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1. intr~ 

Esta contribui~io técnica descreve os t rabalhos r eal izados em 

sequênc1a aos descritos em outra contribuiçâo a este Encontr o 

( 1 ) ' ambos sendo parte do material utilizado para 

um dos autores C2l. Parte portanto dos 

miné r io definidos para a Jazida de fluor1~a de Apiai e 

a livr·t? 

tipos de 

cjescrEozove 

os ensaios descontinues real1zados para def1n1r a rota de proceso 

adequada a esse minério, 

SL\tlSt?qu.ente. 

confirmada em usina pilo~o num trabalho 

Fosfatos, tungst;atos, car·bona tas e alguhs haletos têm como 

comwn uma sol ubilidade moderada em agua, pequena 

s oluçãl.l, 

•nas suficientemente al t a par-a colocar em soit~Qao càt1ons e ân1ons 

que interferem significati v amente cQm o processo de flotaçio. A 

separaQ~O des sas espéc1es é pois dificil devido às propriedades 

superficiais semelhantes, aos coletores habitualmente utilizados, 

que t~m elevacja atividade superficial e em 

seletiviclade, 

dissolvidas, 

pr· J. n c ipa 1 mf.~ n t.:e !' às espécies 

que interferem c om as propriedades 

dii'.i.c:ultandcJ No caso de 

bai xa 

químiCê;l.S 

sistamas ol-iginais, 

cont .;::~ ndo lum-lta e calcita, dissolve-se car bonato de sódio a 

da cal.c1ta e cJcorre pr··e c J.P itaçácl oeste composto a 

sep a r a~io de mir1ér1DS de flt1or· ita COtT~ calc i~a ~levac : ~, des locando 

oléico íou mel.hcw, n tall ()i l ) ' que é o 

ma1s usado. 

e para minera1s silicatados, am1do ou s >licato de sódio, No 

trabalho experimental objeto desta contr1buiçio ppde-se verif1 c ar 

que o si. licato de s6dio exer<:e u1n e ·fei to signif~cativo S(Jb r e a 

seletividade do processo~ mais importante que a mera depressâo . 

Pl-m:Ln-ando 

encontr·ou-se 

na literatura uma explica~io para 

um modelo bastante interes sante 

este aspecto 

proposto pm-

lsa1las e colaboradores C3l para a açáo do silicato de s6dio em 

polpas de sais parcialmente Sí.llÓve1s. Segundí.l esses autores 

- hidrolizado, o silicato de sódio forma hidr ó xido de s6dio e 

ácido silicico coloidal. O hidróxido e Q carbonato de sódio 

presentes na polpa atuam no sentido de regular o pH. Eles reagem 

também com os cátions polivalentes em solu~ão, formando compostos. 

de baixa solubilidade. 
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2 -o ácido silicico coloidal, 

completamente disperso na polpa. 

num pH de 9,3 a 9,6 está 

Sua grande área de superfície, 

decorrente do estado coloidal, cria a possibilidade de adsorver 

os cátions presentes, bem como seus hidróxidos. 

minerais fica então l1mpa destes ions. 

A SL!perfície dos 

3 -aumentando a adi~io de á c ido silícico, as partículas ficam 

completamente dispersas. Ultrapassado um certo ponto, 

silícico passa a ser adsorvido, 

superficies minerais. 

de maneira não selet1va, 

o ácido 

pelas 

ÜLI seja, o ácido silícico coloidal é a substância ativa no 

sistema. Conforme aumenta a sua presen~a, ele inicialmente ativa 

as superfícies minerais através da remoção dos cátios dissolvidos 

ou adsorvidos nas superfícies, e aumenta a efici.ncia do coletor. 

depois passa a dispersar as partículas. Depois passa a ser 

adsorvido pela ganga silícica, e, se a concentra~ão aumenta ainda 

mais, passa a adsorver indiferentemente na superfície das demais 

espéc1es minera1s~ crunpet1ndo com o coletor. 

Os campos elétricos na superfície da calcita e da fluorita são 

diferentes, como decorr~ncia das dispos1~Ões geométricas das 

cargas. O campo elétrico na superfície da calcita é maior que o 

na superfície da fluorita e os taninos (o quebracho em 

particula•-) adsorvem preferencialmente na superfície desse 

mineral. Na superfície da fluorita existem íons Ca++, mas o 

campo é fraco e mesmo havendo adsorção dos taninos, adicionando

se coletor ocorre a revers~o da adsor~ão e o coletor acaba 

deslocando o depressor. Já na superfície da calcita isto não 

(4). Então, quando os coletores se apresentam à 

superfície da fluorita, deslocam os taninos. Na superfície da 

calcita tal não ocorre e a retenção ocorre simultaneamente para 

coletor e depressor, ficando ambos ancorados à supe•-fície. A 

camada mista adsorvida tem caráter fortemente hidrofílico (4). 

2. Pr ... ;u-~ d~• AJKJStr~s 

As amostras utilizadas nesta etapa dos trabalhos foram obtidas 

i partir de testemunhos das etapas anteriores de trabalho, 

guardados no laboratório, quando sua 

conveniente, ou das amost•-as guardadas no 

necessário prepará-las. 

g•-anulometria 

campo, quando 

era 

era 

As alíquotas existentes em Apiaí estavam secas, armazenadas em 

sacos plásticos, contendo cada qual cerca de 50 kg. Recebidas em 
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São Paulo, foram compostas e homogeneizadas em pilha pr1smática 

alongada, tendo-se o cuidado de compat1bil1zar as respectivas 

massas. 

3. ~lise granulOIIIttrica 

Os resultados deixam de ser apresentados devido à exiguidade 

de espaço disponível. 

4. ~lis. qui•ica de cabeQa e por fra~ão granulODétrica 

Os resultados obtidos para a cabeça foram os seguintes (%1: 

v .. 

CaF2 25, 1 

Si02 ~~8. o 

CaC03 25,4 

Fe20::3 1 ,TI 

XF 

50,6 

35,7 

l. ,3 

2,50 

vz 
32,:-3 

51,4 

3,29 

Para a anál1se ~uimica das fraQÕes granulométr1cas, amostra 

XF, o teor de fluorita cai a partir de 69,0% no primeiro ciclone 

para 19,4 % no ~uinto ciclone. A partir dai a ~ueda é abrupta, o 

seu overflow tendo teor inferior a 3X, ~ue é o limite de precisão 

do método analítico. O mesmo acontece com a amostra YZ, os 

teores correspondentes sendo 58,0 X e 26,0 X e caindo no overflow 

Na amostra K os tt!!ores respectivos são de 40,0 e 

20 1 6 %, caindo para 6,0X no overflow. 

Isto significa que se fOr feita uma deslamagem destas amostras 

o diâmetro de corte adequado deverá ser igual ao do quinto 

ciclone, e, as reduções de massa para as amostras XF, YZ e K 

serão respectivamente da 16,0, 19,3 e 7,1 %. As perdas de CaF2 

correspondentes serão de 1,4, e,e e 0,1 %. 

Desta forma tornou-sa extremamente importante conhecer com a 

precisão possível os diâmetros da partícula envolvidos nessa 

separação, para estabelecer o diâmetro de corta da deslamagem que 

acarrete a mínima perda de fluorita no overflow. 

Com esta objetivo foi enviada uma amostra ao Departamento de 

Tecnologia da Serrana S.A. de Minara~ão, que fez análises 

granulométricas das f1·aç:ões geradas no cicloclassificador no 

equipamento Malwern M 3.0 de sua propriedade. Outra · amostra 

foi enviada ~ Divisio de Tratamento de Minérios do IPT, que 

possui um analisador Shimadzu SA - CP2 - 20. 

A conclusio importante é a de que a deslamagem deve ser 

dimensionada para efetuar um corte em torno de 10 mic1·0metros. 
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5. Deta-•i~ do •Mark index" de Bond 

Uma aliguota de cada amostra foi destinada à determina~io do 
11 WOrk i nde >~ 

11 de Bond <WI). Foi utilizado o moinho padrâo 

e xistente no Departamento de Engenharia de Minas. FOI-am feitas 

sempre de termina~Ões em pelo menos duas malhas para cada amostra. 

us resul tados sio mostrados na tabela I. 

Como se pode verificar~ os valores sáo bai xos ~ o gue se pode 

interpretar como consegu~nc 1a da oesagregaQio das m6rulas de 

flum-i ta nas g•-anul omet,-· i as testadas. C e•- tamente 

granulometr1as de moagem mais finas o valor do Wl crescerá. 

tabela I - valor es do Wl <kwh /sht) 

Amostra 

K 

XF 

YZ 

malha-teste: 

(mm> 

6. Processa.ento gr~vitico 

28t~ 

0!159 

4,'16 

n.d. 

n.d. 

65# 

0,21 

5,41 

3,87 

6,06 

150# 

o, 105 

n.d. 

5,58 

6,67 

par· a 

O processamento gravítico, como deflnido nas etapas anteriores 

deste trabalho, só se aplica as amostra XF e K. Desta forma esta 

op~io se limita a elas e a rota de processo para a amostra YZ se 

restringe à moagem segu1da de flota~io. 

6.1. curvas ct. 1.-vilbilidM:I• 

A partir dos resultados da caracteritaçio anterior decidiu-se 

britar a amostra K a -2" 1-50,5 mmle estudar o seu beneficiamento 

gravítico nas fra~ões -2+1/2" <-50,S+12,.7 mml e -1/2"+28# (-

12,7+0,59 mm> e, britar a amostr• XF a 1/2" 1-12,7 mm> e 

estuda,-· o seL\ beneficiamento gravíj;ico na fai;:a -1/2"+28#. 

Para o levantamento das curvas de lavabilidade foi utillzado 

bromofórmio tipo técnico, diluido com alcool etílico comerc1al. 

As separaçóes nas vár1as densidades foram Ye1tas uma em sequ.ncia 

das outl-as, apenas lavando-se os prooutos com alcool entre cada 

secando cada fra~io para elim1nar algum residuo de 

bromot6rm1o eventalmente impregnando as poros1dades dos grios, e, 

controlando mais cu1dadosaruente a densidade de cada separa~io, a 

fim de ev1tar erros 1ntroduzidos por uma eventual dilui~io com o 

alcool trazido pela f raçio sólida ou por cio 

bl-omot"6l-mio. 

Foram levantadas as curvas de lavabilidade para as fra~ões 
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mencionadas ac1ma (Fl9Llr· a 4)~ gue denlor\straram que: 

- as duas cur·vas IJ b tidds p a ra a amostra ~( sio praticamente 

l.gU.d:l ~j. Ambas apresentan• un1a r·ecuper açào baixa, mas o sufic1ente 

para j u st1 f 1car a 

gr-avítico pal·a Pl·- oduzi.r· cclncel·lt:,- arJo i::t. tii ) 'l. Lat-C.. 

- a recuperaç~o de concent r ado com 80% de CaF2 para a a ftlostra XF 

pooe sel

sepal-aç:;ão. 

bastante e l e vad a , ,)usti·ficandn a 

- a 1nclinawio da curva de lavabill d ade da amostra K na densidad e 

de corte p a ra a produç:;ào de concentrado com 80 % CaF2 permite 

imaginar que é possível 1·a z er esta s epa,- a ç áo con1 Jigue ou tnesa 

v1brat6ria, dependendo da g ranulometria. 

- a inclinação da curva de lavabilidade da amostra XF na 

oensidade de corte para a produwâo de conc entrado com 80 X CaF2 

ex1ge a ado~ào de métodos de s ef1araçáo gravitica ma1s p1· ecisos~ 

ou seja ~ ae processo s oe 1ne 1o denso~ ~ntr· etanto, se se aceitar· 

1nes as, mas a uma der1sidade de corte mais eleva d a . 

6.2. --9-
Foram executados ensatos explorat6r1os de mesagem usando 

amostras representat1vas moidas a - 28# 1-0,59 mml, -10+65# 

1-1,68+0,21 mml e -65# 1-0,21 mml. O equipamento utilizado foi a 

mesa vibrat6ria Ota, 1000x450 mm, e x istente no laborat6r1o da 

DITRAM. Estes ensaios perm1tiram definir as melhores condiçÕes 

opm·ac i o na 1 s. 

6.3. jig~ 

ús ensatos exploratórios de jigagem foram feitos num Jigue 

Denve1- 6:<4" 

incremento 

10,21 mm I. 

1152,4x101,6 mml, com uma amostra representativa do 

PC2-3, moída a -10 # I -1,68 mm I e peneir-ada e m 6~j # 

!~ melhor· •-egulagem obtida foi amplitude de 3/16" 

12,52 mm) e leito de bolas de tamant1o inferiol- a 1/4" 16,35 mm), 

com altura total de 50,8 mm, 

Y. CaF2. 

7. E~ios de flotM:io 

7 .1. ensaios explor•t6rios 

o que levou a concentrados com 62,7 

Foram e :: ecutados alguns ensaios explo•··at6rios com Pl-oduto de 

moagem da amostra A, a -65 • 1-0,2 mml. Estes ensaios permitiram 

c oncluir que as cond1~Bes operacionais eram dificultadas pel~ 

presen~a de mu1ta espuma e pel o comportamento do minério, que 
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'+. 11 apr·esentou massa, com 

A tabela V apresenta os resultados comparativos: 

rlOllVe utn aumento da seletividade, 

traduz1do POr rnaior enrlquecl tne r tto e tnaior r·ec uper· a~~o. 

-· O 'S~l .1. 1 (:: • .::\tO na f l.otaç:ào. 

de su lfonat o super·iores a 'l50 g / t, 

bd<Z· tante 1n·fer1ores aos obt1dus se utiii zados os dois r eage ntes. 

Do mesmo modo o uso s 6 de s 1 l i~ ~to apresenta r·esu ltados ruins. 

2 - consider anao os ut1l1zados os CJOlS 

S(·?r o quebracho um depressor bastante l-eagentf~s, 

et1cie~nte:~ .. 

nc1ta-se 

Ao nivel ::300 g /t C: ClUS d acen ·tuada queda n a 

recupera~io e na se l e~1v1dade d o processo. 

oo1 que se utilizou somente s1licato 

aumento de si.i1.t:. ato UJ.ITlll"lU:t(;;<ciC.l cJe.' 

r·esultau em rna1or seiet1v1dade , COill dlmlrlt.llQ~o nas n o 

rejeito e recuper a~io global semelhante. 

Us ensaios 2 .. 1 , 

ma 1m- seletivi dade quando utilizadas dosagens mais altas de 

silicato. 

4 - é recomendável a desl a magem prévia do mater1al, tendo em 

v1sta a melhar1a siqn1fi c a t 1va alcanQada com este 

Nos ensa1os com material deslamado no~ou-se lnflu@ncia bem menos 

1ntensi.:\ das dosager•s de quebracho e silicato. Fm-am obtidos 

resultados semelhantes aos melnores obt1dos sem dt~sJ.amagE~m, com 

menor consumo de reagentes. 

de 2% da fluorita. 

f.;s per·na~;; ni:\S lamas for~ am, t~m méd1a., 

5 - do mesmo modo, as amostras moidas a - 150# <-o, 105 mrn) 

apresentaram melhores ~esultados, inclusive nio 

necessidade de aumenta1- a adiç:ão de l- eagentes, no 

material deslamado. 

acusando 

caso de 

6 - os resultados indicam, portanto, os niveis 6timos de adiç:ão 

de reagent~s como sendo: 150 g/t de quebracho, 400 g/t de 

silicato e 500 g/t de sulfonato, para mat~rial moido a -150 # 

<-0,105 mm) e deslamado. Pal-a material não deslamado e/oLt mais 

grossei1-o, devem ser aumentad.cls os níveis de coletor e si 1 i cato. 

A aç:lo do silicato sobre a seletiv1dade da flotaç:io da 
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fluorita é coerente com a aç:ão deste t-eagente confOt-me 

por Tsailas (3). O efeito ativador obse~vado ser1a 

desct-i ta 

portanto 

decorrente da remoç:ão dos cátions adsor·vidos na superfície da 

fluorita e da depressão dos minerais silicatados. 

No mesmo sentido podemos entender a t-emoç:ão das lamas: 

a remoç:ão das partículas sólidas abaixo de 0,010 mm retira 

grande quantidade de calcita <ou carbonato de cálcio) e de 

silico-aluminatos em suspensão ou precipitados spbre a superfície 

da fluorita; 

- o desaguamento associado a deslamagem em ciclone arrasta grande 

quant1dade ae cátions Ca++ em soluç:ão, 

seletividade da operaç:ão. 

permitindo aumentar a 

Para a pr·oduç:ão de fluOt- ita tipo metalúrgico é impot-tante a 

consideraç:io dos teores de sílica, pois a sua valorizaç:ão é dada 

em funç:ão da "f' luorita efetiva". Esta é de·finida como a fluorita 

total subtraída de 2,5 vezes o teor de sílica (6), e, pelas 

especificaç;Ões geralmente aceitas, deve ser superior a 60%. 

Repetiremos portanto a análise do experimento, introduzindo estas 

consideraç:Ões. 

Tornamos a apresentar, na tabela VI, o experimento executado 

com a mesma diagramaç:ão já usada (em cada bloco, o número que 

aparece isolaoo no canto superior esquerdo de6igna o ensaio; na 

l1nha superior os dois números representam respectivamente o teor 

de CaF2 do concentrado do primeiro cleaner e a fluorita efetiva 

correspondente; na segunda linha, o teor de CaF2 do rejeito do 

primeiro cleaner e a recuperaç:ão em massa do concentrado). Isto 

é: 

número do ensaio 

teor do concentrado/fluorita efetiva 

teor do rejei to/r·ecuperaç:ão no concentrado 

Verifica-se portanto que as condiç:ões que favoreceram a 

elevaç:ão do teor de fluor i ta no concet"ltrado foram .as mesm.as que 

f ·avoreceram o aumento do teor e da recuper.a~;~io da fluorita 

efetiva. Desta forma, permanecem as conclusões .anteriormente 

estabelecidas. 

7.3. --..ios sis~ticos - a1110stra YZ 

O Planejamento dos ensaios sistemáticos com a amostra YZ foi 

semelhante ao da amostra XF, exceto que utilizou-se um quadrado 

latino para o experimento. Os niveis de adiÇ~io de reagentes 

foram: 
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sulfonato: 500, 750 e 1000 g/t, 

quebracho: o, 150 e 300 g/t, 

silicato: o, 400 e 800 g / t. 

O tratamento dos resultados foi análogo, bem como as planilhas 

de análise. 

Foram feitos tr•s ensaios comparativos, repl-oduz indo as 

condi~aes do ensaio 3.8, os qua1s foram: 

ensaio 3.10, com a amostra moida a -65# C-0 ,21 mml e deslamada, 

ensaio 6.8, com a amostra moida a -1 50# 1-0,105 mm ) , e, 

ensaio 6.11, com a amostra moi~a a -150* 

deslamada. 

C-0,105 mm) e 

Não se notou diferen~a tão significativa como verit"icado nos 

ensaios com a amostra XF. deslamado teve maiol-

recupera~ão em massa na flota~ão, e, em rela~ão à alimenta~ão 

inicial, recupera~io equivalente, o que indica melhoria no 

processo. As amostras moidas a -150* C-0,105 mml 

aumento na recupera~ão. A perda de fluorita nas lamas foi de 3%. 

Conclusaes: 
I 

- a amostra YZ apresentou menor dificuldade na flota~ão que a 

amostra XF. Foi possível tlotar util1zando apenas um dos 

depressores, mesmo com baixas adi~Ões de coletor. Diferen~;:a 

notável foi a maior quantidade de .e~puma produzida, pol- esta 

amostra relativamente à XF. 

2 -os ensaios 3.1, 3.3 e 3.7 evidenciam claramente a a~io do 

quebracho e do silicato. O aumento da adi~io de silicato 

acarretou maior enriquecimento, 

cresceu com a adi~io de quebl- acho. 

enquanto que a recupera~io 

Deste modo, o quebracho não 

aparece como um depn;:!sSol- tio efet i vo como nos ensaios com as 

amostras XF, e ~silicato aumenta a seletividade do processo. 

3 - a intera~ão entre silicato e quebracho não ficou tão 

evidente. 

4 - os melhores resultados se situam nos níveis de 750 g/t de 

sulforiato, 

quebracho 

400 a 800 g/t de silicato e baixas adi~ões de 

<até 150 g/tl. A ligeira melhora conseguida com 

ampstras deslamadas most l-a a possibi 1 idade de se obter .aumP.nto de 

recupera~iq nas condi~ões em que houve maior enriquecimento, ou 

seja, dosagens de coletor de 500 g/t. 

Tratando novamente os resultados, com vistas à fluorita 

efetiva,verificamos que nova~ente as conclusões permanecem as 

condigÕes que favoreceram o aumento do teor e a recuperagio da 
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fluorita são as que favorecem a ,-ecuperaç:ão e teor de fluorita 

efetiva. 

7.4. --ia. •i•~t:icO!i- .-t:ril K 

O material utilizado para esta série de ensaios foi o produto 

de moagem a - 150 # <-O, 105 mml. Utilizou-se também um quad,-ado 

latino para programar o experimento, com os seguintes niveis de 

adiç:ão de reagentes: 

Aerofloat 845: 200, 500 e 800 g/t, 

quebracho: o, 200 e 400 g/t, 

silicato: o, 500 e 1000 g/t. 

As demais condiç:Ões fOI-am id'i!nticas às das séries anteriores. 

O ensaio 5.7 foi reproduzidp com material moido a -150# 

<-0,105 mml e deslamado- ensaio 5.11 -e com material a -65# 

(-0,21 mm) - ensaio 7.7. O material deslamado apl-esentou maior 

enriquecimento, com diminuiç:ão na recuperaç:ão, o mesmo tendo 

ocorrido com o material moido a -65# C-0,21 mml. 

Os ,-esultados desta sén-ie são menos nitidos que os dos ensaios 

com as amostras anter1o1-~s. Fica evidente apenas que s~m 

quebracho não há setletividade nenhuma - são baixos os teores 

tanto do concentrado como do rejeito. O efeito do silicato não é 

nítido aqui como o era com as outras amostras, pois os melhores 

resultados independem de a dosagem de silicato ter sido alta ou 

nenhuma. 

As melhores condiç:Ões pal-ecem sei-: quebracho 

silicato: O g/t, sulfonato: 500 g/t. 

400 g/t, 

Os teores obtidos após três estágios clE\aner ficaram em nível 

inferior aos conseguidos com as amostras XF e YZ. Apenas em um 

caso, ensaio 5.6, ult•-apassou-se o teor de 90% de CaF2, porém · à 

custa de recuperaç:ão bastante baixa. 

8. Canclusiias 

Os resultados obtidos permitem concluir que: 

1 a amostra YZ não é passível de concentraç:ão gravítica. A 

rota de processo a ser considerada para o seu beneficiamento 

consiste po•-tanto na moagem e na flotaç:ão. 

Os resultados obtidos nos ensaios de flotaç:ão não são 

brilhantes ~ indicam a impossibilidade de se obtel- concentrado 

tipo •c~do a partir deste material. Resta entretanto a 

possibilidr.~de de melho,-a,- o teor por sucessivas operaç:Ões de 

cleaning dos concent•-ados de flotaç:ão, o que teria que ser 
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verificado durante a · opel-aç:ão da usina piloto. Em Pl-incípio, 

entretanto, confirmou-se apenas a possibilidade de obter 

concentrado tipo metalórgico a partir deste material, concentrado 

este que terá que ser briquetado para atender aos requisitos do 

mercado. 

2 - a amostra K também não forneceu concentrado tipo ácido, 

embora os resultados experimentais indiquem que pode haver 

melhoria. Desta forma, não está excluída a possibilidade de se 

v1r a obter· concentraclo tipo ácido a parti1·· deste matel-ial. 

Esta amostra responde bem a 0 s métodos gravíticos de 

concent r aç:ão. Isto abre a possibilidade de obter desta forma um 

concentrado com teor adequado para se reprocessado por flotaç:io 

de modo a se elevar o seu teor 

3 - a amostr·a XF, que c o Aip Õe a maiol- ia do mate1· ial a s e r· lavrado 

a céu aberto, responde muito bem tanto aos métodos gravíticos 

quanto à flotaç:io. Ela pode fornecer concentrado tipo 

metalórgico diretamente ou c oncentrado tipo ácido por flotaç:~o. 

A deslamagem parece aumentar a seletividade do processo de 

flotaç:io deste material. 

Resta portanto operar uma usina p i loto par a 

veracidade da hipótese de se melhorar o teor do 

verit"icar a 

concentrado 

mediante sucessivos cleaning; verificar o comportamento das 

amostras às opel-aç:Ões de jiga gem e mesagem em cil-cui ta contínuo; 

levantar os parâmetros de engenharia necessários para o projeta 

de uma unidade industrial; produz1r lotes d e concentrado para os 

ensaios de aglomeraç:ão. 
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T~bela II 

C1A. ADKINISTRADDRA ~RRD VERKELHD - FLUORITA DE APJAI 
ENSAIOS DESCOHTINUDS DE FLOTACAD 

Ensaio no.: 2.1 Mostra: XF Oranu1o.Rtrla: -651 Co1etor: 
(g/gotal: 

aero 845 Dosagea prograaada: 5el 1/t 

Data : U/19/88 Ph: 6,45 

X de So11dos no COndlclonaaento: 39.2 
X de 8o11dos no iou1her : 31.1 
Rotacao da Ce1u1a IRP"I : nao acdido 

Depressor: 

Espuaante : 
Teapo de Condlclonaato.: 5 ain 

1.111 
Si11c.Sodlo Do•••._ pr01raaada: 411 g/t 
~ebracho Dosa1._ pr01raaada: 15e 1/t 

Te.po de FJotacao : nao aedldo 

·--------------------------------·-----------·-----------·-----------·----------·----------·-----------·-----------·----------· I 
I 
I I 

1--------------------------------1 AI.IKENTACAO 
I LAMAS PRIKARIAS 
I tAKAS SECUNDARIAS 
i AKAS TOTAL 

ALJKENTACAO FLOTACAO 

CONCtNTRADO F'INAL 
REJEITO 3o.CLEANER 

CONCENTRADO 2o. CLEANER 
IEJEilO 2o.CLEANER 

CONCENTRADO lo. ~LEANER 
REJEITO 1o.CLEAMEII 

REJEITO ROUGHER 

ALIN. FLOTACAO IRECALCULADAI 
ALIKENTACAO !RECALCULADA) 

ERRO DF AVALIACAO 
ERRO PERCENTUAL 

SILICATO OE SODIO OESLAK. la11 
SILICATO DE SODJO ROUOHER la11 
SILICATO DE 80010 TOTAL I ali 

QUEBRACHO ROUOHEII <ali 

COLETOR ROUGHER l1otasl 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

KASSA 
(g) 

447.1 
1.1 
1.1 
1.1 

65.1 
21.1 

86.1 
28.1 

114.1 
43.1 

272.1 

429.1 
429.1 

18.1 
4.2 

1.1 
1.8 
1.8 

1.4 

22.1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

X Caf2 

52.8 
1.1 
1.1 
ERR 

94.5 
93.5 

94.3 
91.8 

93.7 
75.4 

34.3 

54.2 
54.2 

"ASSA 
CaF2 

236.1 
1.1 
1.1 
1.1 

61.4 
19.6 

81.1 
25.7 

116.8 
32.4 

93.3 

232.5 
232.5 

3.5 
1.5 

I PAATICAO CaF2 I PARTICAO MASSA I ADIÇAO I 
1---------------------1 ----------------------1 REAGENTE I 
I &/TOTAL I S/FLOT I &/TOTAL I 8/FLOT I !1/tl I 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

---------------------·-----------·-----------1----------
1.1 I I 
1.1 I I 
1.1 I I 

I I 

26.4 26.4 
8.4 8.4 

34.9 34.9 
11.1 11.1 

45.9 45.9 
13.9 13.9 

41.1 41.1 

1 ... 1 111.1 
111.1 

1.1 
1.1 
1.1 

1.1 
I 

15.2 I 
4.9 I 

I 
21.1 I 
6.5 I 

I 
26.6 I 
11.1 I 

I 
63.4 I 

I 
111.1 I 
1 ... 1 

15.2 
4.9 

21.1 
6.5 

26.6 
11.1 

63.4 

111.1 

1.1 
4l9.6 
419.6 

157.3 

538.5 

~--------------------------------·-----------·-----------·-----------·-~--------·----------·-----------·-----------·----------~ Obs. 

·--------------------··---------- ---"· 

... 
$ 
~ 
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tabela lll 
resultados experimentais - amostra XF 

aero (g/t) 
500 750 1000 

quebract1o (g/t) 

2.7 2.9 o 
9b,bl9,0 94,4/11,0 95,5/10,0 
28,9/32,1 33,5/3b,5 31,2/34,3 
1,83 1,73 1,78 

2.1 2.2 2.4 150 
· 94,5/2b,4 94,1/60,2 95,4/2,6 94,7/29,7 
34o3/40,1 6,5/ 4,5 50,8/80,2 30,5/41,6 
1,74 1,76 1,73 1,74 

2.5 2.6 2.3 3 0 <) 
9b,0/1 0 b 91,8/11,4 9b,0/10,0 94,6/7,7 
50,7/79,9 25,8/24,5 43,5/20,4 40,4/41,6 
1,74 1,68 1,73 1,72 

95,7/12,3 93,0/35,8 95,3/7,9 
38,0/50,7 16,1/14,5 43,0/58,6 
1,77 1,72 1,73 

tat"lela IV 
ação do silicato de s6dio <amostra XF> 

o 400 800 silicato (g/t) 
quebracho (g/t) 

2.9 2.7 o 
94,4/11 ,o 96,b/9,0 95,5/10,0 
33,5/36,5 28,6/32,1 31,0/34,3 
1,73 1,83 1,78 

2.4 2.1 2.2 150 
95,4/ 2,b 94,5/26,4 94,1/60,2 9,5,3/29,7 
50,8/80,2 34,3/40,1 6,5/ 4,5 30,5/41,6 
1,73 1,74 1,76 1,74 

2.3 2.5 2.6 300 
96,0/10,0 96,0/1,6 91,8/11,4 94,6/ 7,7 
44,6/:59,0 '50,7/79,9 25,8/24;:5 40,4/54,5 
1,73 1 , .74 1,68 1,72 

95,7/ 6,3 95,0/13,0 94,2/26,9 
47,7/69,6 39,:5/52,2 20,3/20,4 
1,73 1,74 1,75 
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tabeia v - amostra Xf 
comparaQio de resu l tados com e sem deslamagem 

ensa1c desl amagem dosagem+ enriquec. recup .massa 
6,7 

Y.Si.U2 g r·~.n. 

- 6:,:t.J: 2.6 n ~,\ u 1 1~75 .:.: ' 
d~b 

2.10 sun 1,80 30,3 ,.S ,6 -6::,# 
2.1 r'l Ú C 2 1,74 15~2 2 ~8 -65# 
2.11 si. m 2 1,76 32,4 4,5 -6~-

2.5 não 3 1,75 0,9 2,5 - 6 5# 
2.12 sim 3 1,79 28,7 6,1 -65# 
2.13 sim 4 1,83 38,4 5,0 -65# 
4.1 não 5 1,89 24,2 3,7 -150# 
4.11 sim 2 1,78* 45,7 5,2 -150# 

* valor estimado 
rejeito final e 

neste ensaio s6 foram analisados concentrado, 
lamas. 

+ dosagens (g/t) 
1 
2 
3 
4 
5 

c:l.e,-o 
750 
500 
500 
1-+00 
7~i0 

silicato quebl-acho 
800 300 
400 150 
400 300 
400 100 
1.+00 1 ~j (l 

tabela VI 
tratamento dos resultados com vistas à fluorit a efetiva 

aero (g/t) 

500 750 1000 

2.7 2.9 
86,3/64,1 86,2/63,0 
28,9/41,4 33,5/40,0 

2.1 2.2 2.4 
88,7/70,7 81,5/46,0 82,5/59,0 
34,3/36,6 6,5/58,9 50,8/13,2 

2.5 2.6 2.3 
83,5/59,3 85,1/59,6 85,0/63,0 
50,7/15,3 25,8/48,3 44,6/26,7 

86,2/64,7 83,3/52,8 84,6/61,7 
38,0/45,8 16,1153,6 43,0/26,6 

Variando o silicato: 
o 400 800 

83,7/61,0 86,1/64,3 84,3/56,6 
47,7/20,0 39,3/30,6 20,4/49,5 

quebr·act1o (g/t) 

o 86,2/63,5 
31,2/40,7 

150 84,2/58,6 
30,5/36,2 

300 84,5/60,6 
40,4/30,1 

si 1 i cato (g/t) 

(1} 

(2) 
(3) 


