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RESUMO 

O processo de llotação de apatita dos fmos naturais e gerados utilizado pela Bungc Fertlizantes é realizado em uma única 
etapa, produzindo um conccntr<1do com teor médio de P20 5 

de 33'Yo c recuperação de 75'% de apatita. Para obtenção 
desses resultados é necessária a realização da 11otação de apatita em pH = I 2. devido à presença de barita no minério. Isso 
tem ac<1rrctado um consumo elevado de hidróxido de sódio c, conseqüentemente, uma elevação no custo de produção do 
concentrado de apatita. Com objetivo de rcdut.ir este consumo de hidróxido de sódio foi reali zado um estudo piloto de 
flotação cm coluna da barita, seguida da 11otaç;1o de apatita , em valores de pH mais baixos. Para efeito de comparação 

'* entre esse processo alternativo c o atualmcntc utilizado na unidade industrial, foi também realizada , em escala piloto, a 
11otação de apatita com depressão da barita cm pH elevado . 

Após a otimi1~1ção das condições operacionais, reali zando a notação da barita seguida da ftotação de apatita dos nnos 
naturais c gerados cm pH = 11 ,2. obteve-se um concentrado com teor de 33 ,9'Yo de P20 5 

e recuperação de 72,l'Yo de apatita, 
com um consumo de hidróxido de sódio de 3.463 ,0 g/t. Utilizando o processo da Bungc, isto é, realizando a llotaçilo da 
apatita cm pH = l2 , com dcprcssilo da barita, foi obtido um concentrado com teor de 34,4% de P

2
0

5 
c recuperação de 

67,4% de apatita. O consumo de hidróxido de sódio, neste caso. foi de 7.063 ,0g/t. Uma análise desses resultados mostra 
que foram obtidos concentrados com teor de P20 5 c rccupcraçilo de apatita similares. O processo alternativo. ou seja . 
a !lotação de barita seguida da llotaçilo de apatita. proporcionou uma redução no consumo de hidróxido de sódio na 
concentração dos finos naturais e gerados de aproximadamente 51%. 

PALAVRAS-CHAVE: Flotaçilo cm coluna, fosfato, barita, apatita 

I. INTRODUÇÃO 

A 11otação é um dos processos de concentração mais utilizado na indústria mineral, c tem como caracteristica a separaçilo 
dos constituintes através da diferença entre as propriedades de superfície das substâncias minerais contidas no minério. 
Patenteado cm 1906, esse processo tem tornado possível o aproveitamento de minérios complexos e/ou de baixo teor de 
fom1a cconômica e com rendimentos satisfatórios. Sua aplicação estende-se <1 uma grande variedade de minérios com 
características diversas no que diz respeito à granulometria, à composição química c mineralógica c, principalmente, às 
diferentes propriedades físico-químicas de superfície dos minerais constituintes (Aquino, 1998). 

A importfmcia da llotaçilo como processo de conccntraçào de minerais tem motivado o constante desenvolvimento e 
aprimoramento das mf1quinas de notação. Um significativo avanço nessa tecnologia foi marcado pela introdução da 
coluna de notação, ideali?~lda na década de 60, que teve a sua primeira aplicaçilo industrial no início da década de 80 
(Luz et ai , 1998). A coluna de notação apresenta vantagens significativas cm relação <Is células mecânicas, principalmente 
no que se refere ao desempenho metalúrgico, simpliflcaçilo de circuitos e ganhos em custo de capital c operacional. No 
Brasil, a Bunge Fertilizantes (Ara fértil) foi pioneira na implantação dessa tecnologia para concentraçilo de rocha fosfática. 
tendo substituído as etapas de flotação em células mecânicas por colunas na sua unidade industrial de Araxá - MG. 

As rochas fosfáticas são relativamente abundantes na crosta terrestre c são utiliz~ldas principalmente para produção de 
fertilizantes. Essas rochas são constituídas de apatita, argilo-minerais, magnetita, barita, minerais hidratados de ferro 
(goethita e limonita) , fosfatos secundários de alumínio e ferro , minerais de titânio (ilmenita c anatásio), dentre outros 
compostos. 
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A presença de barita no minério fosfático da Bunge Fertilizantes de Araxá acarreta uma dificuldade adicional para 
concentração da apatita pelo processo de notação. Essa dificuldade deve-se à similaridade entre as propriedades físico
químicas da superfície dos minerais apatita c barita, resultando em valores semelhantes de constantes cinéticas frente aos 
coletorcs tradicionalmente utilizados (Guimarães c Peres, 1998). 

Para concentração da apatita, o minério da Bungc Fertilizantes de Araxá é previamente deslamado e classificado cm três 
frações granulométricas denominadas grossos (d

50 
= 105~tm) , finos naturais (d

50 
= 24~m) e finos gerados (d

50 
= 15~tm). 

Essas frações são condicionadas e concentradas separadamente através do processo de notação em coluna. A barita 
contida na fração grossa é llotada previamente à concentração da apatita, reduzindo significativamente a contaminação do 
concentrado fosfático . A concentração da apatita dos finos naturais c gerados é reali zada cm uma única etapa de flotação 
com valores elevados de pH (;:::; 12) para depressão da barita . Isso tem acarretado um alto consumo de hidróxido de sódio, 
contribuindo de fonna significativa para elevação do custo de produção. 

O objetivo deste trabalho foi estudar um processo alternativo para concentração de apatita dos finos naturais e gerados 
com menor consumo do regulador de pH hidróxido de sódio. Esse processo consistiu basicamente na !lotação da barita 
seguida da notação de apatita em valores de pH mais baixos. Para efeito de comparação entre esse processo alternativo c 
o atualmentc utilizado na unidade industrial , foi também realizada , cm escala piloto. a notação de apatita com depressão 
da barita em pH elevado. 

2. METODOLOGIA 

Os testes foram realizados na planta piloto móvel de flotação em coluna do Centro de Desenvolvimento da T'ecnologia 
Nuclear - CDTN, instalada junto da unidade industrial da Bunge Fertilizantes de Araxá (Aquino et al , 200 I) . Nesses 
testes foram utilizados os reagentes preparados para a unidade industrial. As análises químicas de P,O,. CaO, Fc,O,. SiO, 
c BaS0

4 
foram realizadas através de fluorescência de raios-X. - . - · -

2.1. Flotação de Barita e Apatita 

O fuxograma da unidade piloto utilizada nos testes de notação de barita seguida da flotação de apatita está apresentado 
na Figura I . Essa unidade era constituída de duas colunas, sistemas de condicionamento de polpa com os reagentes, 
espcssador, bombas c equipamentos auxiliares. Co1úorme apresentado no lluxograma, parte dos Huxos dos finos naturais 
e gerados era desviada da unidade industrial para dois tanques da planta piloto, sendo, a partir desses tanques bombeada a 
uma taxa constante, mantendo aproximadamente a mesma proporção do circuito industrial (52<% de finos naturais c 48% 
de finos gerados) para o condicionador CN-1 , com adicão de hidróxido de sódio para ajuste do valor do pH. Em seguida 
a polpa fluía por gravidade para o condicionador CN-2, onde eram adicionados o agente colctor da barita Flotinor S-72 
(alquil sulfato de sódio) , da Clariant, c o agente espumante M-537, da Nalco. Após condicionamento com os reagentes, 
a polpa era alimentada na coluna piloto CO-I (14,6 cm de diâmetro c 530 cm de altura total) em contracorrente com as 
bolhas de ar, obtendo-se na fração flotada o concentrado de barita c na fração não flotada a polpa de alimentação da etapa 
de !lotação da apatita. Essa polpa era adensada através de espessador, e alimentada no condicionador CN-3 para iüustc do 
valor do pH com hidróxido de sódio c adição de amido de milho para depressão dos minerais de ganga. Posterionncnte, 
a polpa era alimentada, por gravidade, no condicionador CN-4, onde era adicionado o agente coletor da apatita, óleo de 
arroz. Após o condicionamento, a polpa era diluída c alimentada na segunda coluna piloto C0-2 (19,6 cm de diâmetro c 
498 cm de altura total) em contracorrente com as bolhas de ar, obtendo-se o concentrado de apatita na fração flotada e o 
rejeito final na fração não ilotada. 

As vazões de ar, de <Íf:,'Ua de lavagem e de diluição eram medidas e <ü ustadas através de rotãmetros instalados nas 
respectivas redes, e os níveis das interfaces polpa-espuma estimados a partir de sensores de pressão instalados nas scções 
de recuperação das colunas. Esses sensores emitiam sinais para um controlador digital CD-600, que atuava sobre os 
inversores de freqüência c ajustava as vazões das bombas de rejeito para manter constantes os túveis das interfaces polpa
espuma. Os reagentes eram dosados através de bombas peristálticas, com controle da rotação para ajuste das vazões. 
Os fluxos das polpas de alimentação, concentrado, e rejeito das diversas etapas do circuito eram bombeados através de 
bombas tipo Nemo, marca Netzsch, c centrifugas verticais. 

Na Jlotação de barita foram estudadas as seguintes variáveis: dosagens do colctor Flotinor S-72. dosagem do espumante 
M-537, pH, velocidade superficial do ar c concentração e taxa de alimentação de sólidos. 

Utilizando as condições estabelecidas para a notação de barita, foram estudadas na tlotação de apatita as seguintes 
variáveis : dosagem de óleo de arroz, dosagem de amido de milho, pH, velocidade superficial do ar, concentração de 

sólidos c tempo de condicionamento. 
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Figunt 1 -Fluxograma do circuito utili;.ado na Jlotação de barita c apatita 

2.2. Flotação de Apatita com Depressão de Barita. 

Os testes de notação de apatifa com depressão de barita foram realizados em pH elevado (pH = 12) utilizando parte 
do circuito apresentado no lluxograma da Figura l. Os Jluxos de polpa dos finos naturais (52%) c gerados (48'%) eram 
alimentados no condicionador CN-3, com adição de hidróxido de sódio para ajuste do valor do pH, e de amido de 
milho para depressão dos minerais de ga nga. Em seguida a polpa fluía por gravidade para o condicionador CN-4, onde 
adicionava-se o colctor da apatita óleo de arroz saponificado. A polpa condicionada era diluída e alimentada na coluna 
piloto (C0-2) para notação da apatita. 

Para rcali;.ação desses testes foram utilizados os níveis das variáveis tempo de condicionamento , tempo de flotação. pH. 
velocidade supcrf1cial do ar, etc., praticados na unidade industriaL As variáveis dosagem de amido c de óleo de arroz 
foram estudadas para obtenção de níveis elevados de teo r de Pp

5 
e recuperação de apa tita no concentrado . 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir são apresentados os resultados c discussão dos testes de flotação reali;.ados em escala piloto com as duas 
alternativas de concentração da apatita dos finos naturais e gerados, ou seja, !lotação de barita seguida da notação de 
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apatita (Processo Altcmativo) c notação de apatita com depressão de barita cm valores mais elevados de pH (Processo 
Bunge). 

3.1. Flotação de Barita e Apatita- Processo Alternativo 

A tlotação industrial de barita da fração grossa do minério fosfático da Bungc Fertilizantes é realizada utilizando como 
coletor o Flotinor S-72 c como agente espumante o M-537. Esses reagentes permitem a notação sclctiva de barita com 
relação à apatita, obtendo-se na fração notada o concentrado de barita e na fração não tlotada uma polpa com baixo teor 
de bário para alimentação do circuito de notação da apatita. 

Os resultados obtidos nos testes de tlotação de barita, seguida da notação de apatita, com os diferentes tipos de variáveis 
são apresentados a seguir. 

3.1.1. Flotação de barita 

O estudo de notação de barita cm escala piloto pcnnitiu a definição dos seguintes níveis para as variáveis estudadas: 

taxa de alimentação de sólidos: 128,0 kg/h: 
%sólidos na alimentação da coluna: 33,0: 
pH: 9,2; 
dosagem de hidróxido de sódío: 753,0 g/t; 
dosagem do colctor Flotinor S-72: 125,0 g/t; 
dosagem do espumante M-537: 17,0 g/t; 
velocidade superficial do ar: 2,6 cm/s. 

Utilizando essas condições obteve-se um concentrado de barita com teor de 79,0% c recuperação de 86,5% de BaS0
4

. A 
perda de apatita no concentrado de barita foi de 1,2%. 

3.1.2. Flotação de apatita 

Após a definição das condições de tlotação da barita, citadas antcrionnente, realizou-se os testes de tlotação da apatita, 
cujo objctivo foi a obtenção de um concentrado com teor de 33% de Pp

5 
c recuperação de 75'% de apatita. A seguir estão 

apresentados os resultados obtidos no estudo das variáveis. 

a) Dosagem de óleo de arroz 

A dosagem de óleo de arroz foi estudada nos níveis entre 60,0 c 180,0 g/t. Os resultados obtidos estão apresentados na 
Figura 2 c mostram que houve uma redução no teor de Pp

5 
c uma elevação significativa na recuperação de apatita com 

o aumento da dosagem de colctor. 

b) Dosagem de Amido de Milho 

Os resultados dos testes de notação da apatita, nos quais a dosagem do depressor dos minerais de ganga amido de milho 
variou de 1.000 a 2.100,0 g/t, estão apresentados na Figura 3. Verifica-se que o teor de Pp

5 
foi crescente e a recuperação 

de apatita decrescente com o aumento da dosagem de depressor. 
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Figura 2- Efeito da dosagem do colctor óleo de arroz 
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b) Velocidade Superficial do Ar 

Os resultados obtidos neste estudo variando a velocidade superficial do ar de 1,0 a 2,0 cm/s estão apresentados na Figura 
4. Observa-se que o teor de Pp5 foi decrescente e a recuperação de apatita crescente com o aumento da velocidade 
superficial do ar. Considerou-se como sendo 1,5 cm/s o valor de velocidade superficial de ar adequado para flotação da 
apatita contida nos finos naturais e gerados. 

c) pH 

O valor do pH é uma variável importante no processo de flotação porque altera as características da polpa através da 
variação da concentração de íons. Isto permite urna maior ou menor densidade de adsorção dos reagentes coletores 
e/ou depressores sobre a superfície das partículas minerais. Visando a redução do consumo de túdróxido de sódio na 
concentração dos finos naturais e gerados, nesse estudo foram realizados testes variando o valor do pH de 10,0 a 11,2. 
Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 5 e mostram que o teor de Pp

5 
manteve-se praticamente constante, 

enquanto que a recuperação de apatita foi crescente com o aumento do valor do pH. Em função disto, foi definido o valor 
do pH = 11,2 como o mais adequado para flotação de apatita, sem a presença de uma quantidade significativa de barita 
na alimentação. 

100 100 

80 • • 80 
E ------Qj 

60 · . Rec uperação de A palita 
~ 
11:1 -c 
Qj 

40 (.) .. 
Qj 

c. 

E 
Qj 

60 ~ Recuperação de Apatita 11:1 -c 
Qj 

40 (.) .. 
Qj 

c. -
20 

Teor de P205 ; 
20 Teor de P205 

o o 
1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 

Velocidade Superficial de Ar (cm/s} pH 

Figura 4- Efeito da velocidade superficial do ar Figura 5 -Efeito do valor do pH da polpa 

d) Concentração de Sólidos 

Foram realizados testes varando a concentração de sólidos na alimentação da coluna de 15 a 30%. Os resultados obtidos 
estão apresentados na Figura 6 e mostram que houve um decréscimo significativo no teor de Pp

5 
do concentrado ao 

elevar a concentração de sólidos de 20 para 30%. Com relação à recuperação de apatita, verifica-se que esta foi sempre 
crescente com o aumento da concentração de sólidos. Em função do efeito prejudicial do aumento da percentagem de 
sólidos sobre o teor de Pp

5 
no concentrado pode-se considerar como sendo 20% a concentração de sólidos máxima para 

alimentação da coluna piloto de flotação da apatita dos finos naturais e gerados . 

100 

80 ... 
E ~ 

Qj Recuperaçãode Apattta 
~ 60 1'11 -c 
Qj 
(.) 40 .. 
Qj 

a.. 
20 -Teor de P205 

o 
12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 

%de Sólidos 

Figura 6 - Efeito da concentração de sólidos na alimentação da coluna 

Nos testes de flotação de barita e apatita, utilizando as condições definidas no estudo de variáveis, obteve-se um 
concentrado fosfático com teor de 29,6% de P

2
0

5 
e recuperação de 73,4% de apatita. Esses resultados mostram que, 

embora a recuperação de apatita tenha sido pratican1ente atingida (75%), o teor de P
2
0

5 
foi significativamente inferior 
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ao desejado (33%). Esse baixo teor de Pp5 é devido à presença dos reagentes de flotação da barita e ao efeito deletério 
das partículas ultrafinas. Em função disso, o espessador utilizado para adensamento da fração não flotada da barita foi 
substituído por um circuito de deslamagem constituído de hidrociclones. 

A etapa de deslamagem foi realizada alimentando a fração não flotada da barita em um ciclone de 
2,0 polegadas de diâmetro. O underflow deste ciclone constituía-se no produto final da deslamagem e alimentava a 
etapa de condicionamento da flotação de apatita. O overflow alimentava o segundo estágio, constihtído de um ciclone 
com diâmetro de 1,0 polegada. O underflow desse ciclone recirculava na alimentação do primeiro ciclone e o overflow , 
constituído de partículas ultra:finas, era descartado. 

A introdução da etapa de deslamagem em hidrociclones acarretou um aumento na concentração de sólidos e uma redução 
na quantidade de partículas ultra:finas na polpa de alimentação da flotação de apatita, reduzindo a área superficial específica 
das partículas disponível para adsorção de reagentes e de coleta pelas bolhas de ar. Em função disso, foram realizados 
novos testes reduzindo a dosagem do coletor óleo de arroz e a velocidade superficial do ar na coluna. 

Na Figura 7 estão apresentadas as principais condições e os resultados do balanço de massa do teste final, sendo obtido 
um concentrado fosfático com teor de 33,9% de Pp

5 
e recuperação de 72,1% de apatita. As perdas de apatita nas etapas 

de flotação de barita e deslamagem foram de 1,2 e 1,1%, respectivamente. O consumo médio de hidróxido de sódio para 
flotação de barita, em pH = 9,2, e de apatita, em pH = 11,2, foi de 3.463,0 g/t. 

3.2. Flotação de apatita com depressão da barita - Processo Bunge 

Os testes de flotação de apatita com depressão da barita foram realizados em escala piloto, simulando as condições 
industriais, com o objetivo de comparar os resultados deste processo com os resultados do processo alternativo definidos 
anteriormente. 

Testes realizados em condições ajustadas produziram um concentrado de apatita com teor de 34,4% de Pp
5 
e recuperação 

de 67,4% de apatita, sendo que o consumo médio de hidróxido de sódio, mantido o pH médio igual a 12, foi de 7.063 ,0 
g/t. 

4. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS 

Na Tabela I estão apresentadas as condições e os resultados médios obtidos nos testes de flotação de apatita em pH mais 
elevado para depressão de barita (Processo Bunge), e nos testes de flotação de barita seguida da flotação de apatita em pH 
mais baixo (Processo Alternativo). 

Uma análise desses resultados mostra que a flotação de barita seguida da flotação de apatita em pH mais baixo produziu 
um concentrado com teor de Pp5 ligeiramente mais baixo (33 ,9%), porém com nível de recuperação de apatita mais 
elevado (72,1%). Em função disto, pode-se considerar como sendo semelhante, em escala piloto, os resultados obtidos 
em ambos os processos. A flotação de apatita em pH mais baixo acarretou mna redução no consumo de hidróxido de 
sódio na ftotação dos finos naturais e gerados de 7.063,0 para 3.463,0 g/t, ou seja, de aproximadamente 51%. Além disso, 
houve tm1a redução no consmno do coletor óleo de arroz de aproximadamente 45%. Essa redução pode ser atribuída ao 
condicionamento do coletor óleo de arroz a uma concentração de sólidos mais elevada (;:;; 50%). 

Tabela I - Condições e resultados dos processos alternativos de flotação de apatita dos finos gerados e naturais 

Processo 
Etapa Var·iável 

Alternativo Bunge 

Flotinor S-72 (g/t) - 125 

M-537 (g/t) - 17 

Hidróxido de Sódio (g/t) 7 063 3.463 
Condicionamento 

Amido (g/t) 1.817 1.548 

Óleo de Arroz (g/t) 70 38 

pH 12,2 11 ,2 
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P20S 34,4 33,9 

Teor Fe20 3 
4 ,67 4,48 

(%) BaS0
4 1,75 0,76 

Flotação 
Si02 1,72 1,74 

Recuperação Massa 22,4 29,8 

(%) Apatita 67,4 72,1 

5. CONCLUSÕES 

Esse estudo pennitiu.as seguintes conclusões: 

• No estudo de flotação de barita seguido da flotação de apatita foi obtido um concentrado com teor de 33,9% de Pp
5 

e 
recuperação de 72,1% de apatita. As perdas de apatita nas etapas de flotação de barita e deslamagem foram de 1,2 e 1,1 %, 
respectivamente. O consumo total de hidróxido de sódio para a realização da flotação de barita em pH = 9,2 e da apatita 
em pH = 11,2 foi de 3.463,0g/t. 
• No estudo de flotação de apatita com depressão da barita em pH = 12 foi obtido um concentrado com teor de 34,4% de 
Pp

5 
e recuperação de 67,4% de apatita. O consumo de hidróxido de sódio neste caso foi de 7.063;0 g/t. 

• Uma análise dos resultados, realizando a flotação de apatita em pH mais elevado, para depressão da barita, e realizando 
a flotação de barita seguida da flotação de apatita em pH mais baixo, mostra que foram obtidos concentrados com teor de 
Pp

5 
e recuperação de apatita similares. A flotação de apatita em pH mais baixo acarretou uma redução no consumo de 

hidróxido de sódio de 7.063,0 para 3.463,0 g/t. Isso representa uma redução no consumo de hidróxido de sódio na flotação 
dos finos naturais e gerados de aproximadamente 51%. 

Em face desses resultados, sugere-se a substituição do circuito de concentração de apatita dos finos naturais e gerados 
da unidade industrial de Araxá da Bunge Fertilizantes atualmente utilizado pela flotação da barita seguida da flotação de 

apatita em pH mais baixo. 
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