

com os cátions presentes na superfície do mineral resultando na formação de um sal 

que se precipita na interface mineral/solução promovendo a hidrofobização da 

partícula.  

 No caso de minerais portadores de Ca2+ (apatita, calcita e dolomita), a partir de 

uma determinada concentração de coletor o ânion oleato reage com os cátions Ca2+ 

liberados da superfície dos minerais através do processo de dissolução, resultando 

na formação da espécie oleato de cálcio que se precipita na interface mineral/solução. 

Tal fenômeno pode ser comprovado através de medições do potencial zeta, como 

exemplificado pela Figura 3.12, em que a mobilidade eletroforética em função do pH 

de uma amostra de hidroxiapatita na presença de 2 x 10-3 kmol/m³ de eletrólito 

indiferente (NaNO3) foi obtida em solução “branca” e em diferentes concentrações de 

oleato de sódio.  
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 Observa-se que quanto mais se aumenta a concentração de oleato, maior será 

a semelhança entre a carga superficial da hidroxiapatita e da espécie oleato de cálcio, 

o que indica a precipitação e consequente recobrimento superficial de tal espécie 

sobre as partículas do mineral. Em uma concentração inicial de 10-6 kmol/m³ de oleato 

não há mudança perceptível no potencial resultante em comparação a solução 

“branca”. Entretanto em uma concentração de 5 x 10-6 kmol/m³ verificou-se uma 

mudança no PIE, o que sugere a ocorrência de adsorção química do oleato na 

superfície da apatita entre as concentrações de 10-6 e 5 x 10-6 kmol/m³ de coletor. 

Cálculos realizados neste estudo demonstraram que a concentração mínima de oleato 

que permite a formação de precipitados de oleato de cálcio é de 2 x 10-6 kmol/m³ em 

pH 6,5. Este resultado é mais um indicativo que salienta a contribuição da precipitação 

de oleato de cálcio na mudança de potencial da superfície da apatita, tornando-se o 

mecanismo predominante de coleta em concentrações superiores a mínima requerida 

para formação da monocamada de oleato adsorvido especificamente no plano interno 

de Helmholtz. (ANANTHAPADMANABHAN e SOMASUNDARAN, 1985). 

Figura 3.12 – Curvas de mobilidade eletroforética em função do pH para 
hidroxiapatita, variando-se a concentração de oleato de sódio em uma solução 

com 2 x 10-3 kmol/m³ de NaNO3. 

 

Fonte: ANANTHAPADMANABHAN e SOMASUNDARAN, 1985. 
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 A formação do precipitado de oleato de cálcio pode ser descrito pela reação da 

Equação 3. A ascensão da concentração de íons Ca2+ e Mg2+ na solução resultam no 

fenômeno de precipitação em “bulk”, ou seja, o oleato de cálcio ou magnésio começam 

a precipitar-se no seio da solução, distantes da superfície dos sólidos. Este efeito é 

prejudicial a flotação, pois contribui para o aumento do consumo de coletor e prejudica 

a seletividade, já que os coloides de oleato de cálcio e magnésio formados podem 

interagir com minerais de ganga, tornando-os espécies hidrofóbicas (HORTA et al., 

2016). 

Ca2+
(aq) + 2RCOO- ⇌ Ca(RCOO)2(s)                                                                            (3) 

 

3.5.1.2 Ácido Linoleico (9,12 – Octadecenóico) 

  

 O ácido linoleico (ômega-6) é um ácido graxo polinsaturado, comumente 

presente na constituição de óleos vegetais como óleo de soja, de farelo de arroz e de 

lentilha. Possui duas insaturações, sendo uma localizada entre o sexto e o sétimo 

átomo de carbono da cadeia hidrocarbônica e outra entre o oitavo e o nono átomo de 

carbono, como representado pelo modelo simplificado bidimensional da Figura 3.13. 

No modelo tridimensional da Figura 3.14 pode ser observado a deflexão da cadeia do 

ácido linoleico.  

Figura 3.13 – Estrutura molecular bidimensional do ácido linoleico. 

 

Fonte: GOCEN et al., 2017. 
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Figura 3.14 – Estrutura molecular tridimensional do ácido linoleico. 

 

Fonte: 3DCHEM, 2019. 

 

 Existem poucos estudos acerca dos princípios que regem o comportamento e 

os mecanismos de adsorção do ácido linoleico no processo de flotação de minérios. 

Todavia o potencial deste reagente atuando como coletor de apatita foi comprovado 

em trabalhos realizados por Brandao et al. (1994) e Cao et al. (2015). 

 Brandao et al. (1994) efetuaram testes de microflotação e flotação em bancada 

com amostras de um minério fosfático oriundo do depósito carbonatítico de Tapira-

MG, visando avaliar o comportamento e a eficácia de alguns ácidos graxos purificados 

e óleos vegetais na flotação de apatita. Foi realizada a análise composicional em 

termos de ácidos graxos dos seguintes óleos vegetais empregados na flotação: óleo 

de farelo de arroz, óleo de soja e óleo de linhaça, além do próprio ácido oleico. 

Verificou-se que o óleo de farelo de arroz é o mais rico em ácido oleico com 41,5% 

em teor, enquanto é o mais pobre em ácido linoleico. Por outro lado, o óleo de soja é 

o mais rico em ácido linoleico, contendo uma proporção de 57,0% em massa deste 

constituinte e exibe um teor baixo de ácido oleico se comparado ao óleo de farelo de 

arroz. O óleo de linhaça apresentou-se como um intermediário em relação aos dois 

últimos, porém contendo um teor considerável de ácido linolênico.  
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 A Figura 3.15 mostra os resultados dos testes de microflotação da apatita 

purificada deste mesmo minério em função do pH, frente a cinco diferentes ácidos 

graxos saponificados, tanto saturados como insaturados com uma concentração 

constante de 5 x 10-5 mols/L. Nota-se que os ácidos graxos saturados como esteárico 

e palmítico impactaram em uma recuperação quase nula da apatita. Tal fato é devido 

à baixa solubilidade destes compostos em temperatura ambiente se comparado aos 

ácidos graxos insaturados. O ácido linoleico é o que apresentou melhor desempenho 

na flotabilidade da apatita em pH básico, exibindo resultados superiores ao ácido 

oleico e linolênico (BRANDAO et al., 1994). 

Figura 3.15 – Curvas de flotabilidade da apatita purificada com o uso de ácidos 
graxos saponificados em uma concentração de 5 x 10-5 mols/L 

 

Fonte: BRANDAO et al., 1994. 

 

 Os testes de flotação em bancada do minério realizados por Brandao et al. 

(1994) com o uso dos três óleos vegetais citados corroboraram os resultados da 

microflotação. O óleo de soja, do qual é o mais enriquecido em ácido linoleico, foi o 

que apresentou o melhor desempenho em termos tanto de teor quanto de 

recuperação de P2O5, além de gerar menores recuperações de Fe2O3 no concentrado. 

Em contrapartida o óleo de farelo de arroz, mais enriquecido em ácido oleico do que 

linoleico, exibiu o pior desempenho. Este estudo é um indicativo de que o uso de óleos 
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vegetais ricos em ácido linoleico podem ser uma alternativa eficaz na flotação seletiva 

de minério fosfático.  

 No trabalho de Cao et al. (2015) buscaram-se avaliar o efeito sinergético dos 

ácidos oleico, linoleico e linolênico no desempenho da flotação de um minério fosfático 

proveniente de uma jazida chinesa. Apesar do ácido oleico ser o reagente mais 

empregado como coletor, apresenta algumas desvantagens que o torna ineficiente 

quando trabalha isoladamente e seu efeito tanto na seletividade como na recuperação 

de P2O5 pode ser potencializado ao se misturar com outros ácidos graxos insaturados. 

 Testes de flotação em bancada foram realizados variando-se a proporção dos 

três ácidos graxos citados. A recuperação de P2O5 no concentrado foi maior quando 

se utilizou ácido linoleico puro em comparação ao ácido oleico puro, demostrando que 

o primeiro é um coletor mais eficaz para apatita, apesar de nesse estudo não 

apresentar nenhum efeito no teor. Porém esse aumento na recuperação só ocorre até 

uma proporção de 40% de ácido linoleico, sendo que acima desse valor o resultado 

fica estável. Logo a razão ácido oleico/linoleico ótima obtida nesse trabalho foi de 3:2. 

No entanto a variação na concentração de ácido linolênico teve um efeito pouco 

significativo no desempenho da flotação, sendo que a proporção ótima verificada entre 

os três reagentes foi de 54%, 36% e 10% de ácido oleico, linoleico e linolênico 

respectivamente. A Figura 3.16 mostra a resposta da flotação em termos de 

recuperação de P2O5 quando se compara o resultado do “mix” de ácidos graxos na 

proporção ótima com outros óleos vegetais naturais saponificados. 

 O “mix” de coletores foi o que apresentou melhor resultado, enquanto o óleo 

que promoveu a recuperação mais próxima a alcançada pelo “mix” foi o de milho, 

justamente porque este óleo possui uma composição em termos de proporção de 

ácidos graxos muito similar ao “mix”. 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Figura 3.16 – Resultados da flotação de minério fosfático em termos de 
recuperação e teor P2O5 com os óleos vegetais saponificados e o “mix” de 

coletores. 

 

 Fonte: CAO et al., 2015. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 O presente capítulo abordará acerca dos procedimentos experimentais 

executados durante o trabalho. A metodologia global (Figura 4.1) consistiu nas 

seguintes etapas: preparação e caracterização das amostras de minério, purificação 

da apatita e minerais de ganga, preparação e caracterização dos reagentes, testes de 

microflotação, medidas de potencial zeta e testes de flotação em bancada.  

 

4.1 Preparação das amostras 

 

 Foram recebidos cerca de 500 kg de amostra de minério fosfático ROM (run of 

mine) proveniente do depósito de UMA (Unidade de Mineração de Angico dos Dias). 

O minério é constituído pela mistura das tipologias denominadas micácea e máfica.   

Os processos de homogeneização, quarteamento, britagem, moagem, deslamagem 

e peneiramento do material foram executados no Laboratório de Tratamento de 

Minérios do DEMIN/UFOP. 

4.1.1 Homogeneização e quarteamento 

 

  O lote de minério foi homogeneizado manualmente pelo método de pilha 

alongada, resultando na formação de duas pilhas. Em seguida as pilhas foram 

retomadas e divididas em alíquotas de aproximadamente 20 kg no quarteador 

mecânico tipo carrossel. Tanto a velocidade de rotação do equipamento (21 rpm), 

quanto a velocidade linear da esteira alimentadora (8,8 cm/s) são constantes, o que 

permite uma distribuição equânime e homogênea do material nos reservatórios. 

 

4.1.2 Ajuste granulométrico 

 

 As alíquotas destinadas aos ensaios de flotação em bancada devem estar em 

conformidade com a granulometria estipulada na faixa de 212 a 25 µm. A redução 

granulométrica da amostra até o tamanho desejado consistiu de duas  operações  
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Figura 4.1 – Fluxograma global dos procedimentos experimentais propostos para o trabalho. 
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unitárias de cominuição: britagem a seco e moagem a úmido. Em seguida o material 

moído foi peneirado e deslamado para se atingir a faixa de tamanho citada. Além do 

mais, as alíquotas destinadas a análises mineralógica, química e de densidade foram 

pulverizadas em moinho de panela orbital. 

 

4.1.3 Britagem 

 

 A britagem ocorreu em dois estágios: britagem primária em britador de 

mandíbulas de 1 eixo e secundária em britador de rolos (distância entre rolos de 1mm). 

Todo o processo ocorreu a seco. Foram britados cerca de 90 kg do minério que em 

seguida foi encaminhado a moagem. 

 

4.1.4 Moagem 

 

  Foram executados testes preliminares para se avaliar quais as melhores 

condições de moagem a úmido, utilizando-se como parâmetros de controle a massa 

de material passante na peneira com abertura de 212 µm e a massa passante na 

peneira com abertura de 38 µm após a moagem. A velocidade de rotação em termos 

de porcentagem da velocidade crítica de rotação do moinho (%VC) foi a variável 

selecionada para análise, enquanto que as condições operacionais fixadas para os 

ensaios e os parâmetros geométricos do moinho de jarros estão relacionadas na 

Tabela 4.1: 
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Tabela 4.1 – Condições de moagem. 

Parâmetros da moagem Valor ou atributo 

Diâmetro interno do moinho (cm) 20 

Comprimento do moinho (cm) 40 

Porcentagem de enchimento (%) 30 

Corpos moedores Bolas de aço 

Massa de bolas (kg) 15,46 

Tamanhos de bolas (cm) 

 

 

Porcentagem de sólidos (%) 

3,3 a 2,9 (40% em massa) 

2,4 a 2,2 (30% em massa) 

1,9 a 1,6 (30% em massa) 

60 

Massa de sólidos (kg) 2,200 

Volume de água (L) 1,470 

Velocidade crítica 

Tempo de moagem (min) 

95 rpm 

10 

 

 A rotação do moinho foi variada em três níveis de velocidade, como pode ser 

observado na tabela 4.2: 

Tabela 4.2 – Velocidades de rotação do moinho. 

Velocidade de rotação (RPM) % da velocidade crítica 

47,5 50 

57 60 

66,5 70 

 

 

4.1.5 Peneiramento e Deslamagem  

 

 O peneiramento foi executado a úmido na peneira de 212 µm e o material 

passante foi filtrado e secado na estufa a 100 C°. Em seguida iniciou-se o processo 

de deslamagem via sedimentação e sifonamento do sobrenadante com partículas 

abaixo de 25 µm. A operação foi realizada em um balde de 17 L a uma porcentagem 

de sólidos de 12%, com auxílio de uma mangueira para sifonamento do sobrenadante. 
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 O tempo de sedimentação estimado ao longo de um percurso de 20 cm para 

partículas acima de 25 µm, considerando a velocidade de sedimentação no regime de 

Stokes, foi de 5 minutos e 30 segundos. Para cada alíquota de material foram 

efetuados 3 estágios de deslamagem visando maior eficiência do processo. A 

recuperação em massa do material pós-deslamagem foi estimada através da média 

gerada por 3 réplicas de operações, resultando em uma recuperação de 69,7%. 

Posteriormente o material peneirado, deslamado e secado foi quarteado em 

quarteador mecânico do tipo carrossel e quarteador Jones para confecção das 

alíquotas de 367g utilizadas nos testes de flotação em bancada.  

 

4.1.6 Purificação dos minerais apatita e ganga silicática 

 

 A purificação dos minerais apatita e ganga silicática do minério fosfático em 

estudo foi realizada por meio de separação em meio denso e separação magnética 

na faixa granulométrica entre 150 e 74 μm.  

  O primeiro estágio de purificação via separação em líquido denso foi executada 

no Laboratório de Engenharia da Universidade Federal de Alfenas, campus avançado 

de Poços de Caldas-MG. O bromofórmio (tribromometano - CHBr3), um composto 

orgânico de densidade intermediária (2,89 g/cm³) entre a apatita (3,16-3,22 g/cm³) e 

a ganga silicática (2,6 g/cm³), foi empregado como líquido denso na partição entre os 

minerais leves e pesados em diferentes fluxos.  

 Na primeira etapa de fracionamento utilizou-se um funil de decantação 

(separação estática). Aproximadamente 10g de material e 100 mL de bromofórmio 

eram inseridos no funil sob agitação prévia e esperava-se um tempo de repouso até 

a nítida formação da interface entre o flutuado/líquido e afundado/líquido como pode 

ser observado pela Figura 4.2. Produzia-se um flutuado com concentrado primário de 

ganga silicática e um afundado com concentrado primário de apatita.   
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Figura 4.2 -  Separação em bromofórmio no funil de decantação. 

 

 Os produtos primários eram coletados e levados para a segunda etapa de 

limpeza em uma centrífuga (separação dinâmica). Alíquotas de 1g de material eram 

inseridos juntamente com o bromofórmio em tubos de ensaio de 10 mL e centrifugados 

durante 3 min a uma rotação de 3000 rpm (Figura 4.3). Gerava-se então os 

concentrados intermediários de apatita e ganga silicática. Ao final todo o material foi 

filtrado e lavado com álcool etílico e água. O bromofórmio filtrado era reaproveitado 

para os testes conseguintes.  A eficiência do método de separação era checada pela 

observação visual dos produtos gerados, pela medição da densidade com o uso de 

picnômetro e por análise mineralógica via difração de raios X.  

Figura 4.3 – Separação em meio denso na centrífuga. 
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 Para retirada da magnetita e demais óxidos de ferro, os produtos intermediários 

oriundos da separação em bromofórmio foram submetidos a duas etapas de 

separação magnética em separador magnético de bancada de alta intensidade em 

leito com bolas de aço carbono, pertencente ao Laboratório de Tratamento de 

Minérios do DEMIN/UFOP. O processo ocorreu a úmido em uma polpa a 10% de 

sólidos em massa. Na primeira etapa ocorreu a separação dos minerais 

ferromagnéticos (magnetita) sujeitos ao campo magnético de baixa intensidade de 0,1 

T, enquanto na segunda etapa foi aplicado um campo de alta intensidade de 0,8 T a 

uma corrente de 4,5 A para separação de minerais fracamente magnéticos. A 

passagem do material pelo equipamento ocorreu sucessivas vezes para garantir uma 

maior efetividade de separação. 

 

4.2 Caracterização tecnológica 

 

 A caracterização das amostras de minério fosfático devidamente preparadas 

consistiu nas seguintes análises (Figura 4.1): determinação da composição química e 

mineralógica, densidade, distribuição granulométrica e análise de imagens. Os 

subcapítulos a seguir descrevem de forma detalhada cada análise. 

 

4.2.1 Análise mineralógica 

 

 Uma amostra global do minério (AG) foi previamente fracionada ou pré-

concentrada para facilitar a identificação dos minerais e evitar a sobreposição de 

“picos” de radiação difratada das diferentes espécies no momento das análises. O 

fracionamento foi efetuado por meio de separação em líquido denso (bromofórmio) e 

separação magnética no separador magnético de bancada de alta intensidade (campo 

de 0,8 T), resultando nas seguintes alíquotas:  

 Amostra global magnética (AGM) – Concentrado magnético originado da 

separação magnética do minério bruto; 

 Fração leve fina (FLF) – Material flutuado na separação em bromofórmio na 

faixa granulométrica compreendida entre 212 e 25 µm; 
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 Fração leve grossa (FLG) – material flutuado na separação em bromofórmio 

com granulometria acima de 212 µm; 

 Fração pesada fina não magnética (FPFNM) – material afundado na separação 

em bromofórmio, na faixa de tamanho compreendida entre 212 e 25 µm, com 

posterior remoção dos minerais magnéticos e fracamente magnéticos; 

 Fração pesada grossa magnética (FPGM) – material afundado na separação 

em bromofórmio, com granulometria acima de 212 µm, que sofreu posterior 

remoção dos minerais não magnéticos. 

 As análises mineralógicas semi-quantitativas da amostra global e demais 

frações foram obtidas pela técnica de difratometria de raios X no difratômetro modelo 

X’Pert3 Powder do Laboratório de Microscopia ótica do DEMIN/UFOP, equipado com 

tubo de cobre. Inicialmente a amostra pulverizada foi inserida em porta amostra 

utilizado para varredura em estágio de spinner, ou seja, com a rotação do porta-

amostra durante a medição. O material em excesso foi retirado e nivelado com um 

raspador e posteriormente tampado, diminuindo assim o fenômeno de orientação 

preferencial dos cristais. O porta-amostra foi devidamente acoplado no equipamento 

para início da varredura. Os parâmetros de análise do equipamento ajustados no 

software de coleta de dados (Data Colector®) estão expressos na tabela 4.3. 

Empregou-se o método Rietveld para refinamento estrutrural através do software High 

Score Plus para obtenção da proporção semi-quantitativa dos minerais presentes nas 

amostras, utilizando banco de dados PDF-4 da ASTM.  

Tabela 4.3 - Parâmetros de análise da difração ajustados no Data Colector® 

Parâmetros de Análise da Difração 

Ângulo de varredura (2θ) 5 – 85º 

Tamanho do passo (2θ) 0,0130º 

Tempo do passo 29,07 s 

Kα1 1,54060 Å 

Kα2 1,54443 Å 

Kβ 1,39225 Å 

Corrente e voltagem 40 mA e 45 kV 

Tempo de análise 14 min. 
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 Kα1, Kα2 e Kβ são as radiações características emitidas pelo tubo de cobre. O 

passo corresponde ao espaçamento angular (2θ) entre uma medida e outra. 

 

4.2.2 Análise granulométrica 

 

 As amostras de minério ROM e dos produtos dos ensaios de britagem, moagem 

e deslamagem foram submetidas a análise granulométrica via peneiramento a 

seco/úmido e difração a laser da fração passante na peneira de 38 µm. Todos os 

testes foram realizados em duplicatas. As amostras foram geradas pelo quarteamento 

do lote no quarteador do tipo Jones nos métodos a seco e no quarteador de polpa do 

tipo carrossel nos métodos a úmido. 

 Pelo fato de o minério apresentar alto grau de alteração, o que resulta em uma 

expressiva quantidade de partículas finas, optou-se por executar o peneiramento 

combinado. Inicialmente o material foi empolpado e peneirado a úmido no peneirador 

suspenso utilizando a peneira da série Tyler de 400# e peneiras de alívio para 

remoção da fração fina.  Em seguida o material retido foi secado em estufa e 

encaminhado a segunda etapa de peneiramento em peneirador vibratório de bancada 

durante 15 minutos, no qual empregou-se as peneiras de 4#, 12#, 28#, 65#, 100#, 

200#, 270# e 400#. 

 O peneiramento da amostra após a operação de britagem foi executado 

segundo os mesmos procedimentos descritos anteriormente para a amostra de 

minério bruto. Neste caso foram utilizadas as peneiras de 14#, 20#, 28#, 35#, 48#, 

65#, 100#, 150#, 270#, 325# e 400#. 

 As amostras oriundas dos produtos dos ensaios de moagem e deslamagem 

foram somente peneiradas a úmido no peneirador suspenso com o uso das peneiras 

de 65#, 100#, 150#, 270#, 325# e 400#  

  As frações de finos (<400#) resultantes de todos os ensaios foram coaguladas 

através da adição de cal virgem (CaO) na polpa para aumentar a velocidade de 

sedimentação das partículas e facilitar a remoção do excesso de água no 

sobrenadante pelo processo de sifonamento. Os finos desaguados foram filtrados em 
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filtro de pressão com injeção de ar para serem posteriormente secados e pesados 

juntamente com as demais frações. Os dados de massas retidas coletados nos 

ensaios possibilitaram a confecção da tabela de distribuição de frequência de 

tamanhos e da curva de distribuição granulométrica acumulada. Amostras do material 

passante em 400# foram submetidas à análise granulométrica por difração 

(grânulometro) a laser, uma vez que o peneiramento convencional é um método 

ineficiente para análise de partículas com dimensões abaixo deste tamanho. O 

equipamento utilizado nas medidas é do modelo Cilas 1064, pertencente ao 

Laboratório de Propriedades Interfaciais do DEMIN/UFOP.  As distribuições de 

tamanhos identificadas pela difração a laser foram convertidas em tamanhos 

equivalentes de peneira através do cálculo do fator de forma, visando a 

compatibilização estérica entre os dois métodos de medição.  

 

4.2.3 Determinação das densidades 

 

 A densidade real da amostra de minério ROM foi determinada pela técnica de 

picnometria a gás. O equipamento da marca Ultrapyc 1200e, pertencente ao 

Laboratório de Propriedades Interfaciais do DEMIN/UFOP, utiliza gás hélio para a 

realização das medidas. Os valores de densidade resultam da média aritmética das 

medidas executadas em triplicata. 

 O picnômetro a gás é formado por duas câmaras: a primeira onde se insere a 

amostra a ser medida e a segunda chamada de câmara de expansão, ambas 

conectadas por uma válvula (válvula de expansão). Primeiramente o sistema é 

condicionado à pressão atmosférica e então deve-se isolar a câmara de expansão 

fechando a válvula. A câmara com amostra é pressurizada até uma determinada 

pressão P1 e em seguida é aberta a válvula de expansão, o que promove o 

abaixamento de pressão para P2. A densidade do material é medida a partir da 

diferença de pressão resultante entre as duas câmaras (SMITH, 1996). 
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4.2.4 Análise química 

 

 As composições químicas e granuloquímicas da amostra global de minério 

ROM e dos produtos da moagem foram determinadas pela empresa detentora dos 

direitos minerários do depósito de Angico dos Dias (análise quantitativa). As 

composições foram determinadas em termos de teores de P2O5, CaO, Fe2O3, Al2O3, 

SiO2 e MgO. 

 Já a análise química semi-quantitativa das amostras da alimentação e produtos 

dos ensaios de flotação em bancada foram realizadas em espectrômetro de 

fluorescência de raios X por energia dispersiva (EDX), da marca Shimadzu EDX - 

8000, do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Juiz de Fora - MG. O 

método é baseado na medição das intensidades de raios X característicos emitidos 

pelos elementos químicos constituintes do material em estudo. O equipamento possui 

um tubo de raios X que emite um feixe que incide sobre a amostra, sendo responsável 

por excitar os elementos presentes no material.  

 A análise química no EDX foi realizada em duplicata. O material pulverizado foi 

inserido em dois porta-amostras revestidos com um filme de polipropileno. O filme tem 

a função de vedar o porta-amostra com o material no interior, já que a análise é feita 

em ambiente a vácuo, além de o polipropileno não interagir com o feixe de raios X. O 

tubo de raios X deve ser ligado no mínimo quinze minutos antes de se iniciar a análise. 

No software de processamento de dados do equipamento (Pcdex Pro Analysis ®) são 

informados os elementos químicos prováveis que constituem a amostra. Nesta 

medição foi utilizado colimador de diâmetro de 10 mm. O tempo de análise depende 

do número de elementos a serem avaliados, ou seja, da complexidade química do 

material.  

 A análise foi considerada semi-quantitativa devido ao fato do equipamento não 

possuir curva de calibração para minério fosfático, sendo que os resultados foram 

embasados em medições por parâmetros fundamentais. Uma vez que o objetivo é 

comparar o desempenho da flotação em diferentes condições, os teores semi-

quantitativos resultantes das análises atenderam a tal finalidade 
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4.2.5 Análise de Imagens 

 

 De forma a complementar a caracterização e o conhecimento da assembleia 

mineralógica presente no minério, foi realizado o imageamento das amostras com 

aumento de resolução em diferentes granulometrias. As imagens foram geradas com 

o uso de uma lupa eletrônica digital USB, possuindo aumento máximo de 1000x. 

Imagens dos cristais de apatita purificada, ganga silicática e minerais magnéticos 

também foram confeccionadas. 

 

4.3 Reagentes  

 Os reagentes/substâncias selecionados para os ensaios de purificação da 

apatita, microflotação, flotação em bancada, determinação da tensão superficial e do 

índice de saponificação e acidez dos óleos estão relacionados na Tabela 4.4 

juntamente com a função desempenhada e o fabricante. 

Tabela 4.4 – Reagentes selecionados para as práticas experimentais. 

Reagente/substância Função Fabricante 

Purificação da apatita 

Bromofórmio (CHBr3) Líquido denso Synth 

Microflotação, flotação em bancada e tensão superficial 

Ácido oleico P.A. (C18H34O2) Coletor Synth 

Hidróxido de sódio P.A. (NaOH) Regulador de pH Synth 

Ácido clorídrico P.A. (HCl) Regulador de pH Synth 

Óleo de soja refinado Coletor Cargill 

Óleo de farelo de arroz refinado Coletor Campestre 

Óleo de canola refinado Coletor Cargill 

Óleo de semente de uva refinado Coletor Campestre 

MIBC Espumante Clariant 

Determinação do índice de saponificação e acidez dos óleos 

Hidróxido de potássio P.A. (KOH) Catalisador Vetec 

Fenolftaleína (C20H16O4) 

Álcool etílico P.A. (C2H5OH) 

Éter etílico P.A. (C4H10O) 

Indicador 

Solvente 

Solvente 

Synth 

Vetec 

Synth 
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4.3.1 Preparação dos reagentes 

 

 As soluções de NaOH e HCl foram preparadas em concentrações de 1%, 5% 

e 10% p/v e v/v respectivamente em balões volumétricos de 250mL. 

 Para saponificação em meio aquoso (água destilada) dos óleos vegetais foram 

inseridas 5g de óleo juntamente com a solução de NaOH a 10% p/v em um balão de 

fundo chato. O volume utilizado da solução de NaOH foi determinado pelos valores 

obtidos nas medidas de índice de saponificação (I.S.) dos óleos para se garantir um 

grau de saponificação de 100%. O processo de transformação dos óleos em sais de 

ácidos graxos foi executado sob aquecimento a 90°C durante 3h em um sistema de 

agitação com condensador de refluxo acoplado ao balão com os reagentes, como 

pode ser observado na Figura 4.4. O condensador tem o propósito de condensar os 

gases volatilizados durante o processo para não haver perda dos reagentes. No 

trabalho de Silva et al. (2017) foi verificado que a saponificação a quente (90°C) do 

óleo de macaúba utilizado como coletor da apatita, em testes de microflotação, 

resultou em uma maior flotabilidade do mineral em relação aos testes empregando 

óleo saponificado a frio (temperatura ambiente).  

Figura 4.4 – Aparato experimental utilizado para saponificação dos óleos. 

 

 A quantidade de NaOH necessária para se alcançar o grau de saponificação 

requerido foi calculado através das Equações 4, 5 e 6 segundo Rittner (1995): 
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𝑀ó𝑙𝑒𝑜𝑠𝑎𝑝 =  𝐺𝑆ó𝑙𝑒𝑜 . 𝑀ó𝑙𝑒𝑜                                                                                     (4) 

Em que: 

Móleosap = massa de óleo saponificada (g); 

GSóleo = grau de saponificação; 

Móleo = massa de óleo necessária na preparação do sabão (g). 

𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻 =  𝑀ó𝑙𝑒𝑜𝑠𝑎𝑝 . 𝐸ó𝑙𝑒𝑜                                                                                     (5) 

Em que: 

MNaOH = massa de NaOH requerida para reação (g); 

Eóleo = estequiometria do óleo (g NaOH/g óleo). 

𝐸ó𝑙𝑒𝑜  =  
𝐼. 𝑆 . (

𝑀𝑚𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑀𝑚𝐾𝑂𝐻

⁄ )

1000
                                                                                          (6) 

Em que: 

I.S. = índice de saponificação do óleo (mg KOH/g óleo); 

MmNaOH = massa molecular do NaOH (g/mol); 

MmKOH = massa molecular do KOH (g/mol). 

 Para se determinar o índice de saponificação (I.S.) dos óleos vegetais foi 

necessário a preparação dos seguintes reagentes: 

 Solução padrão de HCl a uma concentração de 0,5 N; 

 Solução alcoólica de KOH diluída em álcool etílico a uma concentração de 4%; 

 Solução de fenolftaleína diluída em álcool etílico a uma concentração de 1%.  

 A partir das soluções primárias dos coletores produziram-se as soluções nas 

concentrações desejadas para os testes de microflotação, flotação em bancada e 

tensão superficial através de diluição com água destilada em balões volumétricos de 

1000mL. 
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4.4 Caracterização dos óleos vegetais 

 

 A caracterização dos óleos vegetais a base de soja, farelo de arroz, canola, 

semente de uva e ácido oleico consistiu na especificação de três parâmetros: índice 

de saponificação (I.S.), índice de acidez (I.A.) e tensão superficial. Os procedimentos 

experimentais para obtenção de tais parâmetros são descritos a seguir. 

 

4.4.1 Índice de saponificação (I.S.) 

 

 O índice de saponificação é um parâmetro que representa a massa de KOH 

capaz de promover a saponificação completa dos ácidos graxos esterificados e a 

neutralização dos ácidos graxos livres que fazem parte da composição de uma massa 

unitária de amostra (OLIVEIRA et al., 2006). Tal parâmetro foi obtido por análise 

química via úmida utilizando os reagentes retratados na subseção 4.3.1 de acordo 

com os procedimentos descritos a seguir. 

  Inicialmente foi inserido cerca de 2 g de amostra de óleo em um erlenmeyer 

de 250 mL e posteriormente acrescentou-se mais 25 mL da solução alcoólica de KOH 

a 0,5 N. O sistema foi aquecido até a ebulição em banho-maria durante 60 min em um 

aparato com condensador de refluxo. Em seguida adiciona-se 0,5 mL da solução de 

fenolftaleína e iniciou-se a titulação com o uso da solução padrão de HCl a 0,5 N em 

uma bureta de 25 mL até que a solução ficasse incolor. O mesmo procedimento foi 

aplicado a uma solução “branca”, ou seja, sem o óleo. Ao fim do procedimento o Índice 

de saponificação foi calculado de acordo com a Equação 7: 

𝐼. 𝑆. =
(𝑉𝐻𝐶𝑙𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜

−  𝑉𝐻𝐶𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
) . 𝑁𝐻𝐶𝑙  . 56,105

𝑀𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
                                                                         (7) 

Em que: 

VHClbranco = Volume da solução de HCL utilizado no ensaio em branco (mL); 

VHClamostra = Volume da solução de HCL utilizado no ensaio com óleo (mL); 

NHCl = Normalidade da solução de HCl; 

Mamostra = Massa da amostra de óleo (g). 
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4.4.2 Índice de acidez 

 

 O índice de acidez corresponde a quantidade de álcali necessário para 

neutralizar os ácidos graxos livres da amostra de óleo. Quanto maior o índice de 

acidez, maior será o grau de degradação do óleo, uma vez que está ocorrendo a 

quebra das cadeias carbônicas das moléculas de glicerídeos e consequente liberação 

dos ácidos graxos. 

 O primeiro procedimento aplicado para obtenção do índice de acidez foi a 

neutralização de uma solução de álcool etílico a 95% e éter etílico na proporção de 

1:2 em v/v. A solução foi inserida em um béquer sob agitação juntamente com 0,3 mL 

de uma solução alcoólica de fenolftaleína a 1%. Em seguida gotejou-se com o auxílio 

de uma pipeta a solução titulante de NaOH a 0,1 N até o aparecimento de uma sutil 

coloração rósea persistente. 

 O segundo procedimento compreendeu o processo de titulação dos óleos 

propriamente ditos. Pesaram-se 5 g de óleo em um erlenmeyer e adicionaram-se 200 

mL da solução de álcool-éter simultaneamente a 0,6 mL da solução alcóolica de 

fenolftaleína. Esperou-se um tempo sob agitação até a completa solubilização do óleo 

verificada visualmente. Enfim realizou-se a titulação com a solução de NaOH a 0,1 N 

novamente em uma bureta de 25 mL até o aparecimento da coloração rósea. O 

volume gasto de solução titulante foi anotado. 

 Portanto o índice de acidez em porcentagem equivalente ao ácido oleico pode 

ser obtido através da aplicação da Equação 8: 

𝐼. 𝐴. =
𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 . 𝑁𝑁𝑎𝑂𝐻 . 𝑓. 100

𝑀𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
                                                                                                            (8) 

Em que: 

VNaOH = Volume da solução de NaOH utilizado na titulação (mL); 

f = fator de correção da solução (f=1 para solução de NaOH) ; 

NNaOH = Normalidade da solução de NaOH; 

Mamostra = Massa da amostra de óleo (g). 

 Para uma melhor discussão dos resultados, o I.A. foi convertido na unidade de 

mg NaOH/g óleo e posteriormente, por estequiometria, para mg KOH/g óleo. Segundo 
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Bellaver (2009) há uma relação em que 0,503 % de ácidos graxos livres corresponde 

a 1 unidade do I.A. em g NaOH/g óleo. 

 

4.4.3 Medidas de tensão superficial 

 

 As tensões superficiais das soluções com água destilada e os óleos vegetais 

saponificados foram medidas pelo método do anel de Du Noüy.  

 O tensiômetro da marca KRUSS, pertencente ao Laboratório de Reologia do 

DEMIN/UFOP, utilizado nas medidas consiste de um anel horizontal de platina 

suspenso por um fio de aço tensionado e uma escala graduada com os valores de 

tensão superficial dados em mN/m, como pode ser observado na Figura 4.5.  

Figura 4.5 – Tensiômetro utilizado nas medidas de tensão superficial. 

 

 O procedimento de medição iniciou-se com o posicionamento do anel na 

interface da solução contida em um reservatório de vidro. Em seguida, o anel foi 

gradativamente deslocado para fora da solução de forma manual, com o auxílio de 

uma manivela, o que acarretou na formação de uma coluna cilíndrica de líquido 

ascendente. O valor de tensão superficial é obtido no instante em que houver o 

rompimento da coluna de líquido aderida ao anel. Antes do início de cada 

procedimento experimental o anel foi devidamente lavado com álcool etílico a 95%, 

água destilada e submetido a tratamento com chama para remoção de resíduos 
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orgânicos remanescentes. As medidas ocorreram em triplicatas, sendo o valor final a 

média aritmética com uma tolerância de 5% de coeficiente de variação. As soluções 

foram mensuradas no pH 7 e na temperatura de 19 a 20°C. 

 Os valores obtidos experimentalmente foram retificados por meio de um fator 

de correção relacionado com a tensão superficial teórica da água na temperatura de 

realização do teste, dada pela equação (Equação 9) empírica de Gross-Young-

Harkins (BECHER, 1972). O fator de correção (Ft) é a razão entre o valor teórico 

(γH2O_teo) e o medido (γH2O_med) da tensão superficial da água pura.  

γ𝐻2𝑂𝑡𝑒𝑜
= 7,568 . 10−2 − 1,38 . 10−4. 𝛥𝑇 − 3,56 . 10−7.  𝛥𝑇2 + 4,7 . 10−10.  𝛥𝑇3               (9) 

 As concentrações em mg/L dos sabões de ácidos graxos nas soluções medidas 

foram: 0, 2,5; 5; 10; 25; 50, 100, 150 e 200. Porém as concentrações em algumas 

medidas foram estendidas até um valor em que a tensão superficial permanecesse 

estável, ou seja, até se atingir a concentração micelar crítica (CMC) da solução. 

 

4.5 Testes de microflotação em tubo de Hallimond 

 

 Nos testes de microflotação buscou-se avaliar a flotabilidade e seletividade dos 

minerais apatita e ganga silicática por meio da variação do pH, da dosagem e tipo de 

coletor. Os testes foram realizados no Laboratório de Flotação localizado nas 

dependências do DEMIN/UFOP, com a utilização de tubo de Hallimond modificado. A 

montagem do aparato experimental está esquematizada na Figura 4.6. 

 O equipamento consiste em uma célula de vidro dividida em dois segmentos 

encaixáveis através de uma junta esmerilhada. O gás, que neste caso foi o nitrogênio 

(N2), é injetado na parte inferior por meio de uma placa de vidro porosa, responsável 

pela formação de bolhas homogêneas. O material a ser ensaiado é alimentado no 

segmento inferior do tubo (célula de flotação) e o condicionamento com a solução de 

reagente(s) ocorre mediante agitação promovida por um agitador magnético.  O 

material flotado é coletado em um funil acoplado no seguimento superior do tubo 

(célula de coleta do flotado). Nos testes utilizou-se um tubo extensor na célula de 

flotação para diminuir o efeito do arraste hidrodinâmico das partículas de minerais e a 
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sensibilidade do processo perante as oscilações involuntárias da vazão de gás 

durante a flotação. 

Figura 4.6 – Esquema de montagem de tubo de Hallimond modificado para 
ensaios de microflotação. 

 

 Fonte: HICYILMAZ et al., 2006. 

  Os parâmetros experimentais (set point operacional) estabelecidos para 

os ensaios estão sumarizados na Tabela 4.5.  

Tabela 4.5 – Parâmetros experimentais constantes dos testes de microflotação. 

Parâmetros experimentais Set point 

Massa de alimentação (g) 1,0 

Velocidade de agitação Suficiente para a suspensão dos sólidos 

Faixa granulométrica (µm) -150 +74 

Volume do tubo de Hallimond (mL) 450,0 

Tempo de flotação (min) 1,5 

Vazão de gás nitrogênio (mL/min) 

Tempo de condicionamento (min) 

60 

5 

 

 Os ensaios de microflotação foram divididos em duas etapas descritas a seguir 

para cada tipo de coletor testado: 



69 

 

 1ª etapa: Flotabilidade em função da variação de pH. 

 Nesta etapa avaliou-se a flotabilidade da apatita e da ganga silicática em função 

da variação de pH na presença dos coletores oleato de sódio, sabões de óleos de 

soja, de farelo de arroz, de canola e de semente de uva em uma concentração fixa. 

Os parâmetros de ensaio para esta etapa estão sumarizados na Tabela 4.6:  

Tabela 4.6 – Parâmetros de ensaio para a 1º etapa. 

Variáveis de ensaio Valor 

Concentração dos coletores (mg/L) 10 

Faixas de pH 7,0; 8,0; 9,0 e 10,0 

Número de testes com duplicatas 48 

 

 2ª etapa: Flotabilidade em função da dosagem de coletores. 

 A 2ª etapa consistiu na análise da flotabilidade da apatita e ganga silicática em 

função da variação da dosagem de coletores no pH que apresentou melhor resultado 

nos ensaios da 1ª etapa. Os parâmetros estão estabelecidos na Tabela 4.7:  

Tabela 4.7 – Parâmetros de ensaio para a 2ª etapa. 

Variáveis de ensaio Valor 

Concentração dos coletores (mg/L) 10; 25; 50; e 100 

pH constante Valor ótimo (1º etapa) 

Número de testes com duplicatas 48 

 

 Os resultados de todos os testes foram expressos de acordo com a média 

aritmética das duplicatas com coeficiente de variação de até 5%. Um terceiro teste era 

efetuado nos casos em que o coeficiente extrapolasse a tolerância aceitável. 

 Objetivando uma maior confiabilidade dos resultados foi averiguado o nível de 

arraste produzido na microflotação. Para isto empregou-se testes preliminares apenas 

com os minerais e água destilada, onde foi determinado a porcentagem de material 

arrastado mecanicamente pelo fluxo de gás até a célula de coleta do flotado. O valor 

encontrado foi descontado da flotabilidade final encontrada nos testes realizados com 

os coletores. 
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 Em relação a dinâmica dos ensaios, primeiramente foi inserido a amostra de 

mineral previamente embrulhada em um papelote na célula de flotação para se evitar 

que o material aderisse na parede do tubo. Posteriormente adicionavam-se 50 mL de 

solução com coletor nas concentrações e valores de pH desejados. Transcorrido o 

tempo de condicionamento estipulado, introduzia-se água destilada com pH 

previamente ajustado até completar o volume total do tubo. Por fim se iniciava a 

microflotação propriamente dita com a introdução do gás nitrogênio a uma vazão 

constante até o tempo pré-determinado. As massas de material flotado e não-flotado 

após os ensaios eram devidamente filtradas, secadas e pesadas.  

 Os resultados dos ensaios foram avaliados em termos de flotabilidade (%) e 

índice de seletividade (adimensional) entre a apatita e ganga silicática. Estes 

parâmetros foram calculados através das Equações 10 e 11 respectivamente: 

𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) =  [(
𝑚𝑓

𝑚𝑓+𝑚𝑎
) ∗ 100] − %𝑎𝑟𝑟.                                                        (10) 

Em que: 

Mf = Massa de flotado em (g); 

Ma = Massa de afundado (g); 

%arr. = Massa de material de arraste (%). 

𝐼. 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = √
𝑅1 𝑥 𝑇2

𝑅2 𝑥 𝑇1
                                                                                            (11) 

Em que: 

R1 = Recuperação no flotado da apatita (%); 

R2 = Recuperação no flotado da ganga silicática (%); 

T1 = Recuperação no afundado da apatita (%); 

T2 = Recuperação no afundado da ganga silicática (%). 
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4.6 Ensaios de flotação em bancada 

 

 Nos ensaios de flotação aniônica direta da apatita em escala de bancada, foi 

avaliado o desempenho dos óleos vegetais saponificados selecionados de acordo 

com a performance apresentada nos testes de microflotação. A eficiência de cada 

coletor foi analisada em termos de recuperação e teor de P2O5 e contaminantes. Uma 

vez que os testes tiveram como foco a comparação de desempenho entre os 

reagentes, foram realizados apenas etapas rougher de flotação. Além dos coletores, 

empregou-se como demais reagentes soluções de NaOH e HCl para ajuste do pH no 

condicionamento e durante a flotação, e o espumante MIBC. Todos os ensaios foram 

realizados com água destilada. 

 O equipamento empregado nos testes consiste em uma célula de bancada 

CDC de modelo GFB-1000 EEPN, apresentando controle de rotação por inversor de 

frequência e aeração por injeção de ar comprimido. O equipamento pertence ao 

Laboratório de Flotação do DEMIN/UFOP. A cuba feita de material acrílico possui 

volume de 2200 mL com raspadores automáticos para retirada da espuma (Figura 

4.7).  

Figura 4.7 – Célula de flotação utilizado nos testes com sistema 

 de raspagem automática para coleta do flotado. 

 

 Os parâmetros experimentais (set point operacional), tanto fixos quanto 

variáveis, estabelecidos para os ensaios estão sumarizados na Tabela 4.8.  
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Tabela 4.8 – Parâmetros experimentais dos ensaios de flotação rougher. 

Parâmetros experimentais Valor 

Faixa granulométrica (µm) -212 +25 

Rotação do impelidor (rpm) 1.300 

% de sólidos no condicionamento 40 

% de sólidos na flotação 15 

Volume de polpa (mL) 2200 

Tempo de condicionamento (min) 5 (coletores) 

Tempo de flotação (min) 4 

Concentração de coletores (g/t) 200; 400 e 700 

Concentração do espumante (g/t) 25 

Vazão de ar (L/min) 5 

pH 8 e 9 

 

 O procedimento experimental iniciava-se com a regulagem do pH da água e da 

solução de coletor na concentração desejada. Em seguida era adicionado a cuba o 

minério juntamente com a água destilada para formar uma polpa a 40% de sólidos. 

Neste instante se verificava o pH da polpa e caso fosse necessário realizava-se o 

ajuste com solução de NaOH ou HCl. Enfim era inserida a solução de coletor e 

acionava-se o impelidor na rotação estipulada. Após 4 min e 30 s de condicionamento 

com o coletor adicionava-se 1 mL da solução do espumante MIBC e ao término de 5 

minutos a cuba era preenchida com água até o nível de transbordo e esperava-se 

mais 30 s para finalizar o condicionamento com espumante. A partir deste momento 

iniciava-se a flotação propriamente dita com a abertura da entrada de ar e o 

acionamento do sistema de raspagem automática do flotado. 

  Ao término do processo os produtos flotados e não-flotados eram filtrados em 

filtro pneumático, secados em estufa e pesados. Todos os testes foram realizados em 

duplicatas, e caso o coeficiente de variação da recuperação mássica, em % do flotado, 

ultrapassasse o limite estipulado de 5% se efetuava um terceiro teste. Os dados 

agrupados das variáveis de cada teste estão expressos na Tabela 4.9. 
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Tabela 4.9 – Variáveis relacionadas a cada teste e sua respectiva réplica. 

Teste Coletor (g/t) pH Regulador pH 

1 e 2 Óleo de soja 200 8 NaOH e HCl 

3 e 4 Óleo de soja 200 9 NaOH e HCl 

5 e 6 Óleo de soja 400 8 NaOH e HCl 

7 e 8 Óleo de soja 400 9 NaOH e HCl 

9 e 10 Óleo de soja 700 8 NaOH e HCl 

11 e 12 Óleo de soja 700 9 NaOH e HCl 

13 e 14 Óleo de canola 200 8 NaOH e HCl 

15 e 16 Óleo de canola 200 9 NaOH e HCl 

17 e 18 Óleo de canola 400 8 NaOH e HCl 

19 e 20 Óleo de canola 400 9 NaOH e HCl 

21 e 22 Óleo de canola 700 8 NaOH e HCl 

23 e 24 Óleo de canola 700 9 NaOH e HCl 

25 e 26 Óleo de arroz 200 8 NaOH e HCl 

27 e 28 Óleo de arroz 200 9 NaOH e HCl 

29 e 30 Óleo de arroz 400 8 NaOH e HCl 

31 e 32 Óleo de arroz 400 9 NaOH e HCl 

33 e 34 Óleo de arroz 700 8 NaOH e HCl 

35 e 36 Óleo de arroz 700 9 NaOH e HCl 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo serão apresentados e discutidos os dados gerados após uma 

árdua e desafiadora trajetória ao longo de 24 meses de trabalho. É pertinente destacar 

que muitos resultados de ensaios e análises dependiam da disponibilidade de 

equipamentos, insumos, recursos financeiros e parcerias com outras instituições, 

tanto públicas quanto privadas, o que acarretou em atrasos no cronograma proposto 

inicialmente. Mesmo com as dificuldades impostas por tais adversidades, as metas 

estabelecidas para se avaliar o desempenho dos coletores em estudo na flotação do 

minério fosfático foram alcançadas de forma satisfatória. 

 

5.1 Caracterização Tecnológica 

 

 Neste subcapítulo são apresentados e discutidos os dados e resultados 

referentes a mineralogia, composição química, densidade, granulometria e imagens 

levantados ao longo de todo processo de caracterização. 

 

5.1.1 Análise mineralógica 

 

 Na Figura 5.1 está representado o difratograma da amostra global (AG) do 

minério fosfático blendado com as tipologias micácea e máfica. Vale ressaltar que 

todos os difratogramas deste trabalho são apresentados após o processamento do 

refinamento estrutural pelo método de Rietveld. 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Figura 5.1 – Difratograma de raios X da amostra global (AG). 

 

  A análise da AG acusou a predominância da espécie mineral fluoroapatita 

(Ca10(PO4)6F2). Houve também a identificação da variante hidroxiapatita  

(Ca10(PO4)6(OH)2). Todavia, como a proporção detectada deste mineral foi nula, pode-

se conjecturar que houve a sobreposição de picos em relação a fluoroapatita, uma 

vez que as duas espécies apresentam padrões de difração praticamente idênticos e, 

portanto, torna-se difícil distingui-las por análise via difração de raios X.  

 Deve-se destacar como principais minerais de ganga silicáticos encontrados: 

hornblenda (K2(Mg,Fe,Al)5(OH)2[(Si,Al)4O11]2), um inossilicato pertencente ao grupo 

dos anfibólios; Flogopita (KMg3Al(OH)Si4O10), um filossilicato pertencente ao grupo 

das micas e leucita (KAl(SiO3)2), um tectossilicato pertencente ao grupo dos 

feldspatóides. Não foi constatado a presença de carbonatos, que costumam ser os 

minerais mais prejudiciais na flotação direta da apatita. Entretanto observa-se que 

alguns picos não foram identificados no difratograma da Figura 5.1. A Figura 5.2 

apresenta o difratograma da fração magnética da amostra global (FMG). 
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Figura 5.2 – Difratograma de raios X da amostra global magnética (FMG). 

 

 Na amostra FMG há de se destacar a presença do óxido de ferro hidratado 

goetitha [FeO (OH)] e do óxido ferromagnético magnetita (Fe3O4), sendo que o último 

não foi identificado pela análise da amostra AG. Na Figura 5.3 está representado o 

difratograma da amostra da fração leve fina (FLF): 

 

 

 

Figura 5.3 – Difratograma de raios X da amostra da fração leve fina (FLF). 
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 Na amostra FLF, que se encontra o material na faixa granulométrica utilizada 

no processo de flotação em bancada, pode-se verificar a predominância da leucita 

(KAl(SiO3)2) como mineral de ganga. O quartzo (SiO2) e a vermiculita 

((Mg,Ca)0.7(Mg,Fe+3,Al)6.0[(Al,Si)8O20](OH)48H2O) também são minerais silicáticos em 

destaque nesta granulometria. Vermiculita é um grupo de minerais constituídos por 

silicatos hidratados, fruto de um processo de alteração hidrotermal das micas. Nota-

se no difratograma da Figura 5.3 um pico entre 7º e 8º 2Ɵ sem identificação, que pode 

ser atribuído a presença de camada mista formada por filossilicatos interestratificados 

compostos por mica e vermiculita. Na Figura 5.4 está exposto o difratograma da 

amostra da fração leve grossa (FLG). 

Figura 5.4 – Difratograma de raios X da amostra da fração leve grossa (FLG). 

 

 Pode ser constatado pelo difratograma da amostra FLG que a flogopita tende 

a se concentrar nas faixas granulométricas mais grosseiras, enquanto a proporção de 

leucita diminui em comparação com a amostra FLF. O difratograma da amostra da 

fração pesada fina não magnética (FPFNM) pode ser examinado na Figura 5.5: 
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Figura 5.5 – Difratograma de raios X da amostra da fração pesada fina não 

magnética (FPFNM). 

 

 A amostra FPFNM representa a apatita purificada empregada nos ensaios de 

microflotação. O difratograma exibe um teor de 100% de fluoroapatita na amostra, 

porém é importante salientar que esta é uma análise semi-quantitativa, ou seja, os 

teores das fases minerais quantificados pelo refinamento de Rietveld não são 

precisos, exibindo altos desvios/resíduos, principalmente quando há uma assembleia 

mineralógica complexa como é no caso deste minério. A análise em termos 

quantitativos é válida para se avaliar a proporção relativa dos minerais identificados. 

Na amostra em questão será revelado na subseção 5.1.5 que há a presença de 

cristais de minerais de ganga disseminados pelos cristais de apatita, como será 

observado na Figura 5.14. Por fim foi confeccionado o difratograma da amostra da 

fração pesada grossa magnética (FPGM), como pode ser averiguado na Figura 5.6: 
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Figura 5.6 – Difratograma de raios X da amostra da fração pesada grossa 

magnética (FPGM). 

 

 Na amostra FPGM foi verificado a presença de hematita (Fe2O3), outro mineral 

que não foi identificado pela análise da amostra AG. Portanto, em termos de óxidos, 

o minério fosfático em estudo exibe em sua constituição goethita, magnetita e 

hematita. Na Tabela 5.1 estão agrupados os minerais identificados pela difração de 

raios X de todas as amostras analisadas. 

Tabela 5.1 - Fases minerais identificadas no minério fosfático de Angico. 

Fases identificadas Fórmula 

Fluoroapatita Ca10(PO4)6F2 

Quartzo SiO2 

Goethita FeO(OH) 

Hidroxiapatita Ca10(PO4)6(OH)2 

Flogopita KMg3Al(OH)Si4O10 

Hornblenda K2(Mg,Fe,Al)5(OH)2[(Si,Al)4O11]2 

Leucita KAl(SiO3)2 

Vermiculita (Mg,Ca)0.7(Mg,Fe+3,Al)6.0[(Al,Si)8O20](OH)48H2O 

Montmorillonita (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O 

Magnetita Fe3O4 

Hematita Fe2O3 
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 Ao todo foram identificados 11 minerais presentes no minério fosfático 

blendado de Angico dos Dias, das tipologias micácea e máfica.  

 

5.1.2 Análise granulométrica 

 

 Na Figura 5.7 são exibidas as curvas de distribuição granulométrica acumulada 

do minério moído nas três condições de moagem testadas (50, 60 e 70% da 

velocidade crítica de rotação do moinho – V.C.). Já os valores de P80 e passante 

acumulado nas malhas de 212 e 38 µm, obtidos via interpolação dos dados presentes 

nas curvas, estão pormenorizados na Tabela 5.2.  

 

Figura 5.7 – Curvas de distribuição granulométrica acumulada 

 dos produtos da moagem. 
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Tabela 5.2 - Valores de P80 e passante acumulado nas malhas de 212 e 38 µm. 

Moagem P80 (µm) <212 µm (%) <38 µm (%) RR  

(F80 Britado=1100 µm) 

50% da V.C. 227 77,9 36,6 4,8 

60% da V.C. 198 82,1 37,3 5,6 

70% da V.C. 148 87,4 36 7,4 

 

 Os objetivos dos testes de moagem foram produzir a maior quantidade de 

material com tamanho inferior a 212 µm e ao mesmo tempo reduzir a quantidade de 

finos produzidos abaixo de 38 µm. A moagem que demonstrou ser mais eficaz nestes 

quesitos foi a com rotação de 70% de V.C, visto que produziu uma quantidade de 

87,4% de material menor que 212 µm, além de apresentar uma variação desprezível 

na produção de passante inferior a 38 µm em comparação as outras duas condições 

de moagem. Enquanto o P80 da moagem de 50% de V.C. foi de 227 µm, o da moagem 

de 70% de V.C. foi de 148 µm, resultando em razões de redução diferentes – RR 

(Tabela 5.2). Portanto a moagem em moinho de bolas das alíquotas de minério 

encaminhadas para as etapas de peneiramento, deslamagem e flotação em bancada 

foram executadas com velocidade de rotação de 70% da V.C. 

 As curvas de distribuição granulométrica acumulada confeccionadas para o 

minério ROM, minério britado e minério moído (na condição ótima de moagem) estão 

apresentadas na Figura 5.8. Já na Figura 5.9 observa-se a curva resultante após o 

peneiramento e deslamagem do material. 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Figura 5.8 - Curvas de distribuição granulométrica  

acumulada do minério ROM, britado e moído. 

 

 

Figura 5.9 - Curvas de distribuição granulométrica acumulada do minério 

peneirado e deslamado. 
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 Analogamente à Tabela 5.2, os valores de P80 e passante acumulado nas 

malhas de 212, 38 e agora 25 µm dos materiais supracitados encontram-se na Tabela 

5.3: 

Tabela 5.3 - Valores de P80 e passante acumulado nas malhas de 212, 38 e 25 
µm dos minérios ROM, britado, moído e peneirado e deslamado. 

Minério P80 (µm) <212 µm (%) <38 µm (%) <25 µm (%) 

ROM 2204 28,6 13,3 11,7 

Britado 1100 36,2 20,2 17,1 

Moído 148 87,4 36 30,3 

Deslamado 144 97,6 19,3 8,7 

 

 Observa-se pela Figura 5.8 que o minério ROM apresenta uma granulometria 

grosseira e imprópria para o processo de flotação, com um P80 de 2204 µm, 

demonstrando a necessidade da execução de etapas de cominuição para o ajuste 

granulométrico na faixa ideal. Os finos naturais, menores que 25 µm, constituem 

11,7% em massa do minério ROM, o que reflete a fração argilosa oriunda do alto grau 

de intemperismo do depósito em questão. Além do mais, a quantidade de fragmentos 

grosseiros não permitiria a moagem direta do material, sendo imprescindível uma 

etapa prévia de britagem. O processo geral de cominuição do minério ROM até a 

etapa de moagem resultou em uma razão de redução de aproximadamente 15:1, um 

P80 final de 148 µm e um aumento de 159% dos finos (<25 µm). A aplicação de um 

tempo menor de moagem e o emprego de carga circulante no processo, com o 

material moído maior que 212 µm, poderia reduzir a quantidade de finos gerados, já 

que a variação da velocidade de rotação do moinho teve um efeito pouco significativo 

neste quesito.  

 Em relação ao material peneirado e deslamado (Figura 5.9), 11,1% das 

partículas se enquadraram na faixa granulométrica pretendida, ou seja, 2,4% do 

material ficou acima de 212 µm e 8,7% abaixo de 25 µm. Houve, portanto, uma 

redução de 71,3% dos finos após a deslamagem. Uma redução ainda maior nesta 

quantidade poderia ser alcançada se aplicando mais estágios na operação de 

deslamagem. 
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5.1.3 Determinação de densidades 

 

 Na Tabela 5.4 estão expressos os valores de densidades das amostras de 

minério ROM e das frações de afundado primário (AF), flutuado primário (FL), apatita 

purificada (AP), afundado magnético (AM) e ganga silicática (GS) provenientes das 

etapas de purificação dos minerais. 

Tabela 5.4 – Densidades medidas pelo método da picnometria. 

Material Densidade g/cm³ 

Minério ROM 2,98 

AF 3,27 

FL 2,83 

AP 3,20 

AM 3,92 

GS 2,83 

 

 É pertinente destacar que a densidade de 3,27 g/cm³ do AF demonstrava que 

uma etapa de separação magnética nessa fração era necessária para retirada dos 

minerais magnéticos e consequente redução da densidade. A execução desta 

operação na referida fração gerou a fração AP com densidade de 3,20 g/cm³, ou seja, 

uma densidade condizente com a encontrada na literatura para apatita de 3,16 a 3,22 

g/cm³ (WEBMINERAL,2018). 

 

5.1.4 Análise química 

 

 A composição química das amostras de minério ROM e granuloquímica das 

frações tanto do minério ROM quanto dos produtos da moagem estão apresentados 

nas Tabelas 5.5 e 5.6 respectivamente. 
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Tabela 5.5 – Composição química da amostra de minério ROM e  

suas frações granulométricas. 

Amostra ou fração 

granulométrica (µm) 

Teores dos compostos (%) 

P2O5 CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 MgO 

Minério ROM 15,39 18,97 16,90 3,91 11,79 6,09 

+1410 20,10 24,98 10,79 2,64 9,23 5,65 

-1410 +600 15,85 19,81 12,56 3,20 11,20 7,61 

-600 +212 17,58 21,24 14,31 3,13 10,16 6,64 

-212 +150 15,96 19,05 20,03 3,53 11,19 6,42 

-150 +74 13,77 17,04 24,16 4,25 13,17 6,53 

-74 +53 13,69 16,18 27,13 4,12 13,04 5,76 

-53 +38 11,71 13,46 29,73 5,09 14,27 5,51 

<38 10,74 11,89 33,90 6,64 15,75 3,98 

 

Tabela 5.6 – Composição química das frações granulométricas após moagem 

do minério. 

Amostra ou fração 

granulométrica (µm) 

Teores dos compostos (%) 

P2O5 CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 MgO 

+212 11,93 13,55 16,48 4,14 13,25 9,48 

-212 +150 19,42 23,23 12,58 2,80 8,98 5,79 

-150 +74 17,86 20,79 16,54 2,80 10,13 5,15 

-74 +53 20,48 21,80 13,84 2,07 6,99 4,12 

-53 +38 20,77 22,58 13,88 2,00 7,12 3,84 

<38 16,66 17,74 23,97 3,09 9,98 4,02 

 

 A fluoroapatita, espécie predominante do grupo das apatitas identificada na 

análise mineralógica (capítulo 5.1.1), é um mineral constituído em média por 42,22% 

de P2O5 e 55,60% de CaO (WEBMINERAL, 2018). Em vista disso, por balanço 

estequiométrico foi estimado um teor de 36,45% de fluoroapatita no minério ROM, 

considerando que todo fósforo é proveniente deste mineral. Tal valor é bem diferente 

do encontrado na análise semi-quantitativa por difração de raios X, que acusou um 

teor de 74,8% de fluoroapatita para a amostra global. Pela estequiometria pode-se 

considerar que a maior parte do elemento Ca pertence a apatita e que o restante pode 

ter origem nos minerais vermiculita e montmorillonita, silicatos que podem apresentar 
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este cátion bivalente na sua estrutura, já que não foi identificado a presença de 

carbonatos no minério.  

 A fração +1410 µm é a mais rica em P2O5, enquanto há um decréscimo do teor 

nas frações mais finas, ou seja, o minério apresenta uma quantidade significativa de 

macrocristais de apatita. Isso justifica o fato de que a empresa possui uma rota a seco 

para processar o minério com granulometria acima de 600 µm, empregando apenas 

operações de secagem, cominuição e separação magnética para se atingir o teor 

desejado. Já o material de tamanho inferior a 600 µm é encaminhado para um 

processo de flotação.  

 Além do empobrecimento do elemento de interesse econômico nas frações 

mais finas, há um enriquecimento dos contaminantes Fe2O3, Al2O3 e SiO2 nestas 

frações, ou seja, há uma presença maior de óxidos de ferro como magnetita e goethita, 

além de silicatos e argilominerais. Na Tabela 5.7 foi estipulada uma comparação entre 

os parâmetros de qualidade do concentrado apatítico exigidos pelo mercado de 

fertilizantes em termos de proporção de P2O5 e contaminantes, segundo Araujo (1988) 

e Abouzeid (2008), e os valores encontrados no minério ROM. Lembrando que o 

parâmetro R2O3 corresponde a soma de Fe2O3 e Al2O3. 

Tabela 5.7 – Comparação entre valores de parâmetros medidos no minério e 

especificações de mercado. 

Parâmetro Valores no minério Especificação de mercado 

% P2O5 15,39 >30 

% R2O3 20,81 <5 

% MgO 6,09 <1 

CaO/P2O5 1,23 <1,6 

MgO/P2O5 0,40 <0,022 

  

 Observa-se pela Tabela 5.7 que todos os parâmetros, exceto a razão 

CaO/P2O5, estão fora das especificações, o que demonstra a necessidade de uma 

etapa de concentração para aumentar o teor de P2O5 e reduzir a proporção de 

contaminantes. 
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 Em relação a composição granuloquímica dos produtos da moagem, houve um 

enriquecimento significativo no teor de P2O5 nas frações entre 212 e 38 µm, com um 

teor mínimo de 17,86% e um máximo de 20,77%. As maiores proporções em massa 

de material utilizado nos testes de flotação em bancada estão compreendidas nessa 

faixa granulométrica, ou seja, a própria moagem já serviu como uma etapa de pré-

concentração. Tal fenômeno pode ter ocorrido devido ao fato de que os cristais de 

apatita presentes na fração grosseira após moagem se concentraram nas frações 

mais finas, enquanto os óxidos de ferro, por serem mais friáveis, se concentraram na 

fração menor que 38 µm. Já os minerais micáceos, como a flogopita, por 

apresentarem maior resistência a moagem devido ao seu hábito foliáceo, ficaram 

concentrados na fração maior que 212 µm, promovendo o enriquecimento dessa 

fração em termos de % de SiO2 e MgO. 

 Os resultados das análises químicas da alimentação e dos produtos da flotação 

serão apresentados e discutidos na subseção 5.4 sobre flotação em bancada. 

 

5.1.5 Análise de imagens 

 

 Nas Figuras 5.10 a 5.13 são apresentadas as imagens geradas de quatro 

diferentes frações granulométricas do minério após o processo de moagem. 

 Pode-se visualizar na fração maior que 212 µm uma concentração de minerais 

micáceos como a flogopita, em destaque na Figura 5.10, apresentando como 

características marcantes a clivagem basal e o brilho perláceo. Observa-se também 

uma quantidade expressiva de cristais anédricos de hornblenda, de coloração preta e 

baixa reflectância. A apatita se destaca pela sua coloração branca que a diferencia 

dos demais minerais silicáticos de coloração amarelo/alaranjado. Uma partícula de 

magnetita de brilho metálico e coloração cinza escura associado a um cristal de apatita 

está evidenciada na Figura 5.10.  

 Verifica-se também em todas as frações representadas que a apatita está na 

forma criptocristalina, uma vez que não apresenta forma definida do cristal. Esta 

característica pode estar associada ao grau de intemperismo acentuado a que o 

depósito foi submetido, promovendo uma alteração na sua estrutura cristalina.  Além 

disso, é pressuposto que as partículas de coloração marrom escura marcadas nas 
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Figuras 5.10 e 5.11 são partículas de goethita ou minerais com recobrimento 

superficial de goethita. 

Figura 5.10 – Fração maior que 212 µm. 

 

Figura 5.11 – Fração entre 212 e 150 µm. 
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Figura 5.12 – Fração entre 150 e 53 µm. 

 

Figura 5.13 – Fração entre 53 e 38 µm. 

 

 Na fração entre 212 e 150 µm é observado uma proporção considerável de 

partículas de leucita, caracterizadas pela coloração marrom amarelada e brilho vítreo, 

como destacado na Figura 5.11. Pressupõe-se que a partícula evidenciada nesta 

mesma fração, de cor alaranjada e forma bem definida é o mineral quartzo com óxido 

de ferro formando uma camada de recobrimento superficial. Deve-se salientar o 
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decréscimo na proporção de cristais de hornblenda nessa fração e um aumento na 

proporção de cristais de apatita. Nas frações mais finas de 150 a 38 µm, como 

verificado nas Figuras 5.12 e 5.13, permanece essa tendência de aumento do teor de 

apatita, fato que é corroborado pela composição granuloquímica discutida na 

subseção 5.1.4.  

 A identificação dos minerais na fração entre 53 e 38 µm é dificultada devido à 

baixa resolução do equipamento de imageamento para faixas menores de tamanho. 

É importante frisar que uma análise mais precisa das fases minerais presentes e suas 

associações necessitaria de métodos mais avançados de geração de imagens, como 

microscopia de luz transmitida e refletida, além de microscopia eletrônica de varredura 

(análise por imagens de elétrons retroespalhados ou secundários). 

 Nas Figuras 5.14, 5.15 e 5.16 são apresentadas as imagens das alíquotas de 

concentrado apatítico, concentrado de ganga não magnética (silicática) e concentrado 

de ganga magnética respectivamente, geradas nos testes de purificação. 

Figura 5.14 – Concentrado apatítico obtido nos testes de purificação. 
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Figura 5.15 – Concentrado de ganga não magnética obtida nos testes de 

purificação. 

 

 

Figura 5.16 – Concentrado de ganga magnética obtida nos testes de 

purificação. 
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 Pode-se constatar pela análise da Figura 5.14 que o concentrado apatítico não 

foi totalmente purificado, pois verifica-se a contaminação por partículas de minerais 

silicáticos. Já a fração de ganga silicática não magnética também apresenta 

contaminação por partículas de apatita. Este fato pode ter influenciado os resultados 

de recuperação e seletividade obtidos nos testes de microflotação. Nesta última fração 

observa-se a predominância de cristais de leucita e quartzo. Já no concentrado de 

ganga magnética prevalecem os cristais de hornblenda, magnetita e hematita. Na 

Figura 5.16 destaca-se a presença de um grão misto de apatita, hornblenda e 

magnetita ou hematita arrastado para a fração magnética. 

 

5.2 Caracterização dos óleos vegetais 

 

 Neste subcapítulo serão analisados e discutidos os dados obtidos na 

caracterização dos óleos de soja, canola, farelo de arroz, semente de uva e ácido 

oleico em termos de índice de saponificação, índice de acidez e tensão superficial. 

 

5.2.1 Índices de saponificação e acidez 

 

 A Tabela 5.8 contém os valores determinados dos índices utilizados para 

caracterização dos óleos vegetais.  

Tabela 5.8 – Índices de saponificação e acidez dos óleos vegetais. 

 
Óleos  

vegetais 

Índices 

I.S. 

(mg KOH/ g óleo) 

I.A. 

(mg KOH/ g óleo) 

I.A. 

(%) 

Soja 199,14 0,67 0,242 

Canola 193,42 0,96 0,344 

Arroz 187,3 2,05 0,736 

Semente de uva 193,9 2,39 0,856 

Ácido oleico 207,75 204,42 73,313 
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 O óleo de soja foi o que apresentou maior índice de saponificação e menor 

índice de acidez, ou seja, a maior parte dos ácidos graxos presentes na sua 

composição estão ligados, via ligações de éster, às moléculas de gliceróis formando 

assim os triglicerídeos. É plausível supor também que o óleo de soja possui uma 

quantidade menor de matéria insaponificável, como por exemplo fosfolipídeos e 

fitosteróis, em comparação aos demais óleos, o que é positivo em termos de qualidade 

como coletor na flotação. Isto porque o óleo após o processo de saponificação conterá 

de fato maior quantidade de moléculas de surfactantes solúveis que efetivamente 

adsorverão na superfície das partículas minerais, requerendo desta forma uma 

dosagem menor de coletor. 

 O óleo de canola também apresentou um índice de acidez baixo, ou seja, assim 

como o óleo de soja, possui uma quantidade muito pequena de ácidos graxos livres 

em comparação aos ácidos graxos esterificados. Em compensação, os óleos de 

semente de uva e farelo de arroz exibiram índices de acidez maiores, o que pode 

indicar um maior nível de degradação destes óleos. Além da proporção natural 

existente de ácidos graxos livres na composição dos óleos, fatores como exposição à 

luz, ao ar atmosférico (agente oxidante) e especialmente na presença de impurezas 

contidas na água por um período prolongado, pode acarretar na quebra de ligações 

éster de ácidos graxos ligados aos esteróis e consequente aumento da sua acidez 

(catálise da rancificação). Portanto os maiores índices de acidez identificados nos 

óleos de semente de uva e farelo de arroz podem estar relacionados ao fato de que 

tais óleos estavam armazenados por um tempo muito maior do que os óleos de soja 

e canola, mesmo não excedendo o prazo de validade.  

 Como esperado, o ácido oleico exibiu maiores índices de saponificação e 

acidez em relação aos óleos vegetais. Inclusive tais índices apresentaram valores 

muito próximos. Desta forma pode-se inferir que o ácido oleico empregado nos testes 

apresenta alto grau de pureza, já que a maior parte do reagente está na forma de 

ácidos graxos livres e com reduzido conteúdo de matéria insaponificável. Por essa 

razão, no processo de saponificação dos coletores, o ácido oleico foi o que manifestou 

maior solubilidade e velocidade de reação. Além disso, o valor de índice de acidez 

medido está compreendido dentro do intervalo informado pelo fornecedor de 196 a 

207 mg KOH/g óleo. 
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 A Tabela 5.9, adaptada de dados extraídos do acervo da AOCS, contém as 

faixas de valores típicos das características físico-químicas dos óleos em estudo, 

permitindo assim a comparação dos valores encontrados com os da literatura.  

Tabela 5.9 – Características físico-químicas dos óleos em estudo. 

 
Características 

físico-químicas  

Óleos 

Soja Canola Arroz Uva 

I.S. (mg KOH/ g óleo) 180 - 200 182 - 193 181 - 189 188 - 194 

I. A. (%) ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 ≤0,3 

I. I.1 (g I2/100g óleo) 120 - 141 110 - 126 92 - 108 130 - 138 

Densidade (g/cm³) 0,916 - 0,922 0,914 - 0,920 0,916 - 0,921 0,923 - 0,926 

M. I.2 (%) ≤1,0 ≤0,2 3,0 - 5,0 ≤0,2 

  1. Índice de iodo                          Fonte: Adaptado de FIRESTONE, 2005. 

  2. Matéria insaponificável 

 Os valores medidos de índice de saponificação de todos os óleos estão 

coerentes com o intervalo de valores encontrado na literatura. Entretanto, excetuando-

se o óleo de soja e canola, os demais resultaram em índices de acidez 

consideravelmente maiores. Como já discutido anteriormente, o longo tempo de 

armazenamento do óleo de semente de uva e farelo de arroz, culminando em um 

processo mais avançado de deterioração destes reagentes, podem ter contribuído 

para a elevação da acidez.  

 Observa-se também pela Tabela 5.9 que os óleos de semente uva e soja são 

os que podem atingir índices mais altos de iodo. Este índice está relacionado ao grau 

de insaturação das cadeias carbônicas dos ácidos graxos constituintes dos óleos, ou 

seja, quanto maior a presença de insaturações nessas cadeias, maior será o índice 

de iodo. Ao analisar-se a Tabela 3.4 (FIRESTONE, 2005) da subseção 3.5, verifica-

se que os óleos de semente de uva e soja são mais enriquecidos em ácido linoleico, 

que possui duas insaturações, do que os óleos de canola e arroz que são mais ricos 

em ácido oleico que é monoinsaturado, o que justifica o menor índice de iodo nos dois 

últimos.  

 Já o óleo de farelo de arroz contém uma maior quantidade de matéria 

insaponificável em relação aos demais, o que pode explicar o fato de ser o óleo com 

menor índice de saponificação. Estas características também foram constatadas no 
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trabalho de Brandao et al. (1993), que realizaram a caracterização físico-química dos 

óleos de farelo de arroz, soja, e lentilha, uma vez que o óleo de arroz apresentou a 

maior quantidade de matéria insaponificável (1,0 a 5,0%) e consequentemente o 

menor índice de saponificação (183 a 185 mg KOH/g óleo). 

 Os índices de saponificação obtidos experimentalmente foram utilizados como 

base para a dosagem estipulada de solução de NaOH empregada na saponificação 

dos óleos usados nos testes de microflotação e flotação em bancada. As dosagens 

aplicadas produziram resultados satisfatórios em termos de saponificação e 

solubilização completa dos óleos. 

 

5.2.2 Tensão superficial 

 

 A partir das medidas de tensão superficial executadas pelo método do anel de 

Du Noüy, foram confeccionadas as curvas de tensão superficial em função da 

concentração do coletor na solução, representadas nas Figuras 5.17 a 5.21. 

Figura 5.17 – Tensão superficial em função da concentração de oleato de 

sódio. 
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Figura 5.18 – Tensão superficial em função da concentração de sabão de óleo 

de soja. 

 

Figura 5.19 – Tensão superficial em função da concentração de sabão de óleo 

de canola. 
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Figura 5.20 – Tensão superficial em função da concentração de sabão de óleo 

de farelo de arroz. 

 

 

Figura 5.21 – Tensão superficial em função da concentração de sabão de óleo 

de semente de uva. 
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 Os testes tiveram como propósito investigar se de fato os reagentes estavam 

comportando-se como surfactantes e se adsorvendo na interface ar/solução, 

promovendo desta forma o abaixamento da tensão superficial. Outro ponto foi verificar 

a concentração micelar crítica (CMC) dos coletores, pois em flotação este parâmetro 

indica a concentração máxima de coletor a ser empregada para se evitar o gasto 

desnecessário de reagente, sem nenhum acréscimo na recuperação final do material 

de interesse.  

 Entretanto, no condicionamento do minério com o coletor, as moléculas de 

surfactantes adsorvem tanto na interface ar/líquido quanto na interface sólido/líquido. 

Neste caso a saturação da solução com moléculas de surfactante, até a formação de 

micelas, ocorre em uma concentração mais elevada em comparação a uma solução 

sem partículas sólidas. Desta maneira, de acordo com Gu e Huang (1989), a partir de 

uma determinada concentração de coletor as espécies iônicas se organizam na forma 

de hemimicelas na superfície do mineral antes de se atingir a CMC, ou seja, estruturas 

formadas pela associação das cadeias carbônicas das moléculas de surfactantes por 

ligações de Van Der Waals. A formação destas estruturas pode acarretar na redução 

da hidrofobicidade da superfície mineral, uma vez que os grupos polares ficam 

expostos no sentido da solução. Sendo assim deve-se ressaltar que as medições 

neste trabalho foram realizadas sem a presença de partículas de minério na solução, 

ou seja, os valores de CMC obtidos foram analisados de forma a simplesmente 

comparar o comportamento dos diferentes sais de ácidos graxos.  Estes valores estão 

agrupados na Tabela 5.10. 

Tabela 5.10 – CMC dos sais de ácidos graxos.  

Óleos vegetais CMC (mg/L) 

Oleato de sódio 200 

Soja 180 

Canola 120 

Arroz 160 

Uva 100 

 

 Todos os coletores apresentaram uma redução na tensão superficial da água 

destilada com o aumento da concentração, o que comprova a ação tensoativa de tais 
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reagentes.  O oleato exibiu o maior valor de CMC (200 mg/L), o mesmo encontrado 

no trabalho de Pinheiro (2011), que tinha como propósito analisar a concentração 

máxima de oleato a ser utilizado na flotação de quartzo.  

 O pH do meio é um dos fatores influenciadores na formação de micelas, sendo 

que no caso do oleato e consequentemente demais sabões de ácidos graxos, os 

valores de CMC tendem a crescer na faixa de pH levemente alcalina (7 - 11), onde se 

encontram os valores mais altos, e a decair em valores de pH mais alcalinos, como 

pode ser constatado nos trabalhos de Theander e Pugh (2001) e Cao et al. (2015). 

Justamente a faixa de pH levemente alcalina foi a selecionada para os testes de 

microflotação da apatita e ganga silicática, ou seja, as condições empregadas nos 

testes permitiam valores ainda mais altos de dosagem de coletor, sem que houvesse 

desperdício de reagente, em comparação aos verificados nas medidas de tensão 

superficial, uma vez que tais medidas ocorreram somente em pH 7. Além do mais, os 

autores Theander e Pugh (2001) sugerem que o aumento da tensão superficial na 

referida faixa de pH pode estar relacionado com uma intensa interação existente entre 

espécies pré-micelares, como os monômeros moleculares RCOOH e iônicos RCOO-, 

formando complexos como o sabão-ácido (RCOO)2H-, o dímero (RCOO)2
2-, os sais 

de sabão-ácido (RCOO)2 HNa e o dímero ácido (RCOOH)2. 

 Dentre os óleos vegetais saponificados, o óleo de semente de uva apresentou 

o menor valor de CMC, entretanto foi o que menos reduziu a tensão superficial, como 

pode ser observado na Figura 5.21. Todavia, esperava-se que tal óleo gozasse de 

uma significativa ação tensoativa, uma vez que exibe em sua composição média uma 

alta proporção de ácidos graxos insaturados de longa cadeia carbônica (18C), 

principalmente o linoleico, como pode ser constatado pelos dados (Tabela 3.4) 

levantados por Firestone (2013). Contudo, a correlação entre composição e tensão 

superficial alcançada pelos óleos utilizados no trabalho, poderia ser melhor 

compreendida se houvesse a determinação das suas reais proporções de ácidos 

graxos.   

 Conjecturava-se também que os óleos de farelo de arroz, soja e semente de 

uva alcançassem o mesmo patamar de tensão superficial mínima, pois no trabalho de 

Souza e Luz (2014) foram encontrados os mesmos valores de tensão para os três 

óleos. Porém, deve ser levado em consideração que no trabalho supracitado as 
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medições foram efetuadas em óleos não-saponificados e em pH natural, ou seja, as 

ligações éster entre gliceróis e ácidos graxos estavam intactas. 

 

5.3 Ensaios de microflotação em tubo de Hallimond modificado 

 

 Antes de se discutir os resultados da microflotação, vale ressaltar que a ganga 

silicática empregada nos testes corresponde a fração leve fina (FLV) previamente 

analisada por técnica de difração de raios X (vide subcapítulo 5.1.1, Figura 5.3). Os 

minerais constituintes desta fração são leucita, quartzo, vermiculita, flogopita, 

hornblenda e montmorillonita, com predominância dos três primeiros.  

 Nos testes de microflotação primeiramente se verificou o arraste hidrodinâmico 

das partículas de apatita e ganga silicática na presença somente de água destilada. 

A apatita apresentou uma flotabilidade de 3,4% e a ganga silicática de 6,6%. Os testes 

sem o uso de coletor confirmaram que ambas as classes de minerais são 

naturalmente hidrofílicas, todavia por ser constituída de minerais micáceos e de baixa 

densidade, a ganga silicática é mais suscetível ao arraste mecânico promovido pelo 

fluxo ascendente de bolhas de gás.  

 Os resultados de flotabilidade em função da variação do pH (1º etapa) na 

presença dos coletores em estudo estão representados nas Figuras 5.22 a 5.26. 

Lembrando que a dosagem de coletor fixada para esta etapa foi de 10 mg/L. 

 Todos os testes em que foram empregados os sabões de óleos vegetais como 

coletores resultaram em um flotabilidade máxima da apatita em pH 8. A partir desse 

valor a flotabilidade decrescia até um mínimo em pH 10. A exceção a esse fenômeno 

foi observada na flotação com o uso de oleato de sódio, onde o pico de flotabilidade 

ocorreu em pH 9. 

 Costa (2012) também verificou nos testes de microflotação uma maior 

recuperação da apatita na faixa de pH levemente alcalino com o uso de óleos vegetais 

amazônicos (buriti, maracujá, inajá, castanha do pará e andiroba), exceto para o óleo 

de inajá que promoveu uma maior flotabilidade entre pH 6 e 7. A partir do pH 10 houve 

uma queda acentuada da recuperação para todos os óleos. 
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Figura 5.22 – Flotabilidade da apatita e ganga silicática na presença 

 do oleato de sódio (10 mg/L) em função do pH. 

 

 

Figura 5.23 – Flotabilidade da apatita e ganga silicática na presença 

 de sabão de óleo de soja (10 mg/L) em função do pH. 
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Figura 5.24 – Flotabilidade da apatita e ganga silicática na presença 

 de sabão de óleo de canola (10 mg/L) em função do pH. 

 

 

 

Figura 5.25 – Flotabilidade da apatita e ganga silicática na presença 

 de sabão de óleo de semente de uva (10 mg/L) em função do pH. 
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Figura 5.26 – Flotabilidade da apatita e ganga silicática na presença 

 de sabão de óleo de arroz (10 mg/L) em função do pH. 
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iônicas R-COO- e o dímero (RCOO)2
2-. Segundo Somasundaran e 

Ananthapadmanabhan (1979) o aumento do pH para níveis mais alcalinos promove a 

degradação do complexo ionomolecular, o que pode explicar em parte a queda da 

flotabilidade da apatita, uma vez que este complexo é responsável pela redução da 

repulsão eletrostática entre os grupos polares das espécies iônicas adsorvidas na 

superfície do mineral, reforçando assim a hidrofobização da partícula.  

 Já Antti e Forssberg (1989) identificaram pela análise das isotermas de 

adsorção a formação de uma monocamada de oleato adsorvida na superfície da 

apatita em pH 8, com posterior precipitação do oleato de cálcio na solução. Em 

contrapartida foi detectada a formação de uma bicamada de oleato adsorvido 

antecedendo a precipitação do oleato de cálcio no intervalo de pH entre 9 e 11. Este 

fato também pode explicar a redução da flotabilidade da apatita nesta faixa de pH, 

uma vez que tal estrutura é formada pela ligação das cadeias hidrocarbônicas 

apolares das duas camadas constituintes, ocasionando assim a exposição dos 

grupamentos polares na solução e consequentemente reduzindo a hidrofobicidade 

adquirida pela partícula mineral. 

 A flotabilidade da ganga silicática sofreu pouca interferência com a variação do 

pH para todos os óleos vegetais, apresentando uma tendência a queda a partir do pH 

9. Somente nos testes com oleato observou-se um aumento mais significativo entre 

pH 8 e 9. Como a diminuição da flotabilidade da apatita em pH 10 foi 

consideravelmente mais acentuada do que a da ganga silicática, a seletividade entre 

as duas classes de minerais neste pH sofreu drástica redução, porém em menor 

intensidade com o uso de oleato.  

 Os resultados obtidos na segunda etapa dos testes de microflotação de apatita 

e ganga silicática, variando-se a concentração dos coletores, estão expressos nas 

Figuras 5.27 e 5.28 respectivamente. Os testes com os sabões de óleos vegetais 

ocorreram em pH 8, enquanto que com o oleato de sódio em pH 9, já que foram os 

valores de pH que resultaram em um maior desempenho nos ensaios da primeira 

etapa.  
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Figura 5.27 – Flotabilidade da apatita em função da concentração de coletores. 

 

 

Figura 5.28 – Flotabilidade da ganga silicática em função da concentração de 
coletores. 
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Esta tendência de queda na flotabilidade a partir de 100 mg/L pode estar relacionado 

a formação de hemimicelas na superfície da apatita e consequente redução da 

hidrofobicidade, uma vez que tal valor de concentração está próxima a CMC 

encontrada para o óleo de canola (120 mg/L).   

 Já o óleo de soja não promoveu uma boa recuperação de apatita nas 

concentrações de 10 e 25 mg/L, resultando em valores bem abaixo do que os obtidos 

com os demais coletores. Porém seu desempenho melhorou consideravelmente com 

o aumento da dosagem, sendo que em 100 mg/L passou a ser o segundo melhor 

coletor para a apatita. Além disso o coletor a base de soja comportou-se de forma 

similar ao oleato de sódio no que diz respeito a intensidade de crescimento da 

flotabilidade com o aumento da dosagem, todavia sempre resultando em 

recuperações menores que o oleato em todos os valores de concentração. 

 O desempenho do oleato de sódio na recuperação da apatita se igualou ao do 

óleo de canola na concentração de 50 mg/L, enquanto na dosagem de 100 mg/L 

passou a promover a maior flotabilidade dentre todos os coletores (91,7%). O pico de 

flotabilidade para o óleo de semente de uva ocorreu em 25 mg/L, mas sua 

performance caiu com o aumento da concentração, não ultrapassando o patamar de 

75% de flotabilidade da apatita. Em contrapartida a flotabilidade da ganga silicática 

aumentou com o acréscimo da dosagem do óleo de semente de uva, demonstrando 

ser assim um coletor pouco seletivo em comparação aos demais.  

 De modo geral os óleos de farelo de arroz e soja foram os que promoveram 

menor flotabilidade da ganga silicática, enquanto que a flotabilidade na presença de 

oleato de sódio aumentou significativamente em dosagens maiores, chegando a 

propiciar uma recuperação de 41,1% a 100 mg/L. Visando a uma melhor percepção e 

análise da seletividade entre as espécies minerais em estudo, foi elaborado o gráfico 

da Figura 5.29 constando o índice de seletividade em função da concentração dos 

coletores. Deve ser salientado que como a apatita e a ganga silicática foram 

submetidas a flotação em testes separados (sem mistura), os índices de seletividades 

não consideraram o efeito da dissolução de íons na presença um do outro. Os cálculos 

foram realizados adotando-se a hipótese de independência de flotabilidade entre os 

minerais. 
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Figura 5.29 – Índice de seletividade entre os minerais apatita e ganga silicática 
em função da concentração dos coletores. 
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ácidos graxos dos óleos que efetivamente foram empregados nos ensaios, o que não 

foi possível.  

 O óleo de canola, que exibiu o melhor desempenho nos testes de microflotação, 

é enriquecido em ácido oleico (52 a 67 %) e possui uma proporção menor de ácido 

linoleico (16 a 25 %). Dentre os óleos em estudo, o de canola também é o mais rico 

em ácido linolênico (6 a 14 %). Estes teores se assemelham de certo modo ao mix de 

ácidos graxos determinado no trabalho de Cao et al. (2015), sendo que a proporção 

ótima verificada entre os três reagentes foi de 54%, 36% e 10% de ácido oleico, 

linoleico e linolênico respectivamente. Ou seja, o efeito sinergético dos três ácidos 

graxos é favorável a flotação da apatita quando a proporção oleico > linoleico > 

linolênico é atendida.  

 O óleo de soja, entretanto, é rico em ácido linoleico (49,8 a 57,1 %) e mais 

pobre em ácido oleico (17,7 a 28,5 %), além de exibir um conteúdo menor de ácido 

linolênico em relação a canola (5,5 a 9,5 %). Seu desempenho em baixas 

concentrações foi muito aquém do demonstrado pelo óleo de canola, ou seja, o efeito 

sinergético dos ácidos graxos com uma proporção mais elevada de ácido linoleico 

reduziu, neste caso, a recuperação de P2O5. O óleo de semente de uva, que propiciou 

o pior desempenho dentre os coletores utilizados, é ainda mais enriquecido em ácido 

linoleico (58 a 78 %) e consequentemente mais pobre em ácido oleico (12 a 28 %) do 

que o óleo de soja. Já o óleo de farelo de arroz, que apresentou uma performance 

intermediária entre o óleo de canola e o óleo de soja em concentrações até 50 mg/L, 

tende a ser mais enriquecido em ácido oleico (38 a 48 %) do que o linoleico (16 a 36 

%). Brandao et al. (1994) determinaram a composição do óleo de farelo de arroz e 

soja utilizados nos testes de flotação em bancada pelo método da cromatografia 

gasosa encontrando os seguintes teores de ácidos oleico/linoleico: 41,5/37,5 % para 

o arroz e 23,0/57,0 % para a soja. 

 Em relação ao oleato de sódio, coletor utilizado como referência de 

comparação para a flotação de apatita, se mostrou ser menos seletivo em todos os 

valores de concentração do que o óleo de canola. Isso demonstra que de fato o efeito 

sinergético da mistura de ácidos graxos presentes no óleo de canola se mostrou mais 

eficaz, mesmo que tal óleo seja rico em ácido oleico. Este efeito concorda com os 

resultados encontrados em Cao et al. (2015), como já discutido anteriormente, pois foi 

evidenciado que a recuperação de apatita se tornou maior quando se aplicou uma 
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mistura de ácido oleico e linoleico até uma proporção de 60 e 40% respectivamente, 

em comparação ao ácido oleico puro. 

 Verificou-se dessa forma que os óleos vegetais mais ricos em ácido oleico 

obtiveram melhores resultados em termos de recuperação e seletividade na 

microflotação da apatita e ganga silicática do minério fosfático de Angico dos Dias. 

Por isso os óleos de canola e farelo de arroz foram selecionados para utilização como 

coletores nos ensaios de flotação em bancada. O óleo de soja também foi selecionado 

pois é o reagente mais barato e consolidado nas usinas de beneficiamento de fosfato 

no Brasil, além de ter melhorado substancialmente seu desempenho em 

concentrações mais altas. 

 

5.4 Ensaios de flotação em bancada  

 

 Os resultados de composição química, teores e recuperação de P2O5 da 

alimentação e concentrados da flotação para cada óleo estão expressos nas Tabelas 

5.11, 5.12 e 5.13. As variáveis relacionadas a cada teste estão descritas na Tabela 

4.9 (Capítulo: 4.Materiais e Métodos). 

Tabela 5.11 – Resultados da flotação em bancada utilizando óleo de soja. 

ÓLEO DE SOJA 

 
Testes 

Teores médios dos compostos (%) Recup. (%) 

P2O5 CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 MgO P2O5 

Alimentação 19,34 27,64 22,62 5,34 16,73 5,84 100 

1 e 2 24,87 39,28 18,65 2,70 6,69 1,98 83,71 

3 e 4 27,47 44,40 16,13 2,24 5,15 1,47 79,66 

5 e 6 24,58 38,24 22,09 2,70 7,19 1,99 85,88 

7 e 8 24,65 38,44 21,89 2,65 7,15 2,05 85,74 

9 e 10 24,51 38,20 21,01 2,74 8,06 2,51 93,11 

11 e 12 24,00 37,32 21,53 2,89 8,54 2,67 90,71 
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Tabela 5.12 – Resultados da flotação em bancada utilizando óleo de canola.  

ÓLEO DE CANOLA 

 
Testes 

Teores médios dos compostos (%) Recup. (%) 

P2O5 CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 MgO P2O5 

Alimentação 19,34 27,64 22,62 5,34 16,73 5,84 100 

13 e 14 27,74 43,58 16,82 2,27 5,06 1,49 83,39 

15 e 16 28,76 45,49 14,23 2,23 4,83 1,48 81,47 

17 e 18 27,20 42,46 17,11 2,39 6,08 1,84 93,65 

19 e 20 26,72 40,96 18,36 2,51 6,44 1,98 90,71 

21 e 22 25,12 38,34 21,28 2,65 7,40 2,18 93,94 

23 e 24 25,98 39,95 19,26 2,53 7,10 2,16 91,83 

  

Tabela 5.13 – Resultados da flotação em bancada utilizando óleo de arroz. 

ÓLEO DE ARROZ 

 
Testes 

Teores médios dos compostos (%) Recup. (%) 

P2O5 CaO Fe2O3 Al2O3 SiO2 MgO P2O5 

Alimentação 19,34 27,64 22,62 5,34 16,73 5,84 100 

25 e 26 27,08 42,38 18,27 2,46 5,15 1,44 78,48 

27 e 28 28,97 47,85 12,16 2,06 4,49 1,46 62,04 

29 e 30 24,64 38,12 22,84 2,74 6,58 1,77 86,92 

31 e 32 27,71 39,93 15,77 3,60 8,51 2,75 82,48 

33 e 34 23,99 36,46 23,09 2,87 8,21 2,28 89,91 

35 e 36 25,40 38,26 20,24 2,80 7,85 2,44 91,85 

 

 As operações de peneiramento e deslamagem do material utilizado na 

alimentação das etapas de flotação já foram suficientes para aumentar o teor de P2O5 

em relação ao minério ROM de 15,39 para 19,34%. Isso porque o peneiramento acima 

de 212 µm reteve o material mais enriquecido em minerais micáceos, enquanto a 

deslamagem dos finos naturais e dos gerados pela moagem descartou a fração com 

maior proporção de argilominerais. 

 Em relação a alimentação, houve uma expressiva redução dos contaminantes 

SiO2, Al2O3 e MgO para todos os testes, com destaque aos testes 15 e 16 (óleo de 

canola- 200 g/t – pH 9), além do 27 e 28 (óleo de arroz – 200 g/t – pH 9). Estes 
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compostos são oriundos principalmente dos minerais silicáticos que demonstram 

baixa afinidade perante os coletores de ácidos graxos, o que foi comprovado nos 

testes de microflotação. Entretanto essa redução não foi tão significativa em se 

tratando do Fe2O3, principalmente em dosagens de 700 g/t, que continuou sendo o 

principal contaminante do concentrado apatítico. Novamente os testes executados 

com 200 g/t de coletor no pH 9 foram os que exibiram maior redução no teor de Fe2O3, 

alcançando o menor valor de 12,16 % usando óleo de farelo de arroz. 

 Dentre as alternativas para redução do teor de Fe2O5 no concentrado, poderia 

se aplicar amido como depressor dos óxidos de ferro ou operações de separação 

magnética para tal fim. Todavia o amido também possui certa afinidade por minerais 

fosfáticos, o que poderia impactar na sua recuperação no concentrado como 

verificado nos testes de Barros et al. (2008). Nos testes de microflotação realizados 

por estes autores, observou-se uma redução da flotabilidade da apatita com oleato de 

sódio na presença de amido de milho, chegando a recuperações menores que 10% 

em dosagens de 100 mg/L para apatitas secundárias. 

 Para facilitar a visualização e discussão acerca dos teores e recuperações de 

P2O5 resultantes em cada teste, foram confeccionados os gráficos contidos nas figuras 

5.30, 5.31 e 5.32 para os óleos de soja, canola e farolo de arroz respectivamente. 

Figura 5.30 – Resultados da flotação em bancada utilizando óleo de soja. 

 

23,00

25,00

27,00

29,00

31,00

33,00

35,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100 200 300 400 500 600 700 800

Te
o

r 
P

2
O

5
 (

%
)

R
ec

u
p

er
aç

ão
 P

2
O

5
 (

%
)

Concentração (g/t)

Recup. (pH 8) Recup. (pH 9) Teor (pH 8) Teor (pH 9)



112 

 

Figura 5.31 – Resultados da flotação em bancada utilizando óleo de canola. 

  

Figura 5.32 – Resultados da flotação em bancada utilizando óleo de arroz. 
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de reagente. Portanto o óleo de canola foi o que promoveu as maiores recuperações 

de P2O5 na maioria dos testes, o que condiz com os resultados demonstrados pela 

microflotação, enquanto o óleo de farelo de arroz resultou nos valores mais baixos 

desse parâmetro e o óleo de soja se mostrou um intermediário entre os dois. 

 Em se tratando de teor de P2O5 no concentrado, de modo geral, os testes 

realizados em pH 9 resultaram em um maior enriquecimento deste composto em 

relação aos efetuados em pH 8. Quando utilizado óleo de soja em pH 8, mesmo 

variando-se a concentração, o teor resultante permaneceu praticamente estável. O 

teor mais alto (28,97%) foi gerado nos testes com óleo de farelo de arroz (27 e 28) em 

pH 9 a 200 g/t, enquanto os valores mais baixos (24,00 e 23,99%) foram obtidos dos 

testes com óleo de soja (11 e 12) e arroz (33 e 34) em pH 9 a 700 g/t e pH 8 a 700 g/t 

respectivamente. 

 O gráfico da Figura 5.33 compara os resultados, em termos de teor e 

recuperação de P2O5, dos testes que apresentaram os mais altos teores no 

concentrado para cada coletor utilizado.  

Figura 5.33 – Resultados dos testes que apresentaram os maiores teores para 

ambos os coletores. 
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o melhor desempenho dentre todos os demais, além de promover a maior redução 

nos teores de ganga. 

 Assim como foi feito na subseção 5.1.4, foi elaborado a Tabela 5.14 para se 

comparar os parâmetros de qualidade requisitados pelo mercado de fertilizantes em 

termos de proporção de P2O5 e contaminantes e os valores encontrados no 

concentrado proveniente do teste com óleo de canola abordado anteriormente. 

Tabela 5.14 – Comparação entre valores de parâmetros medidos no 

concentrado e especificações de mercado. 

 
Parâmetro 

Valores no 

concentrado 

Especificação de 

mercado 

% P2O5 28,76 >30 

% R2O3 16,46 <5 

% MgO 1,48 <1 

CaO/P2O5 1,58 <1,6 

MgO/P2O5 0,051 <0,022 

 

 Verifica-se que apenas com uma etapa rougher de flotação, sem a utilização 

de depressor, o teor de P2O5 e do contaminante MgO estão bem próximos das 

especificações de mercado. Entretanto a proporção de R2O3, principalmente por conta 

do Fe2O3, ainda está elevada, ratificando a necessidade de etapas de flotação cleaner, 

separação magnética, ou emprego de depressor para reduzir o teor destes 

contaminantes.  

 Deve-se ressaltar aqui que os testes foram realizados com água destilada. 

Sabe-se que a qualidade da água pode interferir nos resultados da flotação de minério 

fosfático, como demonstrado por Guimaraes e Peres (1999), que constataram que 

íons como cálcio, magnésio e flúor presentes em águas duras de processo e 

provenientes do sistema de abastecimento público, podem impactar negativamente 

na recuperação de P2O5. Este fato indica que a utilização de água de processo nos 

testes poderia trazer resultados mais condizentes com a realidade industrial, 

entretanto o objetivo deste trabalho estava mais focado em se fazer a comparação de 

desempenho entre os coletores. 
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 Tanto os testes de microflotação, quanto os de flotação em bancada 

demonstraram que o óleo de canola pode ser uma alternativa promissora aos 

coletores mais convencionais utilizados em plantas de beneficiamento de minério 

fosfático, como oleato de sódio, tall oil, óleo de soja e seus derivados (Hidrocol). 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Na caracterização mineralógica foram identificadas como principais fases 

minerais contidas no minério a fluoroapatita, a ganga silicática constituída por 

hornblenda, leucita, flogopita, vermiculita, quartzo e montmorillonita, além dos óxidos 

de ferro magnetita, hematita e goethita. As análises não detectaram a presença de 

carbonatos. A densidade do minério determinada por picnômetro a gás foi de 2,98 

g/cm³. 

 Nos testes de moagem, a condição ótima determinada em termos de 

distribuição granulométrica do material moído foi com uma velocidade de rotação de 

70% da velocidade crítica.  

 O teor de P2O5 do minério ROM determinado por análise química foi de 15,39%, 

resultando desta maneira em um teor de 36,45% de apatita. O Fe2O3 é o principal 

contaminante do material. A fração mais grosseira, com partículas de tamanho 

superior a 1410 µm é a mais enriquecida em P2O5, enquanto que após a moagem as 

frações com os maiores teores do composto passaram a ser entre 212 e 38 µm. 

 Na etapa de caracterização dos coletores o óleo de soja foi o que exibiu maior 

índice de saponificação e o menor de acidez, o que indica uma reduzida quantidade 

de ácidos graxos livres e matéria insaponificável em sua constituição. Já os óleos de 

arroz e uva apresentaram maiores índices de acidez, o que aponta maior estado de 

deterioração desses reagentes. As medidas de tensão superficial dos coletores 

saponificados demonstraram que todos possuíam ação tensoativa. O maior valor de 

CMC foi encontrado para o oleato de sódio (200 mg/L), enquanto que o menor foi 

verificado no óleo de semente de uva (100 mg/L). 

 Os maiores valores de flotabilidade da apatita, nos testes de microflotação 

ocorreram em pH 8, exceto na presença de oleato de sódio que promoveu maior 

flotabilidade em pH 9. A variação de pH não influenciou de forma significativa na 

recuperação da ganga silicática. Nesta faixa de pH ocorre a maior atividade do 

complexo ionomolecular (RCOO)2H- que pode ser responsável por reforçar a 

hidrofobicidade da superfície da apatita. 

 O sabão de óleo de canola, de modo geral, foi o que promoveu as maiores 

recuperações de apatita e melhor seletividade em relação a ganga silicática, na 
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maioria das dosagens empregadas. Este óleo é mais rico em ácido oleico do que 

linoleico, além de conter baixa proporção de ácidos graxos saturados. O efeito 

sinergético promovido pela mistura dos ácidos graxos constituintes do óleo de canola 

pode ter contribuído para o seu bom desempenho na flotação. Já as piores 

performances nos testes ocorreram na presença do sabão de óleo de uva, altamente 

rico em ácido linoleico e com baixo teor de ácido oleico se comparado ao óleo de 

canola. Este fato pode indicar que a proporção maior de ácido oleico em relação ao 

linoleico no óleo favorece a flotação da apatita do minério de Angico dos Dias. 

 Os resultados dos ensaios de flotação em bancada corroboraram com os 

obtidos na microflotação, ou seja, o óleo de canola foi o que resultou no melhor 

desempenho em relação aos óleos de soja e arroz em termos de recuperação e teor 

de P2O5, além de promover maior redução dos contaminantes no concentrado. O teste 

com melhor resultado, utilizando o sabão de óleo de canola, ocorreu em pH 9 com 

uma dosagem de 200 g/t, acarretando em uma recuperação e teor de P2O5 no 

concentrado de 81,47 e 28,76 % respectivamente. Os testes processados em pH 8 

geravam maiores recuperações de P2O5 em relação aos ocorridos em pH 9, porém 

foram menos seletivos em grande parte das dosagens empregadas. 
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