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I'L.OTAÇ,~O 1::~1 COLUN,\ APL I CAD,\ 1\US Fli"OS 110 ~!l ~ORJO POSFORU-URA!'I!J f:RO DE 
I r\i.\1.\-CI:. 

RESU~IO: 

Jo~~ Ronaldo Vassalo Furtado, M.Sc. 
Antonio ~dunrdo Clark P~rcs, ~.Se.: Ph.O. 

O beneficiamento fi$1CO do ~lnirto fõsforo-uranifero da Jl!idd de ltataia 
-CE, realiado na Usina PilOto do Centro de Oe5cnvo1Vlm~nto da Tecnolo
jpa \"uclear-1\UCLI:BR>~S desct~rta, ~oh a formo de "l11nns", cerca de 10,5' 
do PzOs e 1~\ do U30s contidos no minêrto. 

Nesta lnvesttgaç~o realiza-se uma caracteriz~ç~o granulomitr1ca e qu[mi
''' dos finos oro descartados 2 estnbelec:e-se um !)rocesso capaz de cond!! 
:ir dO seu aprovcita~ento. A enfasc maior do trabalho foi a construção , 
mont 1gtm e operação de uma coluna de flotaç3o. O eqtnpamento possu1 diâ 
metro ue S,2 cm c alturn totnl de 6,0 m, sendo operado de modo condnuo7 

O material utilizado nos testes de flotação com a coluna~ o"overflow"do 
Clclonn deslamador da Usino ritoto, cuja gr~nulomctria IC situa abaixo 
de lO \l"ll. Foram realizados alguns ensaios com a frnção "grossa" do l:ltné
rio (uudcrflo~< do mesmo ciclone) ~ com os "lamas" após novo corte em ci
clonc·de 20Mirl. 

o~ resultados ~bt1dos na coluna com o underfloft da segunda ctclonagcmião 
superiores àqueles obtidos em um único estágio de flotação rougher cm cê 
lula mecânicu de laboratório. Punindo-se de uma :'IUmentnção contendÕ 
lO,l\ de P•Os. foram obt1dos concentrados com 24,5~ de PzOs e recupera
ções ~upeTrores a bO,O'. Devc-se ressaliar que parn o m1nerio em questão, 
o si~tcma de reagentes cmpregudo na flotJç~o rouaher s5 ~e mostra cflci 
ente (mesmo para a frnçiio "grossa") na rejeição da ganga silicutada, a':' 
presentando-se o concentrado fosfático com alta contaminação por carbon~ 
tOS . 

ABSTRACT: 

The physical bencficiatton of the phosphoro-uraniferous ore of Itataia -
CE. carried out at the CDTI\-SUCLEB~\S p1lot plant, reject~ 10.5\ of the 
P205 and 14\ of" the U30s contoincd ln the ore. 

An adeq~~tc process to treat the fine fract1on was developed in the 
prescnt 1nvestigation, after si'e and chemicnl characterization of the 
fines. t:mphasls was placed on connruction, assembling and operaüon of 
a 5 . 2 cm diameter and 6.0 m high continuous flotation column. 

The column was f~d with the pilot plant desliming cyclone overflow, 
beloft tn ~m. Tests weTe also carrled out with the underflow of the same 
cyclone and with the very fineunde~flOII'Of a ZOmm cyclone. 

The column presented a better performance than a rougher laboratory 
mechanical cell when tested with the underfloft of the lOmm cyclone. 
Concentrates with : .5\ PlOS. w1th recovery level s nbove 60\, werc 
achicved from feed grades of 10.3\ PzO~. It i~ worth mentionlng that lhe 
roughcr flotation reagenti scheme is not effectLve to deppress carbonatic 
gangue irrespective of the ~i~e range . · 
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1 - L~TRODUÇM 

Os finos presentes em um minério podem ser na'turai.s (produzidos por intem 
peri.smo),ou gerados devido à natureza das operações envolvidas no seu bc 
neflcjamento, especialmente a britagem e a moagem. Os finos l!erados e 
principalmente os naturais não respondem de maneira satisfatoria aos PT.2 
cessos convencionais de concentração, sendo tal fato relacionado a fato
res genéricos tois como grande área espeCÍfica. alta energln superficial 
o tamanho reduzido . Tais finos são normalmente ignoraJos. tratados empi
ricamente ou simplesmente rejeitados do circuito de concentração após a 
moagem, representando grandes perdas na tecuperação globa~ do processo. 

No beneficiamento fís.ico de rochas fosfâticas as perdas com "lamas" são 
relevantes, atingindo,em algumas usinas brasileiras, valores próximos a 
30\ do conteúdo tle PzOs do minério. A deslamagem é uma etap:l fundamental 
para o bom desempenho da flotação, send~ a granulometria de corte uma Iun 
~ão do minério, situando-se entre 100 ~m (em usinas norteamericanas) e 
.o pm (em usinas brasileiras, com tendencia a corte em granulometria mais 
fina) . 

Os estudos ora realizados na Usina Piloto de Beneficiamento Físico do 
Centro d.c Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear - NUCLEBRJ~S, com o miné
rio fósforo-uranífero da jazida de ltatnia-CE, utilizam, na deslamagem • 
um corte ao redor de 10 micrômetros. Tal operação descarta, sob a forma 
de "lamas", cerca de 16\ da massa, 10,5\ do P20s e 14\ da U308 contidos 
no minério. 

Virias técnicas e métodos potenciais especificas para o beneflciamcntof[ 
sico de minérios finos tim sitlo eesquisados e relatados. A técnica de fli 
tação em colun~ destaca-se por ja ter sua cficiincio comprovada tanto a 
nível de laboratório, como em escala industrial. O sucesso do método ê, 
entretanto, função direta da. caracteristicas do minério e do sistema de 
reagentes envolvidos. 

2. REVISAO DA LITERATURA 

A técnica da floração em coluna foi desenvolvida para utilizar o princi
pio do fluxo em contracorrente, visando a ~elhores separações no proces
so de flotação. em especial no que concerne ao beneficiamento de partícu 
las finas (J). -

Os inventores afirmam que a flotaçio em ~oluna nio i uma variação da flo 
tação com espuma no senso clássico. Na coluna,a coleta das partículns se 
dá em toda sua extensão, obtendo-se um gradiente de concentTa~ão ao lon
go da altura. Testes comparativos entre colunas e células mecanicas de 
flotação foram realizados com diversos minérios. ~ermitindo conclusõe~ ~ 
cerca do melhor desempenho da coluna, em especial quando se trata de tr 
tículas finas (1,2). 

A coluna da flotaçao em contracorrente é um tipo dP sistema de floração 
pneumático, composta de duas seções, conforme a Figura 1 (3): 

- seção de {lotação: situada entre a entrada de ar e o ponto de ali
mentação da polpa. G a parte onde ocorre o fluxo em contracorrente 
da poleo e bolhas de ar. Não hi agitação nem turbdl~ncia e estas 
condiçoes provêem ~ meio ideal para a ade~ão partfcula/bolha; 

ii - seção de limpeza: volume compreendido entre a entrada da polpa de 
alimentação e a descarga do conce9trado. Nesta seção ocorre o flu
xo em contracorrente de bGlhas mineralizadas e água de lavagem, ln 
traduzida no topo da coluna. 

~polpa, após o condicionamento com os reagentes e o ajuste do pH e per
centagem de sólidos, é introduzida na coluna em um ponto localizado no 
seu terÇO Superior, abaiXO da camada de espuma. 0 ar é introduzido S9b 
pressão positiva na parte inferi~r. passando por um sistema destinado a 
gerar bQlhas de pequeno diimetro. A destarga do rejeito se di pelo fundo 
através de bombeamento e a do concentrado por transbordo na parte super! 
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or, apôs sofrer açiio <lu âr,ua de lm•dJlem aí introd!ltiua . :-.Ião h•Í p;ITles mó 
veis~ sendo os sÓlidos mantidos cm susp~nsão pelas bolhas de ur c6m tra= 
jctôrta ascendente. ~gun de luv~&cm ~ o nom~ dado i ãguu lntrodu:id~ nu 
espuma do concentrado com o proposí to de "lnvnr" os impure:tll!i nela prc
sentes por efeito de arraste (2,3,4). 

Umu opera11;iio esrâvd exige uma \"llziio constante da polpa de aliPJcntac;ão. 
A tuxu de inrroduçJo da polpa n~o deve exceder certos limites sob pena 
de redu ~ ir o te~po de re~ldencia ~conseqUentemente o rccuperuçio. Ovo
lume de :1r necessário é função da vaz5o de sólidos. Excesso ou - ralra de 
aeraç~o tendem a prejudicar a establl idade do proçesso (5). Os prohlcmus 
ma1~ freqUentes ocorrem devido o obstruções ou mesmo quebra do elemento 
aerador. \"ários matcorinis podem ser utlliz.ados nu sua confecçiio: d1apas 
de aço. borracha ou tcflon rnicroperfuradas, porcelana porosa. pnno de 
filtro c outros . 

gouttn a Whceler (d) realizaram testes compnr~t1vos entre duas colunas , 
uma quadrada de 18 po l e&ndas e outra dllnddcn com 2 polcgadns de diãm.!!. 
tro, na flotação de minoria de cobre, chegando à conclusão que nmbas a
presentam de5empenhos símJlares, indicando como sendo suficiente para 
trabalhos de laboratório uma coluna de duas polegadas de diâmetro e altu 
ra cm torno de 8,0 metros: A importância da observação visual do coaeor= 
tamcnto da polpa dentro da coluna, do diâmetro da~ bolhas e da posiçao da 
interface polpa/espuma § ressaltada, sugerindo-~e o uso de mJterial tran~ 
pnrentc na sua construçao. 

Osborno (6) usou uma poquo11a co1unu do flotação, construfdn t.'m vidro, P!!. 
ra flutuar misturas de vários minerais. Ressalta u necessidade de um con 
trole cuidadoso nas vazões de alimentação da polpa c descargn do rcjeitÕ, 
sugerindo o uso de bomba~ peristiilticas. 

As var1iveis operacionats ma1s tm~or tnntes sio: vaz~o c perc~ntagcm de 
sÓlidos da nlimcntaçi&o, vazão da agua de lavagem, vazão do rejeito, pre~ 
s~o c vozio do ar, espc~sura do camada de cspumn (7). 

3. PARTI! EXI'cRI~E~TAL 

O fluxograma de operação da Usina Piloto, figura 2. ilustra os pontos de 
colcta das aaostras: 

amostra OCI :"overflow'' do prLmuro ciclone . Grnnu1ometrío: - 10 pm. 

il -amostra UCI-I:"underflow"do prime1ro clc1ono. ll a alimenta~:ão nor 
mal da flotnçiío da Usina Piloto. Granulometriu: -65:# • lO pm. 

i i - amostra UCT-2:"underflow"do segundo ciclone. Granulometria: - 1011m 
+ z.z pm. 

As análises químicas dos três amostras se encontram na Tabela 1. A d1s
tribu1ção granulométrica acumulada acima da amostra OCI é mostrada na Fl 
~uru 3. 

TABELA 1: ANÃLISE QufmCA DAS MIOSTRAS OCI. UCI-1 E UCl-2 

TEORES (\} 
ELE~IENTOS 

OCI UCl-1 UCI-2 
PzD5 8,9 15,8 10,3 

U308 0,102 0,120 O, l OS 

5102 31.6 21.2 26,1 

Fe203 8,9 3.4 6,5 

Al203 7' 7 4,7 7,6 

"igO 1,9 1. 3 1. 7 

C aO 23.0 37,2 26,5 
-·---- -----
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Os reagentes, todos de grau comere la 1, u til nados !oram: "tall o~ 1" snpon i
ficado com hidróxido de sódio, sil1cato de sÓdio, collamil (amido de mi 
lho) gelat1n1zado a frio com soda. 

Os métodos de análise foram Via Gmida para PzOs e CaOcalcitlCO• Fluores
cência de Raios-X para Si02. Fez03 c Alz03, Nêutrons Retardados para U30& 

O equipamento é todo construído em acrílico, composto por cinco peças 
de compri•ento unitário de 1,20m. distribuídas em quatro módulos confor-
!lle Fq~ura 4: • 

-módulo 1: tubo com diâmetro 1nterno de 9,2 cm o comprimento de 
23cm, contendo o dispositivo nerador e o tubo para descarga do re
jeito; 

li -módulo 2: compreende a seção de concentração, com diametro interno 
de 5,2 c•; 

iii - módulo 3: cont~m três pontos para alimentação da polpa . Os dois fu 
ros não utilizados duranta a operação permanecem tampados; -

iv -módulo 4: constitui com parte do módulo três.a seção de limpeza. 
Possui acoplada à sua extreMidade superior uma calha para coletado 
coftcentrado. 

Todas as peças possuem suas extremidades flangeadas,de modo a permit1r o 
conexão entro as mesmos por aparofusamentp. 

A Figur a 5 mostra de forma esquemática o conjunto dos condiclonadoresutl 
lizados, e• nGmero de t rês . O primeiro destina-se a preparar a polp~ que 
por transbordo alimenta o condicionador 2. onde se fat a adição dos •odl 
ficadores e o ajuste do pH. A polpa flui, também por transbordo, poro o 
condicionador 3 onde se introduz o coletor e se realiza o ojuste da per
centagem de sólidos . Deste condicionador a polpa ê bombeada para o ponto 
de alimentação da coluna. 

A Ficura 6 mostra a Montagem englobando a coluna, silo alimentador, con-
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dicionadores, bombas c sis tema de ae r açã o . As bombas para a limentaç ão da 
polpa, descarg a do r ejeito e dosa~em dos reagentes são peri st álticas, aco 
pia das a var iadores de veloc idad e , permit i ndo ajustes preciso s nas va= 
zõe s envolvidas. O ar comprimido at ravessa um sist ema de dupl a filtração, 
pa ssa por um conjunto dotado de controlador/variador de pressão e rotâme 
tro. O dispositivo aerador é construído em acrÍlico e o elemento respon= 
sâvel pela ger ação das bolhas é uma placa de porcel a na porosa. 

Durante a op e r ação for am controladas as segu intes variiveis: vazão de mi 
néri o no sil o alimentad or, vazão de água no condicionador l, vazão dos 
mod ificadores e valor do pH no condic ionado r 2, vazões de água e coletor 
no co ndicionador 3, vazão e pe r centagem de s ólido s da polpa de alimenta
ção. vazão e pressão do ar , vazão da água de lavagem (caso exis ta) e po 
sição da inte rface pol pa/es puma. O co ntrol e da operação realizou-se atra 
vês de amostragens do co ncentrado e rejei to por tempo s superiores a 15 mi 
nu to s . 

4 . RESULTADOS EXPER IMENTA I S 

A Tabe la 1 mostra a grande dif erença no teor de P205 entre a amostra UCI 
-1 e as outras duas. O bai xo teor ass ociado à granu lomctria ex tremamen t e 
fina da amostra OCI , que se situa aba ixo de !O ~me co ntém mais de 50', 
de material menor que 3,2 um, faz com que es t e material se mostre pr a ti
camente refratário ã co ncentração. Os t eores c r ecuperações a l cançados 
sio baixos . A Tabe la 2 sumarin os resultados obtido s com as tr~s amos 
tr as em célul a co nvenc iona l mecân ica e na co luna para a et apa "rougher " 
em condi ções simi lare s. Nas Tab elas 3 e 4 se apresentam os t eores e dis 
tribuições dos princ ipais elementos para a [lo tação da amostra lJCI-2 em 
cé lul a me cânica e na coluna. 

TABELA 2: COMPARAÇÃO ENT RE OS CO~CENTRADOS " ROlJG IIER" OBTIDOS 
CON CE LULA MECÃNICA E CO LUNA DE FL OTA ÇÃO 

A~10STRA 
CC LULA nECÂN ICA CO LU NA DE FLOT AÇI\0 

TEOR DE R E CliPE RAÇN.l TEOR DE RECUPERAÇ.'\0 
P20s C~l DE P205 (%) p 20 5 (%) DE P205 (%) 

OCI 14 ,0 20. o 21. 5 I S, O 

UCI-1 22 ,0 90, 0 29,2 53 , 0 

UCI- 2 17. 7 7 3. o 24,5 61.0 

TABELA 3: TEORES E OI STRIBU I ÇI\o DOS PRINCIPAIS ELEM ENTOS .~A 
FLOTAÇI\0 DA AMO STRA UCI-2 EM C!ÕLUI.A MECÂNICA 

TEORE S (~) DISTRIBlJI ÇI\0 (".) 
PRODUTO ~ PE SO 

Pz05 ups Caco3 Si O Rz03 PzOs [)3°8 .aC03 Si02 

CONCENTRAOO 45,0 17,7 G,l4ó 30,6 12,. 7,7 73 , 58,4 67 , 2 20 , 1 

REJEITO 55, o 5,3 O,OBS 12,2 40 ,C 22, 6 26,8 41.~ 32 ,8 79 ,9 

ALIMENTAÇJ!.O 100,0 lú, 9 0,112 20,5 27 , 15, 9 lOO,q lOO,q 100,0 100,0 
-- ......J~- -- ----- ----- ----

Rzü3 

21,8 

78,2 

100,0 

• Inclui também MgO, al&n Je Fez03 c Alz03. observaç5o váli da tambán para a Tabela 4. 
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TABELA 4: TEORES E DI STR !Blllí,~ OES DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS DA 
FLOT:\(>\0 DA M10STRA UC I- 2 NA COL UNA 

PRODUTO ', PESO TEORES (' l DISTRIBUI 'ÃO Ol 

rp5 \)8 caco3 Si02 Rzll3 rp5 U3'18 ·aco
3 Si02 

OJNCE.'ITRA!Xl 27' o 24,5 O, 170 31,0 5,7 3' 1 6!,0 41, I 40,9 5,6 

REJEITO 73 ,0 5,8 0,090 16,6 35,4 20,8 39,0 58,9 59,1 94,4 

ALI>1ENTAÇ)\O 100,0 10,8 0,112 20,5 27' 4 16,0 00,0 00,0 100,0 100,0 

R203 

5,2 

94 ,8 

100,0 

A Figura 7 ilustra o efeito da adiçio de igua nova nos teores c r ecuper! 
ções ob tido s na co luna, utilizando-se·a amostra UCI-2. 

Alguns dado s tfpicos de uma operaçio sio: 

vazão de minério: ISO g/min:; 
vazio da polpa de a!Jmentaçao: 1 1/min com 121 de s6lidos; 
água de lavagem: 300 ml/m in.; 
pressão do ar: 20 psi; 
espessura da cama da de espuma: 80 cm. 

S. COMENTÁRIOS E DISCUSSÃO 

O min 6rio da jazida de Itat a ia apresenta ganga silico-carb onatada , se ndo 
que a etapa"roughcr"dc f!otaç.iio di reta dos fosfatos s6 se mostra efic ie.!! 
te na rejeiçio da ganga s ili ca tad a , necessitando de uma etapa posterior 
de flotaçio ~eversa do s carbdnato s ,para se obter concentrados com a ltos 
teores em P20s. 

A amostra OC I se mostra refratária ã concentração por flotação tanto em 
c élul a mecânica como na coluná. Sua granulometria extremamente fin a (50~ 
menor que 3,2 pm) c seu baixo teor co ndu zem a um alto consumo de r eage n
tes, formação de espuma volumosa e consistente, rcsultan1o em concentra
dos com baixos teores e recupcra ç6c s. 

A amo s tra U(l - 2, produto da deslamagcm da amostra OC I cm ciclone de 20m~ 
com dso~o redor ~e 2,0 pm. permitiu melhores resultados na flota5io ta~ 
to cm ce lula mccan1ca como na coluna. Em amho s os casos a fl otaçao dire
ta dos fosfatos com"ta l1oil',' utilizan-do silicato de s6dio e col lamil co 
mo depressore s da ganga, mo st rou- se eficiente apenas na rejeição da gan 
ga silicatada , apresentando os concentrados fosfiticos teores de Ca(O~ 
s uperiore s a 30t. 

A granulometria da amo st ra UCI-1 (-65# + 10 pm) é mai s adequada à flota 
ção em célula mecânica. As part i culas ma1s grossas possuem alta velocida 
de de sedimentaçiio,o que faz com que o tempo de residcncia na coluna se~ 
ja reduzido. O concentrado obtido na coluna continha, preferencialmente, 
as frações mais finas. 

A flotação em coluna propiciou, para todas as amostras, a obtenção de co~ 
centrados com teores de PzOs c U ~Og mai s elevados e com menor presençade 
co nt ami nantes (Fc203 + AI203 + ~1g0). Os resultados para a Amostra UCI- 2 
podem ser observados nas Tabelas 3 e 4, Com a Amostra UCI-1 obteve - se um 
concentrado contendo 29,2~ de P205 e a soma dos contaminantes foi de ap~ 
nas 1,8~. 

A igu a de lavagem exerce um efeito ben~fÍ<:o , propiciando elevaç ão nos te 
ores dos concentrados,sem perdas nas recuperações. 

O desempenho global do equipamento fo1 bom, O sistema de aeração funcio
nou bem, não ocorrendo pro~cmas com obstrução ou quebra do elemento. As 
bolhas formadas eram pequena~.porém eficientes na manutenção dos s61idos 
em suspcnsio, spm causar turbul~ncia na polpa. O si stema de bombeamento 
utilizado permitiu uma operação estivei e constante do conjunto, fazendo 
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L·om ll ' ll' :1 int t'rf a cc polpa /cs ptuna na o sofresse varia<;ÓC '> s i g r ~tt"ica ti vas , 
mes mo n •J', cas~1s o nde ;1 c: Jmada d e cspu rna atin ~;ia espessura ~;, ,,,r· ri or a l, O 
metro. 
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