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RESUMO 

O minério residual de Angico dos Dias, originado a 
partir da alteração intempérica de rochas carbonatíticas, 
apresenta vários tipos de minérios com características 
diversas frente aos processos de beneficiamento 
aplicáveis ao seu aproveitamento. Dois critérios para 
determinação de tipologia foram Ｗｳｾ｡ｾ･ｬ･｣ｩ､ｯｳ［＠ um 
considerando a lavra seletiva do m1ner1o mais rico, 
seguido por operações de cominuição, lavagem, 
classificação e separação magnética, e o outro 
considerando a concentração por flotação. Em cada uma 
destas situações são discutidas as principais feições dos 
vários tipos de minérios, as possibilidades de seu 
aproveitamento e as características dos produtos finais. 

ABSTRACT 

The Angico dos Dias residual phosphate ore derived from 
alteration of carbonatitic rocks shows distinct ore types 
with particular behavior on the concentration process. 
Two tipology criteria were established; the first, for 
rich ores, considered cominution, washing, 
classification and magnetic separation operations, and 
the second traditional flotation circuits. The main 
charaçteristics of each ore type and final products and 
its behavior on mineral processing development studies 
were discussed for both situations. 
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1. INTRODUÇ!O 

A jazida de fosfato de Angico dos Dias, localizada no noroeste do 

município de Campo Alegre de Lourdes, BA (figura 1), está 

associada a rochas alcalino-carbonatíticas de idade precambriana, 

submetidas a processos de deformação e metamorfismo (1, 2 e 3). 

Dois são os tipos de mineralização associadas ao maciço (4): 

primária -

• residual ou eluvionar -

em avaliação 

12.500.000 t 

8,5% de P205 

i5,4% de P205 

Neste trabalho são abordados apenas os estudos tecnológicos, em 

escala de bancada, com amostras representativas de tipos diversos 

de minério residual,. realizados pela Paulo Abib Engenharia S.A. 

para a CBMM - Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. 

2. CARACTER1STICAS GEOLOGICAS 

O minério primário de fosfato, carbonatito rico em apatita, ocorre 

sob forma de ｬｾｮｴ･ｳ＠ que apresentam variações de espessura devido a 

estricções e ondulações relacionadas a dobramentos superimpostos. 

Nestes corpos foram reconhecidas variacões faciológicas 

relacionadas a diferentes proporções entre os principais 

constituintes minerais (carbonatos, apatita, biotita, magnetita e 

pseudomorfos de olivina), indicando, sob o ponto de vista 

tecnológico, três principais variedades que definiraram as 

características do minério residual. 

Relacionadas genética e espacialmente aos carbonatitos são 

encontradas rochas de álcali-feldaspato sieniticas com diopsídio e 

apatita, álcali-dioritos, albititos, rochas de granulação fina 

(blastomilonitos), com pequena espessura, e possíveis lamprófiros, 

comumente estéreis e constituídos essencialmente por anfibólio 

e/ou filossilicato&. 

o minério residual, significativamente enriquecido em apatita, se 
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originou a partir da ação intempérica atuante sobre o carbonatito, fc 

em um processo que permitiu a dominante preservação a apatita, ｾ＠

exceto na porção mais superficial do perfil. Dado aos elevados ｾ＠

teores de P205 observados adotou-se a denominação de apatitito e l 

para o minério residual. 

Os dois principais corpos mineralizados mostram uma forma alongada 

segundo a direção NNE e extenção de 2250 m. O minéric residual 

relacionado a estes corpos foi pesquisado através de uma malha de 

poços de 50 x 200 m amostrada de metro em metro, com 

determinações de P205, CaO, Fe203, Al203 e Si02 (figura 2). 

A natureza dos processos supergênicos atuantes sobre as rochas 

subjacentes e o imbricamento a que estas foram submetidas, gerara. 

um complexo perfil de alteração, com espessuras entre 0,6 e 30m 

para as porções mineralizadas, em média 12 m. 

3. TIPOLOGIAS DE MINtRIO 

A tomada de amostras para a realização de ensaios tecnológicos 

tomou em consideração as variações naturais observadas para o 

minério. Estas, caracterizando materiais com eventuais 

comportamentos diferenciados ｦｲ･ｮｾ･＠ ao processo de concentração, 

foram agrupadas em tipos de minérios, tendo por base: 

• análise das informações disponíveis; 

descrição dàs contrapartes de amostras dos poços de pesquisa; 

diferentes alternativas para o processo de beneficiamento. 

A partir dos estudos preliminares de beneficiamento (5), foram 

visualizadas duas alternativas de processo: flotação ou 

lavagem/classificação/separação magnética. Nesta última, somente 

seriam passíveis de aproveitamento os tipos mais ricos, 

constituídos essencialmente por apatita e oxi-hidróxidos de ferro, 

com minerais micáceos, ｱｵｾｲｴｺｯ＠ e outros silicatos ocorrendo de 
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forma subordinada. Estes tipos, genericamente denominados de 

apatíticos, estão diretamente relacionados ao perfil de alteração 

de carbonatitos pobres em biotita e olivina serpentinizada. são 

eles: 
espessura (m) %P205 %Si02 %Al203 

- apatítico superficial silicoso -; 2 15 30 a 60 8 a 16 

- apatítico a luminoso <9 10 a 18 10 a 30 8 a 18 

- apatítico .; lO 20 a 25 5 a 15 4 a 8 

- apatítico recristalizado <7 27 a 30 <4 <; 4 

Entretanto, na alternativa de beneficiamento por flotação estes 

tipos de minério foram incorporados em um único, denominado 

minério apatítico, sendo que o restante do material mineralizado 

pode também ser aproveitado. Nesta situação tem-se ainda os tipos 

denominados micáceo, magnesiano e carbonatítico; os dois primeiros 

se distinguem pelo elevado conteúdo de minerais micáceos e 

diferentes teores médios de fósforo, e o Último pela presença de 

ｾｱｵ･ｮ｡ｳ＠ quantidades de carbonatos. 

A distribuição na jazida de todos os tipos 

assinalados (6) é exposta na tabela I. 

de minérios 

4. AMOSTRAS ESTUDADAS 

estudos tecnológicos efetuados em amostras do minério residual 

levaram em consideração apenas os tipos de minério com maior 

as duas alternativas de processo: 

seletiva, com lavagem, classificação e separação 

ica: apatítico 

• apatítico recristalizado 

Concentração por flotação, com aproveitamento integral da 

apatítico (composição dos vários tipos apatíticos) 

m'icáceo 

• magnesiano 
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A;;, cmr.posições das amostras para os estudos tecnológicos foram 

efetuadas a partir das contrapartes da amostragem dos poços de 

pesquisa. 

5. CARACTERIZAÇAO TECNOLÓGICA AO BENEFICIAMENTO POR SEPARAÇAO 

MAGNtTICA 

Esta alternativa, cogitada exclusivamente para o aproveitamento dos 

tipos apatíticos, foi estudada unicamente no sentido de uma 

primeira avaliação do comportamento do minério em um circuito de 

processo constituído por uma etapa de moagem grosseira (cerca de 

1 mm), seguido de deslamagem e separação magnética. 

Os dois tipos de minérios estudados, bem como outras três amostras 

mais superficiais citadas em (5), foram cominuídas a - 1,18 mm e 

deslamados, sob lavagem intensa, em peneira de 0,074 mm; a fração 

retida foi processada em Separador Eletromagnético Isodinãmico 

Frantz (SEIF), a seco e em escala de bancada, a diferentes 

intensidades de campo magnético (tabela II). 

Os ensaios efetuados em baixa intensidade de campo, equivalente a 

um tambor magnético, geraram um produto não magnético com teores 

entre 23,5 %e 37,7 %de P205 e recuperações superiores a 80% do 

total de fósforo contido; o valor médio para os tipos apatíticos, 

da ordem de 30 % de P205, equivale ao de um produto adequado à 

fabricação de termofosfato. 

Separações magnéticas em campo de média intensidade, 7000 Gauss no 

SEIF possibilitaram a obtenção de produtos não magnéticos em faixa 

de especificações adequadas para a produção de ácido fosfórico, 

SSP ou TSP apenas para os tipos apatíticos mais ricos, ou seja, 

aqueles ｲｾｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｴｩｶｯｳ＠ das porções mais inferiores do perfil. 

Todas as amostras ensaiadas nestas condições apresentaram 

recuperações em massa entre,45 % e 49 % e de fósforo ao redor de 
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70 % do total contido. 

Para os dois tipos apatíticos mais superficiais (superficial 

silicoso e aluminoso), teores de P205 mais elevados somente são 

obtidos com separação magnética em alta intensidade de campo, 

13500 Gauss no ｓｅｉｾ＠ nestas condições têm-se concentrados não 

magnéticos com cerca de 36 % de P205, 1,6 % de R203 e 0,2% de MgO, 

aliados a recuperações da ordem de 60 % do total de fósforo 

contido. 

O beneficiamento deste minério por separação magnética, sensível 

aos diferentes tipos de minérios definidos, carece de estudos mais 

detalhados para a adequação da granulometria de cominuição e uma 

avaliação do comportamento do minério em equipamentos contínuos de 

separação magnética. Atualmente, esta alternativa de processo está 

relegada a um segundo plano, frente aos resultados obtidos na 

flotação e às possibilidades de aproveitamento integral das 

reservas de minério que esta oferece. 

6. CARACTERIZAÇAO TECNOLOGICA AO BENEFICIAMENTO POR FLOTAÇAO 

6.1. Procedimentos Adotados 

As três amostras estudadas, definidas no item 4, foram cominuídas a 

úmido, em moinho de barras, até 100 % em peso passante em malha 

de 0,30 mm, e, posteriormente, deslamadas em ciclones de 25 mm de 

diãmetro. o material deslamado, "underflow", foi quarteado em 

polpa gerando alíquotas para os estudos de caracterização 

tecnológica e os ensaios de flotação em escala de bancada. 

Os estudos de caracterização foram realizados sobre duas frações 

granulométricas (-0,30 +0,15 mm e -0,15 +0,01 mm), através de 

separações em liquido denso na densidade de 2,95 g/cm3, seguidas 

por separações eletromagnéticas em SEIF das frações pesadas, e 

análises químicas e mineralógicas (microscopia óptica e difração 
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de raios x) em todos os produtos obtidos. 

Os ensaios de flotação foram efetuados em três etapas. A primeira 

consistiu na execução de ensaios com coleta estagiada para a 

avaliação das curvas de seletividade de diferentes coletores; na 

segunda efetuaram-se ensaios com dois estágios de limpeza, apenas 

para o coletor de melhor desempenho. Na última, após a composição 

dos três tipos de minérios simulando a média da jazida, efetuaram

se ensaios com coleta estagiada, e um "locked cyclo test"; neste 

os produtos intermediários foram recirculados consecutivamente até 

se atingir o equilíbrio. Todos os ensaios foram efetuados em cuba 

para 0,5 kg de amostra, com o emprego de amido cáustico como 

depressor e "tall oil" e Óleo de arroz como coletores. 

6.2 . Caracterização Tecnológica 

ｾ＠ apresentado um sumário com os principais resultados verificados 

para os minérios deslamados ("underflow"), correspondente às 

alimentações dos ensaios de flotação (tabela III). 

As lamas, representando cerca de 23 % em massa, carreiam entre 5 % 

e 7 % do fósforo presente; estas mostram um aumento muito 

expressivo para os teores de Si02, Al203 e Fe203. 

O tipo apatítico é constituído quase que essencialmente por apatita 

(71 %), com oxi-hidróxidos de ferro e micáceos subordinados, 

respectivamente 14 % e 8 % em peso. Nos tipos micáceo e magnesiano 

predominam os minerais micáceos (46 %); apatita e oxi-hidróxidos de 

ferro são mais abundantes no primeiro, enquanto que quartzo, 

piroxênio e anfibólio são mais frequentes no magnesiano. 

A apatita, predominantemente uma fluorapatita de granulação grossa 

nos três tipos de minérios (0,2 a 2 cm), concentra-se na fração 

mais grosseira do produto de moagem; o grau de liberação para o 

material cominuído a 0,30 mm é superior a 95 %. A principal 
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associação da apatita se dá com os oxi-hidróxidos de ferro, seja na 

forma de grãos mistos com rnagnetita ou películas de recobrimento 

superficial. Estas, embora pouco intensas, se desenvolveram a 

partir das rnicrofraturas existentes em clastos reliquiares de 

apatita, resultantes do comportamento rúptil dos cristais perrante 

à deformação e ao metamorfismo. Carbonato-apatita neoforrnada 

supergenicarnente, de granulação fina a criptocristalina, ocorre de 

forma mais restrita, corno produto de reprecipitação do fósforo no 

nível mais inferior do perfil (apatítico recristalizado), seja 

corno cimento ou auréolas circundando os grãos de apatita primária. 

Análises comparativas em MEV-EDS evidenciaram diferentes 

proporções de Ca e P entre as apatitas primária e a neoforrnada, 

com identificação dos minerais registrada através de imagens de 

elétrons retroespalhados. 

Os minerais rnicáceos compreendem um complexo grupo de 

argilorninerais e mica. Técnicas de difratornetria de raios x 

permitiram identificar a presença de biotita, verrniculita, 

argilornineral interestratificado de 10-14 Angstrorn (hidrobiotita ?) 

e esrnectita. Este grupo de minerais mostra teores crescentes para 

os finos, com valores máximos no "bverflow" da deslarnagern. 

Os oxi-hidróxidos de ferro são constituídos essencialmente por 

rnagnetita-titanífera (lamelas de exsolucão de ilrnenita na 

magnetita); goethita, subordinada, concentra-se abaixo de 0,10 mm. 

Piroxênio e anfibó1io ocorrem corno minerais acessórios; o primeiro 

identificado corno um diopsídio, é mais frequente acima de 0,15 ｾＬ＠

ao passo que o anfibólio, do tipo cálcico (trernolita), mostra 

comportamento oposto. 

Quartzo e feldspato são minerais de pequena expressão; teor máximo 

de 8 % é verificado para o minério tipo magnesiano. 
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Adicionalmente, foram detectados zirconita, baddleyita, 

serpentina, monazita, gorceixita-goiazita. Os fosfatos não 

apatíticos, monazita e gorceixita-goiazita, são responsáveis por 

uma pequena parcela do fósforo presente no minério, menos de 3 % 

do total contido deste elemento para os três tipos estudados. 

Monazita ocorre como cristais micrométricos, circundando os grãos 

de apatita primária ou presente em suas fraturas - neoformação por 

blastese sina pós-tectOnica (7). Gorceixita e/ou goiazita ocorrem 

como produtos resultantes da ação intempérica sobre a apatita, 

estando restritas às porções 

comumente estéreis. 

mais superficiais da jazida, 

6.3. Ensaios de Flotação em Bancada 

As curvas de seletividade para os ensaios de coleta estagiada, com 

o emprego de "tall oil" e óleo de arroz, são expostas nas figuras 3 

e 4. 

O óleo de arroz apresentou seletividade nitidamente superior na 

flotação dos tipos magnesiano e micáceo; para o apatítico os dois 

coletores mostraram seletividades praticamente idênticas. Os 

comportamentos assinalados são também evidenciados a partir das 

estimativas de teores de P205 para o concentrado "rougher", 

considerando recuperações de fósforo de 80 % e 90 %, apresentadas a 

seguir: 
recuperação 80% P205 recuperação 90% P205 

•tall oil" óleo arroz "tall oil" óleo arroz 

apatítico 37,1 % 37,8 % 36,6 % 36,6 % 

micáceo 26,4 % 33,8 ' 25,6 ' 33,2 % 

magnesiano 19,4 % 28,0 % 18,0 % 29,0 % 

composição média 36,6 ' 36,4 % 

Os resultados obtidos nos ensaios com estágios de limpeza, para os 

três tipos de minério e a an.ostra média-, indicam ser possível a 
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obtenção de concentrados com teores acima de 36 % de P205, aliado 

a recuperações de f6sforo superiores a 80 % na etapa de flotaçio 

(figuras 5 e 6). 

No,ensaio "locked cyclo test", efetuado sobre amostra média e com 

recirculação dos produtos intermediários, obteve-se um concentrado 

final, ap6s dois estágios de limpeza, com teor da ordem de 39 % de 

P205 e recuperação de 83 % do f6sforo. 

As características químicas e mineral6gicas dos concentrados 

obtidos, com recuperações de minerais contaminantes, são 

apresentadas na tabela lV. o anfibólio, principal mineral de ganga 

coletado conjuntamente à apatita, é o maior responsável pelos 

teores de Si02 e MgO verificados; estimam-se valores entre 20 % e 

60 % para as recuperações deste mineral nos ensaios de flotação 

efetuados. 

7. CONCLUSOES 

Os vários tipos de minério descritos para a jazida de fosfato 

residual de Angico dos Dias apresentam os mesmos constituintes 

minerais (apatita, oxi-hidróxidos de ferro, minerais micáceos, 

anfibólio, quartzo, feldspato e piroxênio, dentre outros), porém 

com variações significativas em suas proporções, caracterizando 

materiais com comportamento diverso frente aos processos de 

beneficiamento. 

Considerando a alternativa de lavra seletiva e beneficiamento 

apenas do minério mais rico, através de operações de cominuiçio 

grosseira, lavagem, classificação e separação magnética, verifica-

se um potencial para a obtenção de concentrados com teores de 30 % 

de P205, com emprego de separação magnética de baixa intensidade, e 

de 36 % de P205 em média-alta intensidade de campo, 

respectivamente, com recuperações de 80 % e 60-70 % do total de 
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fósforo contido. 

Na opção considerada para a execução do projeto, concentração por 

flotação, podem ser aproveitados todos os tipos mineralizados; os 

concentrados finais, com teores acima de 36 % de P205 e 

recuperação global de fósforo da ordem de 80 %, apresentam 

características químicas adequadas à fabricação de ácido 

fosfórico, SSP e TSP. O mineral de comportamento mais crítico na 

flotação foi o anfibólio; embora presente em pequenas quantidades, 

as recuperações entre 20 % e 60 % para este mineral são as 

principais responsáveis pelos teores de Si02 e MgO verificados nos 

concentrados (0,4% a 4,0% de Si02 e 0,1% a 1,7% de MgO). 
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TABELA I 
DISTRIBUICAD DOS TIPOS DE "INERID RESIDUAL 

·------------------·----·--------------------·------------·- .. ............. ... --- ............... -----------------------------·-------··-- --------------------
tlpHIUr J REPRESENT. TEORES m ESmATJVA DA 

TIPO DE RIIIERIO JIOitrJdJ LIIIEAR D ISTR!BUICAO DE 
III 111 P205 c.o Si02 AI2D3 Fe203 "qO K20 Ci0/P205 FOSFORO CONTIDO lll 

! ----·------------·----------------------------------·------------·-------"'----.-------------·- --- -----·--·------------ -------------------- ｾ＠
I SIIEIIFICIM. SILICOSO 12) 15.30 3.36 ... . .. ... . .. ... ... ... ... .. . 
1 APATIT no ALIIIIIIOSO (I) ＶＴＮｾ＠ 14.15 16.80 22.40 24.50 9.70 19.10 1.12 .49 1.33 ＱｾＮ＠ 84 
! APATITITO (I) 158.10 •34.76 23.40 32.40 12.80 4.35 20.10 2.12 .47 1.38 43.80 
! APATITITD RECRISTAI.IZADO tll 37.39 8. 22 29.10 39.20 5.50 3.54 17.60 .47 .10 1.35 12.88 
I mACEO (I) 123.10 27.07 14.10 20.50 26.80 8.36 15.20 7. 38 2.32 1.45 20. 55 
! "A611ESIAMl 11) 50.40 11.08 9.99 16.30 35.30 9.22 12.80 8.84 3.16 1.a1 5. 96 
I CARBOIMTITICO (I) 6.15 1.35 13.40 29.30 24.30 4.63 12.40 ND ND 2.19 • 98 

TOTAl 454.79 100.00 18.57 26.26 20.78 6.92 22.72 ... 1.41 100.00 ............................................... ;.. .......................................................................................................... ................................................................ __ ,.. ______________ .,. ___________________ -__________ _ 
I 1 l TEDIIES 10105 OBTIDOS A PARTIR DE AIIALISES DAS A"DSTRAS CDftPOSTAS 
121 SUPERFICIAL SILICOSO FOI INCORPORADO AO APATITO ALUmOSO 
•D •AD DETERIIIliADO 

TAIELA II 

SUftMIB DOS lESI.ldiS DE SHAUCAI ftA61[1JCA 

... ........................................................ ......... ........................................................................................ .... .. .. .......... .... ............ ........... .. .... .... .. .. ...... .... ............ .. .............. .. .. ...... ........ .. .. ...... .. .. ...... ................ .. .... .... ............. ..... .... .. ................ _ .. _ _________ .......... 
Lms 1-o,m 111 I PlDDU!O lt8 U&IHICO U !AliO ClftPO I mouto uo ftmrmo E! !E ou cm o I PlDOU!O m ｾＡＶＱ｛ｬＡｃｄ＠ ER ALTI CiMO 

AftiSTU ! I m.I21J51 rfd2051 ru .121151 
1 I mo I 1205 m.l2051 I me 12115 ff2Dl 11203 ft!O Si01 (%) lime 1105 ff103 tl203 !!O s i02 m 1 I mo 1205 ff20J 11283 .,. Sil2 m I 

'·---- ..................................... .. ........ _ ................................... .. .............................. ... .......................... .. ........ -- - ---·----- --·-------·-·----- ----·- ...... --- .. .. ...................... .... .............. .. .............................. .... .. ......................... ___ __ 4 ____ _ ., _ .. ! 
I I I I 

1 mt. I JU lO 14.f I 56.4 33 .9 4.2 1.6 1.7 u !2.9 I 15.9 35.7 1.3 1.1 ＱＮｾ＠ 5. 7 71.1 I 3!.1 31 .! .3 . I .I 2.9 65.9 I I I I I I 
1 mt. rtcris\,1 31.1 14 J5,5 I '"' 37.7 3.1 .6 .1 1 12.7 I 19.9 39.1 .9 .5 .1 ! 69 I 11.9 39.1 .i .l <.1 .5 6J,1 I 

I I I I 

1 com 1 ｴｲｩｮ｣ｾＡ＠ 11.6 13.4 16.5 I 65 .3 2'-2 11 5.1 <. 5 7.1 12.2 I 1!.2 33.1 3.2 1.1 ! .! 69.5 I 39.5 35.1 ;,2 1. 1 7.1 6(1 
I I I I I 

I (01101i (ID I I 23.1 11.1 12.3 69.2 26.1 13 3.7 1.6 lU !5.1 I 11.1 JO 5.1 3.1 1.6 lO 61.6 1 H 36.9 .!I . 15 .11 I Sf./ 1 
I I I I 

I COIJOi i ClD I I 27.3 9.4 1!.9 67.9 23.5 12.1 4.4 1.7 lU !5 I 46.5 21.3 u 3.5 1.4 11.1 70 I 32.5 36.3 ) .9 .2 1.1 6).! I 

...... --.. -- .................. .. ............... ｾ＠ .. .. ..... .. .. .. .. -.. -........ .. -- -.... -. --- ... -......... .................. -.......... -.. .. .... -.. ---.... ---.. -.... .... -- ---.- -----.. .... --.. --.. --.............. -.. -.. -.. -- --- -- ...... .. .... ........ -----· .... -- .. --- .. . 

'Ul'CU fK!! I ki•Mict' 'Wifi"' te 'W"i'M I ri'Wt., Ul 'M'""'*' ·-<t ----.... ｾ Ｍ ｈｊｾ＠ ｴｵｴｾｬｦｦＧｴ ｦ ｬｬ＠

1"\) ... 
CS> 



ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾ Ｍ ｾｾ ｾ Ｍ ｾ＠ＢＧ ｾ ＧＢ Ｇ＠ 'C--- - -- ·; ｾ＠---------- ｾ Ｍ Ｍ TABELA III 

SNIO DAS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO "ATERIAL DESLAIIADO 

--------------------------------·---------··----·------------................................................................................................................................................ -------------------
! TIPO DE ftliERlO 

TEORES (1) RECuPERACAO ftiiiERAIS 111 
1PESO 

I 
P205 ｾｏ＠ Si02 Al203 ft203 ftgO ｾｏｉｐＲＰＵ＠ P2115 tll 1intriis pirox.l oxi·h id. quuho 

1
__ 'UAdtrfiOII' lpltih IÍClCtoS lllhb. ffrrO ftll.,. 01tr01 1 

. ------------------------------------·-----------------·---------------·---------------------------... ----------_,_ ____________ I I , 

I AI'ATITITO 
! 

ＷＶＮｾ＠ 2'1.40 38.40 7.40 1.95 14.52 .BO 1.31 93.4 71 B 2 14 

I NICACEO 
I 

78.00 17.20 23.00 22.90 UB 13.30 7.10 !.34 93.9 41 45 2 7 3 

I IIA&aEs 1 AliO 
! 

78.02 12.20 18.30 31.40 7.82 11.25 8.70 1.50 95.3 30 u 9 l 9 2 

-- ......... --------------------------- .. -----------·--------------·-----------·-·------------ ........................ ------ ............ --- ...................... --- -------------------
TABELA IY 

CARACTERISTICAS DOS CONCENTRADOS FINAIS DE FLOTACAO 

......................................................... - ................................................ ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭﾷﾷＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭﾷＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭﾷＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
! AIIOSTRA TEORES ttl ftlNERAIS til RECuPERACAO DOS ftiMERAIS m 

tintnis pirox .i oxi -hid. lintriit pirox.l oxi-flid. 1 

P2ll5 ft2Dl Al203 1190 Si02 lpitih IÍClCtOl iRiib. ltrro outros ipiti ti IÍCiKIOI •nlib. ltrro 1 

-------·-------------------------------------·-------------------·---·---·-----·---------·--------------·- ... ---------· 
! APATITITD 40.7 .67 .15 .10 . 41 " ( .1 .l .4 Tr 61.5 <.6 7 1.3 

I KICM:EO 39.2 .85 .74 1.08 3.25 96 1.2 2.5 .3 Tr 71.9 .a 39 1.3 

! IIMIIESINIO 39.4 III ,,2 1.69 4.32 93 .2 6.5 .l Tr 90.3 .I 22 

! KEDIA 40.2 110 IIII MD ID 98.5 .I I .4 Tr 84.4 .2 11 2 

! lUlA 39.4 1.22 .94 .55 3. 70 94 .5 3 2. 2 Tr 83.1 .7 30 lO 
1 'cyclo tut' 

... ______________ ,.. _________ .. _________ ,.. ..... ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭﾷＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ .. ·------------------·----------·------·-·----------- .. - ... 

ru ..... 
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