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RESUMO 

A tlotw;ào é o método de concentração uti li zado para concentrar as rochas fosfáti cas bmsilcims. que são de mineralogia 
extremamente complexa. necessitando de estudos de caractcriza~ào tecnológica das diversas tipologias para prever o 
comportamento das mesmas frente ao proce"o industrial. Devido it similaridade das propriedades superficiais da apatita e 
carbonatos, especialmente a calei ta. torna-se extremamente difkil a obtenção de concentrados com relação Ca0/P~05 dentro 
das especificac;õcs para a fabricação de ferti li zantes . Pnr esta razão. utiliza-se o sulfossuccinato como coletor, pois o mesmo 
é mais seletivo em relação à apatita e calcita do que os :ícidos graxos . Neste trabalho foram feitos ensaios de llotação em 
esca la de bancada com quatro diferentes tipologias de minérios fosfáticos da mina de Tapira- MG: piroxenito silicilicado 
se mi-compacto. piroxenito siliciticado compacto, sikx ito e piroxenito serpentinizado, cujas relações Ca0/P20 5 eram de 2, I; 
3..'\: 2.5 c 1.13. respcctivamentc. visando avaliar o desempenho do colctor sintético KE'"XR1 (mistura de sulfossuccinato de 
sódio c potássio com um álcool de cadeia longa) na flotação dos mesmos. As variáveis estudadas foram: dosagem do coletor 
sintético KE"'XX3 . dosagem do depressor amido gelatinizado e pH de !lotação, usando a metodologia estatística de 
planejarnentCJ c análise fatorial de experimentos. Os resultados mostraram que as relações CaO/P~O, dos concentrados 
foram maiores pam os minérios com comcúdo de carbonatos mais elevados e crescentes com o aumento da dosagem de 
coletor. O melhor valor de pH c da dosagem Jc depressor para a flotação das quatro tipologias de minérios foi igual a li e 
200 g/t. respectivamente. ficou ev idente a necessidade de etapas de limpeza para obtenção de concentrados dentro das 
cspecitica<,·ões de mercado para todas as amostras estudadas . 

Palavras-chave: rm:ha liJsfática , llotação, su lfossuccinato. 
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1 -INTRODUÇÃO 

Os principais minérios fosfatados hrasilc iros apresentam mincralngia complexa. hai xo grau de uniformidade. teor haixo de 
apatita c e levado de carhonatos sendo de difíc il hcncficiamcnto. o que implica cm prohlcmas no seu aproveitamento 
industria l. A lavra e o processamento desses miné rios leva m a perda de fósforo. sendo 15'11· na la vra. 40Çf no 
hencficimncnto, 2 a 5% no transporte e manuse io do concentrado fosfático. Finalmente. a assimilação do fósforo presente 
nos fertili zantes pelas plantas é muito baixa. ou seja. de lO a :10%. Esses índices levam a um aproveitamento globa l máximo 
de apenas X% do lúsforo inicial. Como pode ser ohscrvada. uma das maiores perdas ocorre na etapa de beneficiamento. 
exigindo, cada vez mais. aprimoram~ntos no proccssu Uc concentração para um melhor aproveitamento das reserva., 
fosfáticas, contribuindo. assi m. para o desenvol vimento sustentado (Barros. 19\!7). 

Embora intensivos esforços na pesquisa tenham sido feitos para desenvol ve r métodos pdticos para obter a separação 
carbonato/apatita através da flotação. ainda não foram encontradas soluções para a maioria dos minérios estudados. Um dos 
casos de sucesso industrial é do processo Serrana, aplicado para tratar um minério fos fático carbonatítico ( 15 r;, de apatitaJ. 
O aspecto chave desse processo consistia no uso da flotação aniúnica dircta da apatita com áciuos graxos (lo// oil 
saponificado) c depressão do carbonato com amido de milho ge latinizado num circuito alcalino. O proccS\o evoluiu para a 
suhstituição do coletor por um reagente anfótcro da família da sarcosina. Outros estndos mostraram que a rugosidade Ja 
superfíc ie, o tamanho dos grãos e a contamin<11;üo de ferro inllucnciam a llotahilidadc de apatitas e carhonatos. O 
desenvolvimento desse processo ajudou a diminuir a Llcpendência hras ilcira por fosfatos estrangeiros (Assis et ali i .. 19~~: 

Leal Filho et ali i., 1990). 

Os minérios supcrticiais Lla jazida de Tapira apresentam diferentes graus Jc altcra~ão da apatita c minerais de ganga. 
acarretando difi cu lLladcs adicionais na sua !lotação. a qual é feita utilizanuo ácidos graxos (úlco de soja) e amiLlo de milho. 
como coletor e depressor, rcspcctivameme. A alteração da apatita pode ocorrer pela substituição do íon dlcio da apatita por 
cátions bivalentes e/ou formação de minerais fosfáticns secundários. A soluhilização da apatita c posterior reprecipitação 
com outros íons provoca não só a diluição do teor de fús lúro cm rcla<;ão ao mineral Je origem como tamhém mudanças no 
sistema cristalográ fico c alterações superficia is (Assis ct alii .. 1990: Salum et ali i .. IY90). 

Lima e Peres ( 1994) estudaram n comportamento de Jois minúios carbonáticos da jat.ida de Tapira (piroxen ito e s ilex ito) 
na tlotação e veriticaram que os melhores resultados foram ohtidns com uma mistura Je ácidos graxos derivadns de óleo de 
arroz com reagen tes sinté ticos (sulfossuccinato e sulfossuccinamato). 

A composição química média dos concentrados de rocha fosfática , produzidos pela Fosfcrtil no ano de 2000 foram as 
seguintes: teores em termos percentuai s de P,O, (.12.2H). Fc ,O , ( 1.34). MgO (0,56) . CaO (50.\!4), rdaçüo Ca0/P,0 5 ( 1,44 ) 
(Fosfcrti L 200 I). 

Como a mina de Tapira_MG possui diversas tipologias UL' minérios. fa1.-sc ncL'l'ssÜrio estudar separadamente seus 
comportamentos frente ao processo de fl ota~ilo. 4Ul: ..5 o m..:todo Lk concentra\·~o t:mprq;.ado inJustríalmente.Logo. estt.: 
trabalho teve pPr objctivo verificar o comportamento de quatro tipologias de minérios fosfát icos de Tapi ra- MG. 
denominados piroxcnito s ilicificado semi-compacto. piroxcnito s ilic ificado compacto. s ilcxito c piroxcnito serpcntinizado. 
utilizando o colctor KE"X~n (mistura de sulfossucc inato de súdio c pot;issio com um <i lcool de cadeia longa) c o depressor 
amido de milho. 

2- MA TE RIAIS E MÉTODOS 

Na tahe la I estão apresentados os resultados das an á lises químicas das tipo logias de minérios estudadas. realizadas no 
Laboratório Químico da Foskrtil pelo métouo de espec tromet ria de raios X. Através dest as an:íliscs. observa-se 4ue o 
minério piroxenito scrpentilli/.ado possui o maior teor de P,O, ( l.'í.lJO'k ) c 20.X6% de C aO. implicando cm uma rel,u; ão de 
CaOIP,O, de I ) I. As outras tr0s tipologias possuem teores baixos <.k P, O, c elevados de C aO. ou seja são minérios Je alta 
relação Caü!P,O , (2, I para o piroxcnito s ilicificado scmi-compacto. :1. 1 para o pirnxcnito si lic ilicado compacto e 2.5 para 
o si lcxito). 
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Tabela I - Composi<;iio yuímica global <.las tipologias de minérios fosfáticos de Tapira-MG 

Teores(%) 
Tipologia 

P,O, Fc20-' MgO C aO AI20.1 Si02 Ti02 

Piroxcnito silicificaUo s..;mi-compacto 5.2'-J 4.32 4,20 11,03 2.3 1 32.0'-J ó,21 

Piroxcnito silici li cado sompacto 7,25 4.72 3.6 1 22.2X 1.00 22,'-)4 4.70 

Silexito X.43 4,03 457 20,S7 0.42 IX.XI 13.55 

Piroxenito serpentini zado 15,'!0 14,3'! 3,20 20.X6 2.75 15,ó7 15.63 

Os ensa ios rea li zados consistiram de uma etapa mugll<'r de notação anitmica dircta da apatita . Foi ut ili zada uma cé lula 
Denvc r do Labnratório de Tratamento de Minóms do CEFET-OP. Os reagentes utili zados fo ram: 

• coletor: KE'"'XX3 (mistura de sulfossuccinato de sódio e potássio com um ülcool de cadeia longa fabri cado pela 
Cognis) a 5'!1· p/v: 
depressor : amido de milho cumcrcial (fabricado pela Cargill), gelatinizado com hidr<'>xido de sóuio a 2% p/v, 
relação amido/soda= ó/1: 
soluçôcs de Na OH ou HCI a I '!c p/ v para ajuste do pH na faixa de X a I I. 

Com base no procedimento padriio da Foskrti l para a llot a<JH> de minérios fosfá ticos, fo ra m sclcc ionadas as vari{l vc is 
consideradas de maior impnn:mc ia bem como a faixa de trabalho mai s in<.licaua. Os fatores foram assoeiauos its 
cod ificaçiies dos ge rau nres de forma a ev it ar se confundirem duas intcraçües prov:íveis, conl(mne apresentado na Tabela 2. 
Para anülise dos re su ltados foram auotauas como vari:í vei s J c resposta, o teor Jc P,O, (X) , recuperação de P20 ; (Y) e a 
re lação Ca0/P20 5 (Z). que representam a qualiuade do produto. 

Tabela 2- Fatores c níveis sdccionauos assoc iados ü cod ificaçfio dos geradores 

Fator 
Níveis Codificação 

+ Intermediário dos geradores 

Dosagem Je coktor (KE"'X~DI (g/ti 300 ')00 óOO A 

Dosagem Je <kprcssor (a mido de milho) (g/t) 3(X) 7(X) 500 B 

pH na llotação X li <J.5 c 

Nesse traba lho, o Jesvio-paurão foi util izauo para quantifi car o grau Je precisão ou reprouutibiliuade das medidas. O erro 
experimental foi dctenninado através de 4uatro experimentos realizados cm condiçücs idênticas, utilizanuo níve is 
intermcui:írios aos Jcfinidos para as variúvcis. ver Tabela 2. Os resu ltauos do planej amento fatoria l de experimentos foram 
avaliauos utilizando o algoritmo Jc Yatcs, yue permite quamificar a signi ricftnc ia Jus efeitos Je caua uma Jas variáve is 
cstuuauas e Jas inter:u;ües entre das. 

Através Jos resultados J o primeiro plancjamcnto fatorial de experimentos vcrilicou-se 4ue para todas as tipologias de 
minérios, todos os ckitos c intcraç<->es foram significativos nas variáveis respostas cstuuauas. Desta forma , visanuo à 
otimização do processo. verificou-se a necessidade de se realizar um segundo plancjamento de experimentos, onue se fixou 
o valor Jo pH cm I I c variou-se as dosagens de coletor c J cpressor cm Jois níveis conforme mostrado na Tabela 3. 

Tabela 3 - Segunuo plancjamento de ex perimentos para todas as tipolog ias. 

Dosagem de colctor (KF'"' XX3) (g/t) 

Dosagem de <kprcssor (amido de milho) (g/t) 

pH na llot:u;:lo 
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 4. estão apresemadas as equações da inllul'ncia das dosagens do coh:tor KE.'XX.I c do depressor amido de milho 
sobre a recuperação e teor de P,O, c a rc la<;ão CaO/P,O, para as quatro tipologias de minúios estudadas. 

Tabela 4 - lntluênc ia das variávei s dosagens de KE.'8X3 c amido sobre as variüvc is respostas teor de P,O, (Yl. Recuperação 
de P,O, e relação CaOIP,O, das quatro tipologias Je min~rios estudada cm pH I I. 

Tipologia de Minério I Equaç(ics das Variüvcis Resposta -l 
X= 14.74 - 7.54A l Piroxenito si lici licado scmi-compaclo I . y = '12.96 + 7.11 A I 

Z= i.fló+0. 12A l 
---- - - ·----- --+---------X= J6.io - 7.09A ----1 

1-----Piroxenito silicificauo compacto I y = X8 .lJO + 12.17 A 

z = 2,3 1 + 0.4lJA 
Si !exilo X = 22.22 - X.OOA 

Y=X6.ll+ll.lJ9A 

z = 1 Jn + o.30A ] 
Piroxcnito scrpentinizado [ X = 26.20 

A- dosagem de KE'"'X83 

Y =9 1.XO 
Z= 1.34 j 

Como pode ser observado pela Tabela 4 verificou-se LJUC entre os efeitos estudados. somente a dosagem do colctor teve 
efeito significativo sobre as variáveis resposta teor de P,o,. recuperação de P,O, c rclac,:üo CaO!P,O, para as tipologias 
piroxcnito siliciticado scmi-compacto. piroxcnito siliciricado compacto c silcxilo. Para a tipologia piroxenito 
serpcnlinizado, todas as três variáveis estudadas não tiwram efeitos significativos sobre nenhuma das variáveis respost as. 
pois neste caso o mesmo já se encontr'-!Va na condição otimi1.ada. Para as demais tipologias (piroxcnilo silicificado semi
compacto. piroxcnito silicilicado compacto c silcxito). utilizou-se os modelos represen tados pelas e4uações da Tabela 4 
para simular ensaios de llotac,:ão com o coletor KE'"'XXJ. 

Nas Figuras I. 2. c 3 estão apresentados os resultados da simulação de experimentos com o colctor KE"'XXJ para os 
minérios piroxcnito silicificado scmi-compacto. piroxcnito si licificado compacto e silcxi to . Como pode ser observado. o 
teor de P20 5 nos concentrados desses minérins diminuiu c a recupcraçüo aumentou com a dev~u~·ão Ua dosagem do colctor. 
Este comportamento é normal e pode ser atrihuído it queda de seletividadc na llotação entre a apatita e a ganga a ela 
associada em função do excesso de coletor presente. 

De uma maneira geral. observa-se que os teores de P,O, dos concentrados foram maiores para os minérios mais ricos c que 
a relação Ca0/P20, foram maiores para os minérios com maiores conteúdos de carhonatos (veja as Figuras I. 2 e 3). 
Ohserva-sc também uma ekvac;ào da relação CaOIP,O, com o aumento da dosagem do coletor para todas as três tipologias 
(PSSC- piroxenito silicificado semi-compaclo. PS(' · piroxcnito silic iricado compacto c. SILF.- silcxito). Além disso. 
ohscrva-se a necessidade de etapas de limpaa dos conce ntrados produzidos para a ohtenç;io de concentrados linais dentro 
das especificações comerciais. 

Para a etapa roughcr pode-se considerar satisl;itúria uma recuperação acima de 90'!t·. pois nesta etapa a mesma é 
priorizada. Logo. nas simulações realizadas fixou-se o valor da recuperação de 1',0 ; cm lJO'k. Desta túrma. na condiç:io 
otimizada para o minério piroxenito silicificado semi -compacto (dosagem de 675 g/t de colc:tor. 200 glt de ckpressor) o teor 
de P,O, do concentrado foi de 18"k c a ralação CaO/P,O, fúi de l.fl (veja Figura 1). Para o minério pimxenito si lic ificado 
compacto na condição otimizada (dosagens de KE'"'XX:I c amido de iC7 c 200 g/t) furam ohtidos teor de P,O, de c 15.6'/r e 
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600 700 800 900 1000 1100 

Dosagem de Coletor (glt) 

(a) • Recuperação de P205 --+-- Teor de P205 
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(b) Dosagem de Coletor (glt) 

Figura I - Resultados da simula..;ao de experimentos: colctor: KE'"'XXJ: tipologia: piroxc nito silicificado scmi-compacto: pH 
igual a li : 
(a) Rec uperação c teor de P~O, c m lü nc;ão da dosage m de colctor: 
ib) Rdac;ão CaO/P~O, cm função da dosagem de coletor. 
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Figura 2 - Resultados da simuhtção de cxpcrimc111os: co letor: KE"'XX~ : lipologia: piroxcni to silic.:ilicado compacto: pH 
11: 
la) Recuperação c teor de P~O, em função da dosagem de colctor: 
(b) Relação Ca0/P~05 cm fun\iio da dosagem de colcJor. 
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Figura J --Resultados da si mulação de expe rimentos: colctor: KE1''XX3: tipologia: silcxito: pH = li : 
(a) Recupcra~'ão c teor de P~O, cm fun,·:io da dosagem de coletor: 
(h) Relação CaO/P,O, c m run~·ão da dosagem de colctor. 
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relação Ca0/P20, foi de 2,35 (veja Figura2). Para o minério silcxito foram obtidos teor de 1',0 , igual a 1'!.6'/r e relação 
Ca0/ P20 , de 1,'!3 para a dosagem de KE'"'Rín ig ual a S<J7 g/t. amido igual a 2(X) g/t. Para o piroxc nito scrpc ntin izado a 
condição otimizada fo i o btida para as dosagens de KE'"'Xí(l c amido de 74 1 c 200 g/t. respecti va mente . o nde foram o btidos 
teor de P20 , de 27,2% e relação Ca0/P20, de 1.34. 

4 - CONCLUSÕES 

Para a tlotação de todas as tipolog ias de minérios estudas, o melhor valor de pH e da dosagem de depressor foi . 
respecti va mente, li e 200 g/t. 

As melhores dosagens de coletor KE'"'XX3 para as tipolog ias est udad as foram: 675 g/t para o piroxcn ito s ilic itlcado semi
compacto, X27 g/t para o piroxenito silicificadn compacto. X'l 7 g/t para n si lcxito c 741 g/t para o pirnxcnito scrp.::ntinizado. 

Ficou evidente a necess idade de etapas de limpet.a dos concentrados de todos os miné ri os estudados. No caso do minério 
piroxcn ito serpentini zado, Iili obtido na etapa rouglu·r um concentrado com maior teor de 1'20 , (:!7.2% ). poré m lo nge das 
cspcc ili caç<ies de mercado, c relação Ca0/P20 , ( 1.34). dentro das cspccificaçiics de mercado. 
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