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PROCESSO OE BENEFICIAMENTO DO MINtRIO OE POTAsSIO DA JAZIDA
TAQUARI-VASSOURAS

JOlD VIRG%LIO SOUZA MOTA
JORGE LUIZ DE ARA0JO MONTEIRO

DB

( 1)
(2)

R E S U MO
A PETROMISA, subsidiária da PETROBRAs, iniciou, a partir
de setembro de 1985, a produção de cloreto de
potâs&Lo
fertilizante através da mineração e beneficiamento
~
silvinita (XCl.NaCl), cujo teor médio em XCl é de 25,301.
Para se che9ar ao produto final, fertilizante oo. pureza
de 95,01 em XCl, o minério é submetido a várias
etapas
de processamento •

.A'B'S'l'RlCCT
PE'l'ROBRAs MINERAÇAo S .A. - PETROHISA haa started,
aince
September 1985, tbe · production of potash chloride
froa
the processin9 of the Sylvin.i te ore (XCl.NaCl).
Th•
avera9e grade of KCl is 25,30\. The final product, gr~ed
95\ XCl, is submitted to some stages of processing,
and
then ut111zed as fertilizar.

(1) Engenheiro de Minas, Chefe da Usina da Beneficiamento 4o Co.plexo Induatrial de Taquari-Vassouraa.
(2) Bn9enheiro Qulmico, Chefe do Setor de Processo do Ca.plexo Industrial de Taquari-Vasaouras.
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1 - INTRODUçAo

A existência de um pacote de sais solúveis no subsolo serg!
~ano

fez com que a PETROMXSA - PETROBRAs MINERAÇAo S.A. implantas-

àê o COMPLEXO INDUSTRIAL DE TAQUARI-VASSOURAS, no municÍpio

ROSARIO DO CATETE, distante 40km de ARACAJU, capital do

de

estado,

visando à mineração e ao beneficiamento de um desses sais - a silvinita, mineral constituída por cloreto de potássio (KCl) e cloreto de sódio (NaCll •

•

A finalidade desse COMPLEXO é a produção do cloreto de
tássio fertilizante, que juntamente com a uréia e o fosfato
constituem nos três macronutrientes básicos para a

pose

agricultura,

tendo como principal subproduto o cloreto de sódio.
o objetivo deste trabalho é descrever as etapas

necessã- .

rias para o beneficiamento desse minério de potássio, desde a chegada na superf!cie até a

estoc~gem

e expedição dos produtos

fi- :

rtils .

2 - DANDOS BASICOS
2. 1 - REGIME DE TRABALHO

o regime de trabalho da usina de beneficiamento é de
turnos diários, seis dias por semana e cinquenta semanas por

três
ano,

com uma parada para manutenção de duas semanas. A disponibilidade
operacional admitida é de 90,.
2.2 - PRODUÇAQ ANUAL E CAPACIDADES HORARIAS
Em regime nominal, a produção anual prevista é de

SOO . OOOt

de cloreto de potássio fertilizante, com teor médio em KCl de 95t,

obtida através da mineração e beneficiamento

de

2.085.000t

de

419

minério bruto , com teor em XCl de 25,3\. A canacidade horária

da

usina é de 321, 8 t/h e a recuperação de processo é de 90\.
2.3- CARACTER!STICAS DO MIN!RIO

Aa caracter!sticaa do minério de potássio (silvinital
as sequintes:
• COmposição Qu!mica
KCl

25,30\

NaC1

70,60\

MgC1 2

0,10\

RI

.,00\

* Granulometria do •aoM• (Run of Mine)
Malha (mm)

*

t

Retida

•o

16

•

25

-·

5'9

Dimensão máxima de bloco•
250mm (excepcionalmente 600mm)

*

umidade
Inferior a U

3
• Densidades (t / • !
Absoluta

Aparente

KCl

1,99

-.

NaCl

2,16

RI

•ROM"

1,60-2,80
2,15

1,.2-1,52

aio
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• tndice de moabilidade r•work index")
12 J(wh/t
2 . 4 - CARACTER!STICAS DOS PRODUTOS
As principais caracter!sticas dos produtos efluentes da us!
na de

benefici~ento

são as seguintes:

• CONCENTRADO FINAL
- Composição Qu!nica:

..

XCl

95,00t

NaCl

-

3,28'

Mgcl 2

-

o,os•

RI

-

1,67'

- Umidade:

O,lt

(~iximo

- 0,3tl

- Granulometria:
granular

+6 mesh(3,32mml -lO mesh (l,6Smml
10-12t

coarse

+8 mesh(2,36mm) - 14 mesh (l,l7mml
2-3t

standard

* REJEITO DA FLOTAÇAo (NaCl)
- Composição Química:

NaCl
MgC1 2
RI

18-20,

+14mesh(l,l7mml - 35 mesh (0,42mm)

máx . St

JC:Cl

10-12,

2,54\
94 ,llt

o,o8•
3,27'

llix . lOt
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- Umidade:

máximo de 14\

- Composição OUimica:
KCl

23,15t

NaCl

34,07t

MqC1

2

41,85\

RI

- Granulometria:

2.5-

0,93t

50 micra

INS~

Os insumos utilizados e seus consumos para a obtenção

dos

produtos finais são apresentados a seguir.
2.5.1 - AGUA
Na capacidade nominal de operação, o total de lgua cons-umida no Complexo é de 1.100 m3/h.
2.5.2-

RE~~ES

Os reagentes necessários ao processo de beneficiamento
silvinita são apresentados na Tabela I, bem como os

seus

da

respec-

tivos consumos . .
2.5.3 - COMBUSTÍVEIS
Os combustiveis utilizados na unidade de secagem são o óleo
BPF e o óleo diesel. O diesel, nas partidas do secador,
"BPF como fonte de cal or na secagem, num consumo médio de
de

con ~entrado

seco.

e o

Óleo

lO

kq/t
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2.5.4 - AR COMPRIMIDO
A estação geradora de ar comorimido oomÇ>reende três comore.!
sore. tipo parafuso, instalados em unidade própria, que

o distribui para os diversos pontos de consumo, num total de 1.689 Nm 3/h.
2 . 5. S - ENERGIA EL~RICA

A potência instalada para atender is necessidades da

usina

da beneficiamento é de cerca de 14.700 KW e a demanda média

cor-

responda a 60\ desse valor.

3 - DESCRI~ 00 PROCESSO OE BENEF:(CIAMENTO

Aa unidades de operação em superf{cie

res9Qnsáveis

pelo

beneficiamento da silvinita de Taquari-Vassouras são:
- Britagem
- Concentração
- Secagem
- Compactação
- Resfriamento
- Estocagem
- Expedição
Dissolução de res{duos
- Aproveitamento do NaCl

t

apresentada, a seguir, uma descrição de cada

unidades, juntamente
tamente envolvidas.

co~

as res98ctivas

o~ rações

uma

unitárias

dessas
dire-
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3.1 - BRITAGEM
A britaqem visa à redução da granulometria do minério a
produto em que 95' estejam abaixo de 4mm, comnat!vel com a

um

moagem

subseqUente. O processo de britagem é feito em dois estágios: britagem primária, em circuito aberto, e britagem

secund~ia,

em cir-

cuito fechado, através da utilização de britadores de impacto
peneira.s vibratórias. Todo o minério britado é estocado nua

e
silo,

com capacidade para 3000t e cuja retomada i feita através de
alimentador rotativo, havendo ainda a flexibilidade de se

um

poder

alimentar a unidade de concentração diretamente da britaqen,

sem

passar pelo silo.

3 • 2 - CONCENTR.Açlo

A unidade de concentração compreende um conjunto de
rações unitárias que, no seu todo, promove a

se~ração

do

opecloreto

·de potássio dos demais· componentes do . minério, A descrição.

de se a

unidade será feita através de subdivisão setortal daa diversas et!
pas envolvidas.
3.2.1 - MOAGEM E CLASSTPICAÇlo
A moagem e a classificação são utilizadas na liberação

das

partÍculas de XCl a seram recuperadas por tlotação.

o minério, proveniente da britagem, inicialmente é
forJDado em polpa com salmoura de processo (saturada em XCl e NaCl),
uaa vez que todas as operações dessa unidade são realizadas a úaido. Uma polpa,oom cerca de 40\ de sófidos, alimenta as

peneiras

pri-'rias, estacionárias, com corte de l,2mm. O retido alt..nta oa
.oinbos de barras, que operem em circuito fechado com peneiras secundária&, tambim estacionárias e de mea•o corte. O produto

final
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dessa etapa é constitu!do oelos fluxos
gios de

~assantes

em ambos os está-

~neiramento.

3.2 . 2 - ATRiçAo E OESLAMAGEM
A atrição e deslamagem têm cor finalidade retirar as

lamas

finas contidas no miné.r io, constitu!das basicamente por argilas, de
modo a facilitar a operação da flotação.
O minério, abaixo de l,2mm, ini'cialmente passa pelas máquinas de atrição, responsáveis pela liberação das argilas,
~

para um

seguindo

de sal grosso, onde a maior parte da

lama

fina contida é eliminada por arraste no fluxo do "overflow",

cujo

hidrosse~arador

corte é de 50 micra.
Após essa primeira deslamagem, o minério passa por

classi-

ficadores de arraste, cuja função é conduzir os finos para uma segunda etapa de deslamagem, num hidrosseparador de sal fino,

com

principio operacional idêntico ao anterior.
Os grossos dos classificadores, juntamente com os finos

de~

lamados, constituem-se na alimentação nova da !lotação, que recebe
ainda o produto da remoagem.
As lamas provenientes do "overflow" de ambos os hidrosseparadores seguem para um decantador, sendo sedimentadas através

da

adição de floculante e eliminadas do processo junto com o fluxo do
salmo.u roduto, enquanto que a s almoura clarificada (salmoura de
cesso) ê estocada em dois tanques, retornando em segu.ida para

pr~

a

planta.
3.2.3 - f'LOTAÇAo
A !lotação tem por finalidade produzir um concentrado
95\ em KCl, eliminando os outros constituintes sob a forma de

00111

re-
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jeito com arraste m!nimo de KCl.
O fluxo .constitu!do

oel~a

grossos doa classificadores,

nos doalamados e produto da remoagem alimenta ·a primeira
de células (wrougherw), iniciando-se efetivamente

o

fi-

bateria

processo

de

aeparaçi:o.
O flotado nas células "rougher" alimenta uma segunda

bate-

ria de cllulas ("cleaner"), cujo concentrado, ainda fora de espec!
ficação, alimenta uma terceira bateria de cilulas
cujo flotado, com teor de 95,t -

JtCl, constitui-se no

produto fi-

nal da unidade. Antes de ser enviado para a unidade seguinte

-

cagem), esse concentrado é centrifugado, para recuperar a
ra de proceaao, peraanecendo ainda · com
de

uma

umidade

St.

(àe-

salmoutorno

o rejeito das células "rougher" alimenta aa células
venger•, onde é dada maia uma oportunidade

de coleta,

principal-

mente aos ·grãoa mistos !não-libe rados), O concentrado "acavenger•,
junt~nte

~a

com os rejeitoa wcleaner" e • recleaner", é enviado

a etapa de espessamento doa mistos e remoagem, enquanto que
jeito "scavenger• ali.m enta peneiras estiticas com corte •

0,6-.

A finalidade dessa operação é recuperar o máxi.a :posslvel
contido, notadamente sob a tor111a de mistos'· uma vez

que

do nas peneiras retorna ao processo através da remoagem,

o re-

do
o

ltCl

reti-

enquanto ·

que o passante constitui-se no rejeito final (sal-gema) .
Os reagentes necessários ao processo de flotaçio aio o aoe~ado

de amina de sebo, que atua como coletor'

atua cc.o
das

esp~ntel

e o

&~~~ido

o óleo de pinho,que

de milho, que atua como

depressor

arqllas reaanescentes, impedindo a sua coleta.

\.
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3. 2. 4 -

ESPESSAMENTO DOS MISTOS E REMOAGEM

A finalidade da remoagem é 9romover a liberação

das partí-

culas mistas não- flotadas.

O fluxo de mistos, constituído J)elo concentrado "scavençer"
e rejeites "cleaner" e "recleaner",alimenta os

espessadores

de

mistos, cuja finalidade é adequar a oercentagem de sólidos da J?Olpa para a remoagem.

"

A remoagem dos mistos é feita num moinho de barras, em circuito aberto, cuja alimentação é consti tuida

~lo

"underflow"

espessadores de l'listos e 'Çlelo material retido nas peneiras

dos

de re-

jeito. O produto da remoagem retorn!l para as células "rougher" ju.!!
tamente com a alimentação nova da flotaçio.

3. 2. 5 -

~SSJ\MENTO DO REJEITO E :FIL'l'RACÂO

A finalidade do espessamento do rejeito e filtração é

per-

mitir a recuperação da salmoura de processo para sua reutilização .
O fluxo de material J)assante nas J)eneiras de rejeito (abai-

xo de 0,6mm) alimenta os esl)essadores de rejeito,

com

o objetivo

de aumentar a percentagem de sólidos da polpa, seguindo então para
os filtros rotativos a vácuo, cujo J)roduto final, com

uma umidade

máxima de !4,, é encaminhado 9ara a unidade de dissolução de res!duos ou para a estocagem de sal para comercialização.
A

aa~oura

recuperada nos esJ)essadores de rejeito sofre uma

clarificação, na qual é adicionado floculante. A salmoura
ao processo, enquanto que os sólidos sedimentados
são encaminhados para a deslamagem .

retorna

no clarificador
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3.3- gf~

A secagem tem por finalidade reduzir a umidade do

concen-

trado de potássio centrifugado de S\ · oara cerca de 0,1%, fornecendo um produto à compactação na temperatura de 120 - 140°c, necesa!
ria para se ter uma boa eficiência nessa oneração.
O secador utilizado é do tipo leito fluidizado e o

combus-

tivel o Óleo BPP.
Na secagem, há necessidade de neutralizar a ação antiaglom~
rante do reagente coletor

d~

silvita - amina -, o que se faz util!

zando-se do nitrito de sódio. Essa operação é indispensivel
se conseguir compactar os cristais de KCl na

3. 4 -

o~raçio

para

seguinte .

COMPACTAÇÃO

Sua finalidade é obter os

~rodutos

granulados

pelo mercado consumidor: granular e coarse, nas

demandados

caracter!sticas

granulométricas já definidas •.
Na compactação, o concentrado seco alimenta os

compactaao-

res, constitu!do essencialmente de dois cilindros com eixos paral!
los, sendo um deles fixo e o outro girando em torno de seu eixo,de
modo a exercer uma pressão sobre os grãos de KCl, transformando-os
em placas relativamente duras, com cerca de 15 a 20mm de.espessura.
Um sistema constitu!do J?Or britadores de impacto e peneiras
vibratórias de alta freqüência transformam essas placas nos produtos granular e coarse, que representam 30 e 50\ da produção,
pectivamente, com os 20\ restantes sendo constituídos pelo

resprodu-

to standard, que é o oróprio concentrado seco após eliminação
fração inferior a JS mesh.

da
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3. 5 -

RESFRIAMENTO

Sua finalidade é reduzir a temperatura dos concentrados
potássio de 100-120°c, na salda da compactação, para cerca de

de
50-

550C.

A operação é realizada em resfriadores do tipo leito
dizado, com injeção de ar comprimido na base,

em

flui-

contracorrente

com o fluxo de material a ser resfriado. Para evitar que os produtoa atandard e coarae se aglomeram na unidade sequinte-estocagem-,

•

é adicionado a esses doia produtos um reagente

antiaglomerante(ac~

tato de amina de sebo dissolvido em etilenoqllcoll.

3. 6 -

ESTOCAGEM

A eatocaqem dos concentrad'oa de potássio é feita num qalpão
coberto, com cerca de 10.000m2 de área, suficiente ~ara atender a
lOt da capacidade anual de produção do Complexo, ou seja, SO . OOOt .
Esse qalpão está dividido em 'três setores, um para

cada

produto,

e com capacidades proporcionais à produção; 15.000t para

o granu-

larl 25 .0 00t para o coarse: e lO.OOOt

~ra

o standard.

3. 7 - EXPEDICAo

A expedição, responsável pelo ·e scoamento da produção,

con-

siste de duas linhas paralelas, similares e de capacidade igual

a

250t/h, cada uma, permitindo o carregamento simultâneo de doia caminhões. O sistema é composto basicamente

~or

silos " pulmão" e si-

los de pesagem, interligados automaticamente por meio de um
tador de correia que interrompe o movimento ao se atingir
ga estabelecida nos silos de pesagem.

a

alime~

car-
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3.8 - DISSOLUÇÃO DE RES!DUOS

Sua fine.lidade é dissolver a torta dos filtros da !lotação,
constitu!da basicamente por NaCl, para ser descartada no mar

via

aalmouroduto, desde que não seja poss!vel aproveitá-la.

Ó processo de dissolução i realizado em doia estágios, utilizando-se dois disaolvedores que operam em contracorrente, coa
torta do filtro sendo alimentada por ciliiA e água bruta pela

a

base

dos diasolvedores, até a Obtenção de uma salmoura ooro concentração
de cerca de 35g de NaCl/lOOq de

a2o.

Essa salmoura sofre uma

cla-

rificação, com utilização de floculante , sendo os insolúveis estocados em área apropriada e a salmoura clarificada bombeada para

o

mar, juntamente com a lama do decantador, em um aalmouroduto

de

JS km de extensão e 20" de diâmetro.
o fluxo descartado contém, no máxilliO, 5, 6q/l de sólidos

ea

suspensão e é responsável por um aumento de salinidade de 3' lequ!
região!, que ocorrerá até 7Sm do

po~

to de lançamento, apôs o qual as caracter!sticas de salinidade

do

valente à variação sazonal

n~

corpo receptor não sofrem alteração.
Óa controles de poluição ambiental são feitos

.enaalmente,

em campanhas cujos parimetroa analisados estão em estreita oonforlllidade coa as normas exigidas pela ADBMA, órqão estadual

resporu~i

vel pelo controle e fiscalização do meio ambiente.

Quando as caraoteriaticaa qu!mioas do NaCl retido nos

fil-

permitem sua utilização industrial, ele é desviado para

u.

pátio de eatocaqem, visando ao seu posterior a9roveitaaento .

Nea-

~ros

~·

caso, é feita a adição do ferrocianeto de sódio, para evitar

o
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empedrame.n to do sal durante a estocaqem.
Atualmente, parte desse sal está sendo comercializado

par a

a fabricação de barrilha, bem como para uso na fabricação de

l ama

de perfuração de poços petroliferos, e sendo testado para

uso

pecuária. Foram ainda realizados testes de beneficiame nto, em

na
ban

cada e planta-piloto, com esse sal, visando a adequa.r suas caracte
rtsticas is exiqências dos produtores de cloro e soda.
Atendido o objetivo, pelos resultados positivos dos testes,
os t .r abalhos, visando ao mercado produtor de cloro e soda, prosse-

"

quir- com a realização do
ra a produção industrial.

e~tudo

de viabilidade e . anteprojeto pa-

T A B E L A
RB A G E N T E

L O C A L O B
UT I L I Z AÇ A O

PUNÇAO

Acetato de Amina

Coletor

de Sebo
Oleo de Pinho

I

de

Alimentação da

60 g/t

J:Cl

Flotação

minério

ESpUIIIante

Ali-ntação da

18 q/t

Plotação

minério

Ali-ntação da

100 g/t

Argila

I' lotação

lllinério

Poliacrilaaida

Floculante

Decantado r
Clarificador
Dis!oluião de
Res duo

Nitrito de sódio

Possibilitar

Amido de Milho

Depressor

de

a

Secaqe.

Acetato de Anlina de
Sebo (Dissolvido no
EtilenOC}licol)
Perrocianeto de
Sódio
--

...._

de

de

de

I

250q/t de insolúv~l )
lOOq/t .de insolúvel
SSOq/t de insolúvel
1000 q/t de

C0111pactação

..

CONSUMO
E S P E C I P I C O

concentrado

Antiaglomerante

Gal pão

de ·

do J:Cl

Eatocagea

AntiaglC~Mrante

Pátio

de NaCl

Estocag. .

de

300 q/t - standard
100 g/t - coarse
50 g/t
rejeito
------··-· ---

~

...""

