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O minério oxidado da Fertisul (Complexo Industrial Arafértil) apresenta teores de 
barita que oscilam de 5 a 12%. A separação de barita constitui etapa de vital 
importância para a obtenção de concentrados fosfáticos para a produção de fertilizantes 
fosfatados. A seletividade, via flotação, no sistema barita-apatita apresenta-se 
inerentemente difícil devido à grande similaridade entre as características físico
químicas destes minerais . 

A avaliação de aspectos relevantes desta separação foi realizada a partir da 
determinação da carga elétrica de superficie da barita e da apatita, da obtenção das 
isotermas de abstração do cetil-estearil sulfato de sódio e do sabão de ácidos graxos 
para a barita e a apatita, da realização de ensaios de microflotação em tubo de 
Hallimond modificado e de ensaios de flotação em coluna batelada. 

Os resultados obtidos mostraram que a adsorção do cetil-estearil sulfato de sódio 
ocorre preferencialmente na barita, em comparação à apatita. Jà o sabão de óleo de 
arroz apresentou níveis similares de adsorção tanto na barita quanto na apatita. O cetil
estearil sulfato de sódio foi seletivo como coletor de barita em presença de apatita, o 
que não aconteceu com o sabão de óleo de arroz. 
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INTRODUÇÃO 

Na jazida da Fertisul (Complexo Industrial Arafértil) em Araxá o minério é residual, 
constituído principalmente por apatita, argilo-minerais, magnetita, barita, minerais 
hidratados de ferro (goethita e Iimonita), fosfatos secundários de alumínio e ferro, 
minerais de titânio (ilmenita e anatásio) e outros. A presença de barita (BaS04 ) é uma 
peculiaridade do minério fosfático da Arafértil, tendo constituído também um dos 
principais desafios para a obtenção de concentrados de apatita pela rota processual 
aplicada na mina de Jacupiranga (Serrana). 

A separação da barita constitui etapa de vital importância para a obtenção de 
concentrados fosfáticos para a produção de fertilizantes (rota sulfúrica) e ácido 
fosfórico. A seletividade no sistema barita-apatita apresenta-se inerentemente dificil 
devido à grande similaridade entre as características tisico-químicas de minerais 
portadores de cálcio (apatita) e bário (barita) resultando, como conseqüência, um 
mesmo nível de reatividade frente a coletores tradicionalmente utilizados (sabões de 
ácidos graxos). 

Existem duas maneiras de realizarmos esta separação, já que convencionalmente os 
coletores de apatita flotam também a barita, devido às suas similaridades: 

• depressão da barita seletivamente à flotação de apatita, 
• tlotação seletiva da barita previamente ou posteriormente à flotação de apauta 

A depressão da barita apresenta baixa eficiência, pois os depressores não são seletivos. 

O minério lavrado pela Arafértil apresenta teores médios de barita que oscilam de 2% a 
12%, conforme mostrado na figura I O>. O minério lavrado no ano de 1997 apresentou 
teores de barita que oscilavam de 5% a 12% na pilha de homogeneização, com média 
de 7,9%. A quantidade conhecida deste minério está em tomo de 125 milhões de 
toneladas com tendência de queda do teor médio de BaS04 ao longo dos próximos 
anos. Este minério oxidado é suficiente para aproximadamente 35 anos de operação, 
considerando o regime de produção atual (3,5 milhões de toneladas de minério por 
anoP>. 
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Figura I - Média anual de BaS04 alimentado na 
Unidade de Beneficiamento 

A flotação prévia de barita em relação à de apatita está presente no circuito da Usina de 
Beneficiamento da Arafértil desde 1981 A flotação de barita é realizada no minério 
moído, deslamado e após a separação magnética de baixo campo para retirada da 
magnetita_ Até 1993, a flotação foi realizada em células mecânicas em 2 estágios 
("rougher" e "scavenger") com células Wemco de 300 ft' (8 ,5 m\ A panir de 1994 a 
floração de barita passou a ser realizada em um único estágio em coluna de floração 
Cominco (3 ,0 m x 4,5 m x 14,5 m) com redução no consumo de energia elétrica e de 
reagentes, aumento de seletividade e redução de perdas de apatita <3 >_ 

A flotação de barita é imprescindível para a obtenção de concentrado apatitico com 
alto teor de P20 5 (36%) Este nível de seletividade é imposto à rocha nacional devido à 
acentuada presença de contaminantes (óxidos de ferro, minerais de alumínio, etc.) 
comparativamente à rocha importada_ 

METODOLOGIA 

Materiais 

Amostras dos minerais puros 

As amostras de minerais puros, apatita e barita, foram obtidas a panir do minério 
procedente da mina da Arafértil em Araxá (MG)(l), com caracterização mostrada na 
tabela I_ 
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Tabela I- Caracterização dos minerais puros 

Itens Unidade Mineral 
Bar i ta Apatita 

Teores 
P20s % 0,25 40,93 
C aO % 0,37 54,16 
Fe203 % 0,01 0,08 
Si02 % 0,30 0,30 
BaS04 % 98,97 0,65 

Massa Específica g/cm3 4,52 3,25 
Pureza AE_roximada % 99 97 

Nota: Análises realizadas no laboratório químico da Arafértil 

As amostras utilizadas nos ensaios de flotação em escala de bancada foram obtidas na 
usina de concentração da Arafértil , correspondendo à alimentação da flotaçào de barita 
e à alimentação da floração de apatita, confonne caracterização mostrada na tabela 11. 

Tabela II -Caracterização química e granulométrica da alimentação da flotação de 
barita e da alimentação da flotação de apatita 

Itens Unidade Alimenta~ão da flota~ão 
Barita Aearita 

Teores 
P20s % 19,23 22,40 
C aO % 25.64 26.96 
Fe20 3 <}O 17.64 19.68 
Si02 ~ó 9,45 8.94 
BaS04 "'O 9,03 1.71 

Granulometria 
Retido em I 05 ~m % 48,19 53.57 

A principal diferença entre as duas amostras corresponde ao teor de BaS04 que na 
amostra antes da flotaçào de barita é de 9,03% e após a flotaçào de barita é de 1.71 %. 
Este fato proporciona um aumento do teor de P20 5 em 3% na amostra após a flotação 
de barita, correspondendo a uma pequena concentração de apatita. 

Reagentes 

Como coletor de barita utilizou-se o reagente Flotinor S72, fabncado pela Clariant . 
Este reagente é um alquil sulfato de sódio obtido a partir de um àlcool graxo sulfatado. 

4HO 



É uma mistura aproximadamente equimolar de cetil e estearil sulfato de sódio, vendido 
na forma de uma pasta de cor branca a amarela clara com cerca de 25% de matéria 
ativa, sendo o restante praticamente água<5

J. O reagente apresenta a seguinte fórmula 
quím1ca: 

CH3 - (CH2)n- CH2- OS03Na 
n = 14 ou 16 

O coletor de barita necessita de uma preparação prév1a à sua dosagem no 
condicionador. No processo de preparação do coletor de barita foram utilizadas as 
seguintes condições<6>: 

• temperatura da reação: 60°C, 
• concentração do coletor: 3 a 6%, 
• tempo de preparação: 3 min 

Como espumante na flotação de barita utilizou-se o reagente Flotanol D14, fabricado 
pela Clariant. Este reagente é um eterpolialquilenoglicol obtido a partir de álcool 
propoxilado de cadeia curta(?) O reagente apresenta cor amarelada com aspecto opaco 
e possui a seguinte fórmula química<8

L 

CH3- (CHz),- O- (CH"- CH20)n H 
x=Ja6 n=4a6 

O espumante é utilizado na flotação de barita, já que o coletor não apresenta esta 
característica. O espumante não necessita de preparação prévia, sendo dosado puro . 

Como coletor de apatita utilizou-se sabão de óleo de arroz fornecido pela Boa Sorte, 
com caracterização mostrada na tabela III 

Tabela III -Caracterização do óleo de arroz<9
l 

Item Unidade Valor 
. lndice de Saponificação mgKOH/g 181,63 
. Índice de Acidez mgKOH/g 136,54 
. Índice de lodo cg 12 I g 108,14 
. Ponto de Névoa o c 9,2 
. Umidade % 0,15 
. Ácidos Graxos % 

oléico 36,5 
linoléico 39,4 
palmítico 17,2 
outros 6,9 
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O óleo de arroz comercial apresenta em tomo de 55% de ácidos graxos na forma livre e 
o restante na forma de triglicerídeo. 

A saponificação do óleo de arroz comercial foi realizada utilizando-se as seguintes 
condições00>: 

• temperatura: 70°C, 
• concentração do óleo de arroz na mistura reacional: 30%, 
• relação óleo : soda(JOO%): 7:1 , 
• tempo de reação: 15 min 

A avaliação do rendimento da reação de saponificação foi calculado a partir da 
titulação da soda remanescente, fazendo-se uma comparação com a soda 
estequiométrica calculada pelo índice de saponificaçãon 1 > 

Como depressor de óxidos de ferro e modificador de espuma na flotação de apatita 
utilizou-se fubá de milho como fonte de amido. 

O fubá utilizado nos ensaios apresenta análise característica mostrada na tabela IV . 

Tabela IV- Caracterização química e tisica do fubá de milho02
·
131 

Itens Unidade Valor 

Amido % bs 80.7 
Umidade % 12,0 
Óleo %bu 2,5 
Fibra %bu 3,6 
Cinza %bu 0,6 
Areia o/obu 0,3 
Proteína %bu 5,3 
Granulometria 

35# (420 J.Lm) %retido 4 .9 

100# (149 J.Lm) %retido 41 ,8 

obs.: Análises realizadas nos laboratórios da Arafértil e da Caramuru. 

O fubá de milho utilizado nos ensaios foi gelatinizado numa relação 4: I, ou seja, para 
cada 4 g de fubá utiliza-se I g de soda (base 1 00%) e água para obter uma 
concentração de 3% de fubá na mistura. Após a gelatinização (5 min) adiciona-se mais 
água para diluição do fubá gelatinizado a 1 %. A seqüência de adição dos reagentes é 
fubá, água, soda (10%) e água para diluição final. O rendimento da gelatinização foi 
acima de 90%< 14

'
15> 
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Métodos Experimentais 

A determinação da carga elétrica de superfície dos minerais puros (barita e apatita) foi 
realizada através de dois procedimentos 

• potencial zeta em função de pH por microeletroforese, 
• condição de carga zero pela metodologia de Mular & Roberts. 

Realizou-se a determinação das isotermas de abstração para os minerais puros (bárita e 
apatita) com coletores (solução de sabão de óleo de arroz e cetil-estearil sulfato de 
sódio) em diversas concentrações para cada um dos minerais. 

A determinação das isotermas de abstração seguiu a seguinte metodologia : 

• contactação do coletor com o mineral, 
massa do mineral I ,5 g 
volume da solução 50 mi 
balão volumétrico I 00 mi 
agitador 
rotação 
tempo 
temperatura 

tipo Wagner 
25 rpm 
I h 
22°C ± 0,1 

• medida da concentração de equilíbrio: após a contactação centrifugou-se a solução 
durante 20 min a 1.500 rpm. Em seguida mediu-se a tensão superficial da solução 
para a determinação de sua concentração. A medida de tensão superficial foi 
realizada através do método de gotejamento por um tubo capilar<16

) 

• medida da área superficial do mineral: realizada pela sua superfície específica 
(m2/cm3

) determinada pelo aparelho Microtac e massa específica (g!cm3
) pelo 

método do frasco de Le Chatelier. Este procedimento foi adotado para os minerais 
puros obtendo-se para a barita O, 150 m2/g e para a apatita 0,332 m2/g. 

Para a obtenção da quantidade abstraída de cada um dos coletores (sabão de óleo de 
arroz e cetil-estearil sulfato de sódio) fez-se o cálculo, por diferença, da massa de cada 
um dos reagentes que foi abstraída por unidade de área dos minerais. 

Nos ensaios de microflotação de minerais puros (barita e apatita) utilizou-se o tubo de 
Hallimond modificado por Fuerstenau, Metzger e Seele. 

Para a realização dos ensaios de flotação foi montada uma instalação de coluna de 
flotação em escala batelada. Nesta instalação utilizou-se uma coluna de flotação 
construída em acrílico com diâmetro interno de 2" (51 mm) e altura total de 3.748 mm. 
O aerador utilizado nesta coluna de flotação é um tubo de polietileno com 
aproximadamente 30% de porosidade. 
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O sistema de flotação em coluna batelada apresenta medida da vazão de ar e da água 
de chuveiro por rotâmetros. A recirculação da polpa é feita por bomba peristáltica à 
alimentação. A figura 2 apresenta um esquema do sistema de flotação em coluna 
batelada. 

A polpa é previamente condicionada em bancada, sendo em seguida diluída para 
alimentar a coluna de flotação batelada pela parte superior do equipamento, com o ar já 
nas condições desejadas e a recirculação da polpa já ligada Em seguida liga-se a água 
de chuveiro, coletando-se o material flotado até o esgotamento da espuma. Coleta-se 
então o material não flotado pelo dreno do equipamento. 

1 ~ 4---ACUA 

c:;::;:~---(I!Q~!Q-(:]•J-<>Ic).I.(~O..- 4--- AR 

ao111M PI'RJsritne~ 

Figura 2- Sistema de flotação em coluna batelada 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estudos com Minerais Puros 

Condição de carga zero 

A condição de carga zero, detenninada pela metodologia de Mular & Roberts. ocorreu 
para a barita em pH = 6,2, e para a apatita em pH = 7, 1. As curvas de pHr em função 
do ó.pH para a barita e a apatita são mostradas na figura 3. 

tc,pH 0.<-r-------------------, 

o.~ 

-0..! 

-O.< 

-+-BAR/TA 
-().Ç 

- APAT/TA 

Figura 3 -Cond ição de carga zero para a barita e a apatita pela metodologia de Mular 
& Roberts 

Potencial zeta 

A curva de potencial zeta para a barita mostrou que este mineral apresenta potencial 
negativo em ampla faixa de pH, ocorrendo reversão para pH = 3,0, ou seja, para 
valores acima deste pH a superficie da barita apresenta carga negativa e para valores 
abaixo deste a superficic da barita é positiva. 

A curva de potencial zeta para a apatita mostrou que este mineral apresenta reversão 
em pH = 8,6, ou seja, para valores acima deste pH a superfície da apatita apresenta 
carga negativa e para valores abaixo deste a superficie da apatita é positiva. 
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Figura 4- Curvas de Potencial Zeta da barita e da apatita em função do pH 

Os valores de pH de condição de carga zero obtidos pelas duas metodologias são : 

• barita método de Mular & Roberts 
potencial zeta (microeletroforese) 

• apatita : método de Mular & Roberts 
potencial zeta (microeletroforese) 

pH = 6,2 
pH = 3,0 
pl-1 = 7,1 

pl-1 = 8,6 

As discrepâncias nos valores de pH correspondentes à condição de carga zero para 
ambos os minerais (mais acentuada no caso da barita) sugerem que o KCI não é um 
eletrólito indiferente para estes sistemas. Como a flotação industrial de barita ocorre 
em tomo de pH = 9,5, enquanto que para a apatita a flotaçào industrial ocorre em tomo 
de pH = li ,5, fica nítido que nos dois casos as superflcie dos minerais bar i ta e apatita 
encontram-se negativas. Julgamos não haver necessidade de busca de um eletrólito 
suporte que leve a valores de condição de carga zero ~:oincidentes para os dois 
minerais. 

Isotermas de abstracão 

A figura 5 mostra as isotermas de abstração para os minerais barita e apatita na 
presença de cetil-estearil sulfato de sódio. A adsorção do reagente na superflcie da 
barita é consideravelmente maior que na apatita Este fato sugere ser o cetil-estearil 
sulfato de sódio coletor seletivo para a flotação da barita em presença de apatita . 
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A figura 6 mostra as isotermas de abstração para os minerais barita e apatita na 
presença de sabão de óleo de arroz. A adsorção do reagente ocorre de forma 
significativa nas superficies de ambos os minerais barita e apatita. Este fato sugere não 
ser o sabão de óleo de arroz coletor seletivo para a flotação da apatita em presença de 
bar i ta. 
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Figura 5 - Isotermas de abstração de cetil-estearil sulfato de sódio (Fiotinor S72-
Clariant) para barita e apatita 
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Figura 6 - Isotermas de abstração do sabão de óleo de arroz (Boa Sorte) para barita e 
apatita 
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Flotabilidade em tubo de Hallimond modificado 

A flotabilidade da barita e da apatita em função do pH foi investigada para os 
coletores: cetil-estearil sulfato de sódio e sabão de óleo de arroz. 

Para o cetil-estearil sulfato de sódio, na concentração de I ,5 mg/1, a barita apresentou 
máximo de flotabilidade em pH em tomo de 9, mostrando menor flotabilidade para 
valores abaixo e acima deste valor. Já a apatita apresentou flotabilidade praticamente 
nula em todas as faixas de pH na concentração de I ,5 mg/1. Para concentração de cetil
estearil sulfato de sódio 80 vezes maior, a apatita apresentou flotabilidade crescente 
com o abaixamento de pH, atingindo valores em tomo de 62%. Estas curvas são 
mostradas na figura 7. Este comportamento indica que a adsorção desse coletor na 
apatita ocorre em resposta a um mecanismo predominantemente eletrostático, ao 
contrário do que acontece no caso da barita, para a qual a adsorção tem que vencer a 
repulsão eletrostática. A natureza específica da adsorção do cetil-estearil sullàto de 
sódio na barita pode estar relacionada ao fato do ânion coletor ter sua extremidade 
polar de mesma natureza química que o ânion do retículo cristalino do mineral 
(sulfato). 

Para o sabão de óleo de arroz, na concentração de 8,5 mg/1, a apatita apresentou 
máximos de flotabilidade em pH em tomo de 9 e I I, sendo o primeiro pico maior que o 
segundo. Este comportamento da apatita foi comprovado para concentração de sabão 
de óleo de arroz em 14,0 mg/1. O vale de flotabilidade entre os dois máximos se 
reproduz em escalas de bancada, piloto e industrial, sem nenhuma explicação 
mecanística plausível dentro do nosso conhecimento, não impedindo o registro de sua 
ocorrência. Já a barita apresentou flotabilidade prat1camente constante e igual a I 00 % 
em todas as faixas de pH na concentração de 8,5 mg/1 . Estas curvas são mostradas na 
figura 8. 

Verificou-se portanto que o cetil-estearil sulfato de sódJO proporciona alta flotabilidade 
para a barita comparativamente à apatita, apresentando-se como reagente potencial 
para flotação de barita frente a apatita. O mesmo não ocorre com o sabão de óleo de 
arroz, que proporciona flotabilidade significativa para ambos, barita e apatita, mesmo 
em concentrações baixas de coletor. 

Os ensaios cinéticos com barita e apatita foram realizados para os coletores cetil
estearil sulfato de sódio e sabão de óleo de arroz, conforme mostrado nas figuras 9 e 
10. 

Os ensaios cinéticos mostraram que a barita apresenta cinética favorável em relação à 
apatita na mesma concentração de reagentes coletores, tanto para o cetíl-estearil sulfato 
de sódio quanto para o sabão de óleo de arroz. Novamente foi comprovado ser o cetil
estearil sulfato de sódio um reagente que proporciona alta flotabilidade para a barita e 
baixa flotabilidade para a apatita, enquanto o sabão de óleo de arroz levou a 
flotabilidades significativas para ambos os minerais 
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Através dos ensaios de microflotação em tubo de Hallimond modificado foi verificado 
que o reagente cetil-estearil sulfato de sódio apresenta potencial como coletor seletivo 
para a barita no sistema barita-apatita. Já o sabão de óleo de arroz não apresenta 
potencial como coletor seletivo no sistema barita-apatita (sem adição de depressor), já 
que os dois minerais apresentam tlotabilidade significativa com este coletor. No caso 
de minério, os resultados sugerem portanto uma flotação prévia de barita com cetil
estearil sulfato de sódio com posterior flotação de apatita, com sabão de óleo de arroz, 
na fração não flotada. Estas opções serão verificadas em escala de flotação batelada. 
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Figura 7 - Influência do pH na tlotabilidade de barita e apatita com cetil-estearil sulfato 
de sódio (Fiotinor S72 - Clariant) 
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Figura 8 - Influência do pH na flotabilidade de barita e apatita com sabão de óleo de 
arroz (Boa Sorte) 

490 

~ 



100 
90 

,....... 80 
'$. 

ij Ccc Colou• I..Srrtt1 I r 
pH •9,0 

'-' 
u 

~ 
:õ s 
o 
ti: 

10 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
o 

o 

/ 
,/ 

,/"' 

lO 

-1---
___.... v 

~ 
~_.... 

r 

_.,.......~-" 

20 30 40 50 60 
Tempo (min) 

Figura 9 - Ensaios cinéticos de flotação de barita e apatita com cetil-estearil sulfato de 
sódio (Flotinor S72- Clariant) 
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Figura 10 - Ensaios cinéticos de flotação de barita e apatita com sabão de óleo de arroz 
(Boa Sorte) 

491 



Estudos com Minérios 

Para avaliar a separação de barita em minério fosfático foram investigados 3 circuitos 
de flotação: 

• flotação direta de apatita no minério moído e deslamado após separação magnética 
de baixo campo, 

• flotação de apatita e posterior flotação de barita no minério moído e deslamado após 
separação magnética de baixo campo, 

• flotação de barita e posterior flotação de apatita no minério moído e deslamado após 
separação magnética de baixo campo. 

A flotação direta de apatita com sabão de óleo de arroz, no minério moído e deslamado 
após separação magnética de baixo campo, não apresentou seletividade suficiente para 
a obtenção de concentrado final de apatita . O concentrado de apatita apresentou teor de 
P20 5 = 30,5 % enquanto que a especificação é P20 5 = 35,5 %. Este fato deveu-se à 
flotação de barita, que ocorreu em significativa extensão. Este resultado confirma 
aqueles obtidos nas isotermas de abstração e microflotação em tubo de Hallimond, os 
quais indicavam dificuldade na seletividade no sistema barita-apatita, utilizando-se 
sabão de óleo de arroz como coletor. 

A flotação de apatita (juntamente com barita) com sabão de óleo de arroz e posterior 
flotação de barita com cetil-estearil sulfato de sódio proporcionou a obtenção de 
C')ncentrado de apatita com melhor seletividade (P20 5 = 35,1 - 35,3%) Contudo, as 
perdas de apatita na flotação posterior de barita foram altas . 

A flotação prévia de barita com cetil-estearil sulfato de sódio, e poste.rior flotação de 
apatita com sabão de óleo de arroz , proporcionou a obtenção de concentrado de apatita 
com seletividade adequada e menores perdas de apatita. Estes resultados confirmam os 
obtidos nas isotermas de abstração e microflotação em tubo de Halltmond , os quais 
indicavam elevada adsorção do cetil-estearil sulfato de sódio na barita e conseqüente 
alta flotabilidade da barita. 

Avaliando-se as 3 opções de circuito, a melhor em termos de seletividade no sistema 
barita-apatita e minimização de perdas de apatita corresponde à flotação prévia de 
barita com cetil-estearil sulfato de sódio e posterior flotação de apatita com sabão de 
óleo de arroz na fração não flotada da barita. A tabela V mostra a comparação das 3 
opções de circuito. 
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Tabela V -Comparação de circuitos no sistema barita-apatita através de tlotação em 
coluna 

Circuito Flotação Rec . global de Cone. de aEatlta (%) 

aEatita P205 Fe203 13aS04 

apatita 68 30,5 4,1 15,3 

2 apatitalbarita e barita 60 35,1 5,0 3,1 

3 barita e apatita 68 35,5 5,0 1,8 

CONCLUSÕES 

• coerência dos resultados de adsorção de coletores (cetil-estearil sulfato de sódio e 
sabão de óleo de arroz) na barita e apatita, com microflotação em tubo de Hallimond 
modificado e flotação batelada, sendo portanto possível esclarecer e explicar com 
detalhes a separação de barita em minério fosfático. 

• confirmação de que o circuito atual que a Arafértil utiliza para separação de barita 
do minério fosfático (flotaçào prévia de barita com cetil estearil sulfato de sódio e 
posterior floração de apatita com sabão de óleo de arroz) é o que apresenta melhor 
seletividade e minimiza as perdas de apatita, 

• aumento do conhecimento do processo de separação de barita no mmério fosfático . 
possibilitando melhor acompanhamento e controle da unidade de Beneficiamento 
de Minéno Fosfát1co da Arafértil(171 

O conjunto de todas estas informações, com conseqüentes aplicações em escala 
industrial, mostra que, quando é possível atuarmos no processo a part1r de 
conhecimentos solidificados, as soluções ocorrem de forma correta e efetiva 
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RELEVANTS ASPECTS OF BARITE SEPARA TION FROM A 
PHOSPHA TE ORE VIA FLOTA TION 

ABSTRACT 

Rogério Contato Guimarães 
Antônio Eduardo Clark Peres 

Arafértil's oxidized ore presents barite grades that oscillate between 5 and 12%. The 
barite separation plays a major role in the production of apatite concentrates for the 
manufacturing of phosphate fertilizers . The selectivity , via flotation, in the system 
barite-apatite is inherently difficult due to the simílarity of the physical-chemical 
characteristics of these minerais. 

The evaluation of the relevant aspects of this separation was performed based on the 
determinations of the electrical surface charge of barite and apatite, the abstraction 
isotherms of cetyl-stearyl sodium sulphate and fatty acids soaps for barite and apatite 
and microflotation in a modified Hallimond tube and flotation tests in a batch column. 

The results showed that the adsorption of cetyl-stearyl sodium sulphate occurs 
preferentially on barite, in comparison with apatite. On the other hand the rice bran oil 
soap presents similar adsorption leveis onto both barite and apatite . The cetyl-stearyl 
sodium sulphate was selective as a barite collector in the presence of apatite, a fact that 
was not observed in the case ofrice bran oil soap. 

Key-Words: Flotation, Barite, Phosphate 
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