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RESUMO 

O minério de fosfato silico-carbonatado da mina de Catalão (Brasil) representa um 
desafio para a flotação de apatita devido à presença de carbonatos em sua ganga (calcita 
e dolomita). Alguns trabalhos foram feitos visando melhor a seletividade na flotação 
usando CO2 em vez de ar, mas as razões para essa melhoria não estavam muito claras. 
Foi estudada a adsorção de um coletor aniônico nas superfícies de apatita e carbonatos, 
com ar e CO2, através do FTIR (modo de transmissão). Os espectros de FTIR da apatita e 
carbonatos tratados com sulfossuccinato mostraram a presença de novas bandas 
adsorvidas na apatita e, consequentemente, a adsorção química do coletor, mas não 
dos carbonatos. Acredita-se que isso ocorra devido à baixa densidade de adsorção do 
coletor, o que também gera uma boa seletividade entre a apatita e os carbonatos. A 
presença de CO2 na solução reduz a hidrofobicidade dos carbonatos e aumenta a da 
apatita, isto tem um efeito sinérgico na seletividade do sulfossuccinato, um coletor 
aniônico altamente seletivo para a apatita. 
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ABSTRACT 

The siliceous carbonate phosphate ore from the Catalão mine (Brazil) poses a challenge 
for apatite flotation from its carbonate gangue minerals, calcite and dolomite. In recent 
developments, selectivity has been greatly enhanced by using CO2 instead of air, but the 
reasons for this improvement were not clear. The adsorption of an anionic collector on 
apatite and carbonates, with air and CO2, was studied through FTIR (transmission mode). 
The FTIR spectra of apatite and carbonates treated with sulfosuccinate showed the 
presence of new adsorbed bands on apatite, and consequently the chemical adsorption 
of the collector, but not on the carbonates. It is believed that this occurs due to the low 
adsorption density of the collector, which also generates a good selectivity between 
apatite and the carbonates. The presence of CO2 in solution reduces the hydrophobicity 
of carbonates and increases the apatite’s, this has a synergistic effect on the selectivity 
of sulfosuccinate, a highly selective anionic collector for apatite. 
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 1. INTRODUÇÃO 

Os minerais do grupo da apatita e os carbonatos portadores de cálcio (calcita e 
dolomita) representam o principal desafio da flotação seletiva. Além disso, as 
dificuldades encontradas nesse processo vão além das semelhanças da química de 
superfície, pois também as propriedades electrocinéticas e de dissolução destes 
minerais tendem a responder de forma semelhante a coletores aniônicos e catiônicos 
(Somansanduran, 1985).  

No trabalho de Wang et al. (2013) foram realizados estudos fundamentais no 
minério silico-carbonatado (SIC) da mina de Catalão. Foi observado que a utilização de 
CO2 na flotação gera uma condição de não equilíbrio, em que o gás se dissolve em água 
e reage com os carbonatos. Basicamente as superfícies dos carbonatos reagem com CO2, 
competindo com as espécies aniônicas de coletor, e diminuindo a hidrofobicidade da 
superfície dos carbonatos. Análises de vídeo de alta velocidade foram feitas para estimar 
a aderência de bolhas nas superfícies da apatita, calcita e dolomita. Comparando as duas 
condições (ar e CO2) na presença de sulfosuccinato, o tempo de fixação de bolhas na 
superfície da apatita é bem mais longo para as bolhas de CO2, enquanto na superfície 
dos carbonatos não foi observada aderência. Os resultados mostraram que uma maior 
flotabilidade da apatita com sulfosuccinato, em relação aos carbonatos, pode ser 
esperada com adição de CO2.  

As taxas de dissolução dos minerais podem ter impactos significativos na 
performance da flotação. Visando levantar a diferença, principalmente dos carbonatos, 
Wang et al. (2013) realizaram estudos desse tipo na dolomita e calcita do SIC de Catalão. 
A Tab. 1 mostra os resultados da dissolução mineral com ar e CO2. Acredita-se que o 
aumento da solubilidade em água saturada de CO2 é devido à acidificação de CO2 da 
água. Se compararmos os dois minerais, nota-se que a calcita mostra uma taxa de 
solubilização bem superior, liberando mais Ca para a solução do que a dolomita. Sem 
CO2, ambos têm praticamente o mesmo comportamento em pH mais alcalino. 

Tabela 1 - Resultados dos experimentos de dissolução (tamanho de partícula -38 µm) (Fonte 
Wang et al. 2013). 

Mineral/Condição Mg (mg/L) Ca (mg/L) 

dolomita, água deionizada, pH 9,4 1,0 5,3 

dolomita, água com CO2, pH 6,4 21,2 96,9 

calcita, água deionizada, pH 8.2 0,2 5,6 

calcita, água com CO2, pH 6.9 1,9 220,5 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1  Material e reagente 

Para obtenção dos minerais puros, a amostra de minério sílico-carbonatado foi 
submetida a moagem, deslamagem, classificação, separação por líquido denso 
utilizando bromofórmio, seguido de separação magnética de baixo e alto campo no 
separador magnético Frantz. Essas amostras de minerais puros foram lavadas várias 
vezes (pelo menos 8 operações) para garantir a limpeza da superfície, todas foram 
testadas na água antes do teste de microflotação. 
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As amostras analisadas por difratometria de raios X foram pulverizadas no 
moinho McCrone por 10 minutos para minimizar o efeito de orientação preferencial e 
garantir o tamanho adequado para a técnica. Os difratogramas das amostras foram 
coletados em um equipamento Bruker-AXS D8 Da Vinci, nas seguintes condições de 
operação: radiação Co Kα, λ= 0,17902nm, gerador operado a 40 kV e 35 mA; velocidade 
do goniômetro de 0,01° 2θ por passo com tempo de contagem de 0,001 s por passo e 
coletados de 4 a 105° 2θ, com detector LynxEye XE. O refinamento foi feito no software 
de refinamento TOPAS, também fornecido pela Bruker. 

O reagente sulfossuccinato (Lupromin) utilizado nos testes de adsorção foi 
diluído em solução de 500 mg/L com água deionizada e pH 9,5 ajustado com NaOH. As 
soluções foram utilizadas dentro do prazo de 2 dias, após sua preparação.  

2.2 Microflotação 

Na microflotação utilizou-se 1 g do mineral puro retido na peneira de 75µm, o 
tempo de condicionamento com a solução foi de 2 minutos, com variações nas 
concentrações de coletor e pH fixo em 9,5, e tempo de flotação foi de 1 minuto com 
vazão de 40 mL/min para bolhas de ar e 100 mL/min para bolhas de CO2. Alguns ensaios 
foram realizados em duplicatas aleatoriamente, e os produtos foram filtrados em filtro 
faixa azul. 

2.3 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

Foi condicionado 0,2 g de cada mineral puro em béquer de 50 mL com a solução 
gerada com o reagente, em pH 9,5 para os condicionamentos realizados com ar, e pH 
resultante no estudo feito com CO2. O experimento foi feito utilizando um agitador 
magnético com rotação 3000 rpm por 30 min. E no final do experimento a agitação era 
interrompida e a solução passou por uma filtragem a vácuo em membrana Millipore, e 
lavada pelo menos cinco vezes com água deionizada em cada teste. A secagem foi feita 
em estufa com temperatura abaixo de 60°C. 

O equipamento de infravermelho utilizado foi da marca Bruker, modelo Alpha 
pertencente ao Departamento de Engenharia de Minas da UFMG. As amostras foram 
preparadas pelo método da pastilha de KBr (brometo de potássio), utilizando-se cerca 
de 8-12 mg de amostra e 300 mg de KBr. Os espectros foram obtidos na faixa de número 
de onda de 400-4000 cm-1. 

2.4 Potencial zeta 

A determinação da carga elétrica de superfície dos minerais puros pulverizados 
foi realizada através de medidas de potencial zeta. Essas medidas foram feitas usando 
um medidor modelo ZM3-D-G, Zeta Meter system 3.0+, com imagem direta por vídeo 
da Zeta Meter, Inc, USA. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Amostra 

As análises de quantificação pelo método de Rietveld mostraram que quase 
todas amostras de minerais purificados apresentaram mais de 90% de pureza, sendo os 
principais contaminantes apatita, calcita, dolomita, apatita, monazita e quartzo. A 
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apatita foi identificada como fluorapatita com 2,54% de flúor encontrado na análise 
química. 

No refinamento pelo método de Rietveld (Fig. 1) observou-se que os minerais 
dos minerais do grupo apatita ocorrem como: fluorapatita com acomodação de carbono 
(sítio T) (Fleet & Liu, 2008), fluorapatita substituindo Sr no sítio M1/M2, e fluorapatita 
estequiométrica. Na amostra de dolomita, identificou-se dolomita com Fe e Mn 
substituindo Mg, dolomita com excesso de Ca (Santos et al., 2017) e dolomita 
estequiométrica. Finalmente, na amostra de calcita, encontrou-se a calcita 
estequiométrica e calcita magnesiana. Os principais minerais contaminantes 
identificados foram quartzo, estroncionita e monazita. 

 
Figura 1 - Refinamento pelo método de Rietveld dos difratogramas das amostras purificadas do 
minério sílico-carbonatado de Catalão.  Difratograma medido em esferas azuis, calculado linha 

vermelha. 

3.2 Microflotação 

Nos resultados dos testes com ar ilustrados na Fig. 2 observa-se que a calcita 
tende a flotar melhor do que a dolomita em todas as dosagens na presença de ar, e a 
apatita é disparadamente o mineral com melhor desempenho de flotabilidade na 
presença do sulfossuccinato.  

Nos testes com utilização de CO2 observou-se que com baixas dosagens a 
dolomita apresenta desempenho de flotabilidade próximo ao da calcita, entretanto, 
com o aumento da dosagem a calcita tem melhor desempenho. Quanto ao 
comportamento da apatita, apresenta melhor desempenho com CO2 mesmo utilizando-
se baixos teores de dosagem na microflotação; esse mineral apresenta o melhor 

 

Apatita

dhkl (Å)
8,4 8,2 8 7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2

C
ou

nt
s

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Quartz 0.78 %
Dolomite 0.04 %
Calcite 0.27 %
Calcite magnesian 0.02 %
Dolomite_I_nonstoich 0.76 %
Fluorapatite_9010505(Carbono) 64.26 %
Fluorapatite_66573 12.97 %
Fluorapatite_9001387(Sr) 20.69 %
Dolomite_9009592(Mn+Fe) 0.22 %

Calcita

dhkl (Å)
4,3 4,2 4,1 4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Quartz 0.86 %
Fluorapatite-C 0.19 %
Fluorapatite_66573 0.78 %
Dolomite 0.33 %
Calcite 72.79 %
Calcite magnesian 22.71 %
Dolomite_I_nonstoich 2.26 %
Strontianite 0.06 %

Dolomita

dhkl (Å)
4,1 4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2

C
o

u
n

ts

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Quartz 0.09 %
Fluorapatite_66573 0.30 %
Dolomite 30.98 %
Calcite 0.25 %
Calcite magnesian 2.02 %
Dolomite_I_nonstoich 30.09 %
Dolomite_9009592(Mn+Fe) 32.50 %
Strontianite 0.35 %
Monazite-(Ce) 0.03 %
Fluorapatite_C 0.66 %
Fluorapatite_9001387(Sr) 2.72 %



XXVIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
 Belo Horizonte-MG, 4 a 8 de Novembro de 2019 

 

 

 

desempenho nos dois casos (ar e CO2), e como era de se esperar seu desempenho 
aumenta com a maior dosagem do coletor. O pH final nos testes com dióxido de carbono 
teve uma variação entre 4,2 e 5,1. 

 

Figura 2 - Resultados de microflotação com tubo de Hallimond modificado com sulfossuccinato e ar 
(pH 9,5) e CO2 (pH resultante). 

 

3.3 Potencial zeta 

Encontra-se uma enorme gama de variação dos valores de ponto de carga zero 
ou ponto isoelétrico (p.i.e.) para cada um dos minerais, segundo dados da literatura; 
isso pode ocorrer de acordo com as características dos minerais analisados, e/ou a 
técnica empregada na leitura. Os pontos isoelétricos encontrados foram: p.i.e.≈3 para 
apatita e calcita; e p.i.e.≈6 para dolomita. Após condicionamento com a solução com 
sulfossuccinato, todos minerais permanecem com carga negativa por toda a faixa de pH 
analisados, sendo encontrados valores absolutos mais negativos para a apatita. (Fig. 3) 

Após a adição de CO2 no sistema observa-se uma leve queda nos valores de carga 
negativos da dolomita ( -59mV), já para apatita ( -73mV) e calcita ( -57mV) essa 
diferença foi quase nula, quando comparado ao valor encontrado nesse pH no 
condicionamento com o coletor. Essa mudança de comportamento da dolomita na 
presença de CO2, segundo WANG et al. 2013, se deve à reação entre CO2 e água com 
formação de HCO3- na superfície dos minerais e, por sua vez, ocorre uma competição 
com a espécie aniônica do coletor causando redução da hidrofobicidade dos carbonatos. 
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Figura 3 - Potencial zeta dos minerais puros em função do pH. 

 

3.4 Espectrometria de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

A comparação do espectro infravermelho foi feita entre os minerais puros e após 
o tratamento em solução; os minerais puros foram condicionados em dois tipos de 
atmosferas, com ar e CO2. A espumação quando se utiliza CO2 é visivelmente superior.  

No presente estudo, foram testadas diferentes dosagens de sulfossuccinato no 
condicionamento dos minerais, e mesmo em altas dosagens do reagente, as bandas de 
adsorção são bem discretas, o que pode sugerir que o sulfossuccinato é um coletor com 
baixa densidade de adsorção. 

As bandas identificadas como espécies de sulfossuccinato adsorvidas foram 
atribuídas a vibrações particulares referenciadas a duas regiões nos espectros dos 
minerais condicionados, uma entre 1750 e 1600 cm-1, que se refere ao grupo funcional 
carboxilato, e a segunda, localizada entre 3000 e 2800 cm1, que é atribuída a cadeias 
hidrocarbônicas. No caso dos carbonatos, os picos de carboxilato não são muito 
evidentes, provavelmente devido à baixa densidade de adsorção deste coletor. 

Duas bandas características foram observadas no espectro do sulfossuccinato, 
em 1735 cm-1 e 1711 cm-1. Porém na apatita condicionada com o coletor, observa-se 
apenas uma vibração em 1725 cm-1. Esta mudança de frequência é evidência de 
quimissorção do coletor neste mineral (Fig. 4). Esta raia foi detectada nos 
condicionamentos de apatita com ar e CO2. Esta comprovação é um dado original desta 
pesquisa e é um resultado relevante. Esta raia não foi detectada nos espectros da calcita 
e da dolomita. 
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Figura 4 - Detalhe dos espectros de infravermelho nas principais regiões do sulfossuccinato da 

apatita, dolomita e calcita, com e sem coletor. 

4. CONCLUSÕES 

As medições de potencial zeta dos minerais puros de apatita, calcita e dolomita 
na ausência e presença do sulfossuccinato evidenciaram que o condicionamento com o 
coletor nos três minerais provoca a redução do potencial zeta para valores de carga 
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negativa em toda faixa de pH analisado. A apatita, dentre os três minerais analisados, 
foi o que apresentou os maiores valores de carga negativa. E com a injeção de CO2 no 
sistema provocou-se, além da mudança do pH, uma redução nos valores de carga 
negativa absoluta, especialmente para dolomita, provavelmente devido a um aumento 
na dissolução dos carbonatos, reduzindo assim a sua hidrofobicidade. 

A análise por FTIR após o condicionamento dos minerais com sulfossuccinato 
permitiu a detecção de bandas do grupo carboxilato do coletor quimicamente 
adsorvidas na apatita, mas não detectadas em calcita e dolomita. Já as bandas de 
cadeias de hidrocarbonetos do coletor foram detectadas em todos os minerais, com 
mais intensidade na apatita. 

O sulfossuccinato apresenta bandas de adsorção pouco pronunciadas mesmo 
nos espectros da apatita, o que sugere que se trata de um coletor com baixa densidade 
de adsorção. Isso poderia ajudar a explicar a melhor seletividade entre apatita e 
carbonatos, quando comparado ao ácido graxo. 

O bom desempenho da flotação de apatita, na presença de carbonatos, do 
minério de fosfato silico-carbonatado da mina de Catalão está, portanto, ligado ao uso 
do sulfossuccinato como coletor, que tem alta seletividade para apatita. Esta 
seletividade é aprimorada pelo uso de CO2 na geração de bolhas, que atua como 
modificador de superfície nos minerais envolvidos, e promove a dissolução parcial dos 
carbonatos. 
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