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RESUMO
A Unidade Operacional de Taquari- Vassouras (UOTV) da Companhia Vale do Rio Doce e a única mineração no país a
produzir Cloreto de 1\Jtássio (KCI) que é um dos três macro nutrientes de grande importâ ncia para a agricultura. O
processo de beneficiamento do KCI é basicamente constituído por unidades de britagem. moagem, !lotação,
centrifugação, secagem c compactação, gerando como produtos finai s os concentrados tipo Standa rd e Granular. As
operações de concentração de minério reali zadas a úmido utili za m como veícul o de trans porte uma salmoura saturada
em Cloreto de Sódio e de Potássio. Nos últimos anos, o minério que alimenta a usina tem :1presentado um considerável
aumento no teor de Cloreto de Magnésio ( MgCI 2 ). oriundo da espécie mineral Carnalita (KCI.MgCI 2 6H 2 0). Isso tem
prejudicado s ignificati vamen te . não somente a etapa de concentração, mas também, a etapa de acabamento do produto
final. O principal problema decorre nte da presença da Ca rnalita na alimentação da usina é o efeito da recri sta lização no
sistema de sais com granulometri as muito li nas ( < 125 mm). Esse efeito pode desencadear um grande desequilíbrio nos
banco s de tlot açào, provocando desde um su bstancia l aumento da carga circulante (colapso operacional) a uma baixa
qualidade do produto tina I. O traba lho sugerido apresenta os efeitos nocivos que o mineral Ca rnalita ca usa no processo
produtivo do KCI, bem como as ações que estão sendo desenvolvidas para minimizar o seu efe ito no circuito.
PAL AVRAS-C HAVE: C loreto de Potáss io, Magnésio, com:cntraçào, Carnalita
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I. INTRODUÇÃO
A agricultura brasileira vem demandando nos últimos anos uma quantidade cada vez maior de ti:rtilizantes, os quais são
constituídos por três macro -nutricntes (Nitrogênio , Fósforo c Potássio - NPK). Com relação aos minérios fonte de
pot áss io, a de manda brasileira em 2004 toi da ordem de 6,5 milhões de toneladas. A Companhia Va le do Rio Doce
(CVRD), que é a única empresa bras ileira produtora de potássio , contribui com cerca de I O'X, da demanda nac ional. O
restante é constituído por produtos importados.
A CVRD possui atualmcnte uma mineração de Potássio, locali zada na Unidade Operac ion al de Taquari- Vassouras
(UOTV), na cidade de Rosário do Catcte. situada cerca de 40 km de Aracaju-SE. O cloreto de potáss io produzido pela
CVRD é oriundo da lavra subterrânea de uma rocha chamada de Silvinita. constituída fundamentalmente pelos C loretos
de Potássio e de Sódio. A mncentração mineral do cl oreto de potássio ocorre por llotação cat iúni ca. utilizando-se
acetato de amina como coletor c amido de milho como depressor de cloreto de sódio. O objctivo é e levar de 30 para
aproximadamente 93% o teor de cloreto de potássio no produto final. Por serem os mcn era is solúveis em água. todos os
processos realizados a úmido são feitos utilizando uma salmoura sa turada com os constituintes do próprio minério,
motivo pelo qual se evita ao máximo as perdas de salmoura no processo. O principal produto produ zi do pel a CVRD
possui grãos de tama nho entre I e 4 mm e é chamado de Granular, obtido após a secagem. compactação. britagem e
class ificação granulométrica.
A mudança na composição do minério extraído da mina, com o a va nço das frentes de lavra, provocou uma mudança nas
condições operac ionais e de processo de beneficiamento do mineral-minério, motivo pelo qual discussões e estud os
sobre o assunto têm sido seriamente tratados nestes cinco últimos anos de produção. O a parecimento intermit e nte e o
aumento do teor do mineral Carnalita no minério que alimenta a Usi na, constituído fundamentalmente dos Cloretos de
Potássio e de Magnésio, provoca uma série de efeitos colaterais, prejudiciai s ao processo produtivo de Cloreto de
Potássio . O Magnésio vindo da Carnalita, quando acumulado na sa lmoura, pode wmprometer a produção de C loreto de
Potássio na Usina. Pa ra se ter uma idéia a respeito da nocividade do magnésio , teores maiores que I% no minério já
causam séri os probl emas para o processo produtivo.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Background
A unidade de concent ração de potú ssio da us ina de bcncticiamcnto da CV RD é constituída por etapas de cominuição
com britagem c moagem em circuito fechado, !lotação via direta e m células mednicas convencionais c desaguamento
em ce ntrífugas do tipo Bowl Screens. Para esta rota de concentração mineral utiliza-se uma sa lmoura sa turada em
Cloreto de Potássio c Cloreto de Sódio como veic ulo de tran spo rte. para os quais nas condições específicas do
processo. o eq uilíbrio quími co apresenta concentrações cm torno de li % c 19% respectivamente.
De sde o start up da usina, a unidade de concentração vinha sendo alimentada com minério Silvinitíco que, tipi ca mente,
é um composto min eral formado pelas espécies Silvita (KCI) c Halita (NaCI). Até então , as va riaç ões existentes no
ROM l,flrm-of:Mín<') limitava m-se basicamente às oscilações de teor de cloreto de potássio. Tais osc ilações eram
compensadas através de ajustes nas taxas de alim entação da planta sem maiores prejuízos. Ao longo dos últimos cinco
anos a composição química do minério que alimenta a usina começou a apresentar clcvaçiio na concentração do
elemento Magnésio na forma de cloreto.

2.2 Contaminações com Carnalita
Com os avanços das ti-entes de exploração da Silvinita no subs olo, apesar dos cs fím;os direcionados para uma lavra
scletiva, uma outra espécie começou a part ici par com mai or intensidade na composição do mineral que é alimentado na
usina. Esse novo minério denominado Carnalita é um sal duplo de Cloreto de Potáss io c Magnésio (KCI.MgCI , .6H 2 0)
que ap resenta uma característica ext remamente deletéria it rota de processo instalada. A presença do Cloreto de
Magnés io em sua composição química torna o minério extremamente mais solúvel quando comparado com os outros
doi s sa is que compõem o s istema (KC I e NaC I) . Esta característica desencadeia uma série de conscqliências danosas
que , a depender da intensidade da ocorrênc ia. pode levar ao colapso operacional da plant a.
As conseqüências decorrentes do processamento de minério contaminado com Carnalita são percebidas pelo
abaixamento pll da planta, pela elevação da carga circulante nos bancos de !lotação. por um maior consumo específico
de coletor, espumação excessiva. empobrecimento c afinam ento granulométrico do concentrado, maior umidade
residual no desaguamento c queda na qualidade do produto acabado. Uma exp licação melhor do aparecimento da
carnalita no circuito de concentração (apresentando os teores de magnésio no minério qu e alimenta a Usina de
Bene ficiam en to da UOTV) é apresentada na ligura I .
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Figura I -Distribuição percenrual de ocorrências teores de Magnésio no Minério que alimenta a Usina.

2.3 Entendimento do Fenômeno
Para o entendimento de cada fenômeno decorrente do efeito Carnalita, uma série de trabalhos exploratórios foram
encaminhados interna e externamente à CVRD, dos quais alguns ainda continuam em curso. Os fenômenos observados
são:

2.3.1- Altcracão do equilíbrio químico da salmoura de processo: em decorrência da maior solubilidade da Carnalita
durante o processo de empolpagem o equilíbrio químico da salmoura de processo (veículo de transporte) é
instantaneamente alterado. Esta alteração é conseqüência da dissolução preferencial do Cloreto de Magnésio, o qual
desencadeia a recristalização parcial dos sais Cloreto de Sódio e Cloreto de Potássio ora dissolvidos. Esta
recristalização se dá, preferencialmente em relação ao Cloreto de Sódio c cm granulometria muito fina. Os trabalhos
exploratórios iniciaram-se pela avaliação do efeito do deslocamento do equilíbrio químico da salmoura de processo em
função da adição controlada de Mg++ na salmoura de processo. Para tal, foram utilizados reagentes PA (Pureza
Analítica) e minério camalitico com concentração conhecida. Em ambos os casos, a recristalização do Cloreto de
Sódio foi bastante pronunciada. O gráfico da figum 2 mostra a relação de deslocamento das massas de KCl e NaCI por
grama de Mg++ adicionado nos vários níveis de concentração em [Mg++) na Salmoura de processo.
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Figura 2: Relação de deslocamento das massas de KCL e NaC I por grama de Mg +t
em função da concentração de Mg ++ na salmoura de processo

2.3.2 - Aumento da superfície específica de Cloreto de Potássio no sistema.: Em maior magnitude, um outro efeito de
recristalização decorrente do processo de dissolução da Camalita ainda ocorre no ato da empolpagem. Como a
salmoura de processo jã está saturada em KCI, instantaneamente a cstrurura cristalina da Camalita é dissolvida,
recristalizando !penas a sua fração KCI. Ou seja, toda a massa de Cloreto de Potássio contida no mineral Carnalita
participará do processo na forma de um sal recristalizado e extremamente fino.
Assim, como conseqüência do somatório dos efeitos decorrentes da restauração do equilíbrio químico da salmoura, da
recristalização da massa de KCI contida na Carnalita e da massa de fínos gerada pela remoagem indevida de grossos
não recuperados na flotação, a superficie especifica do Cloreto de Potássio resultante nos bancos de floração será
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extremamente maioT. A Tabela I mostra o resultado da análise granulométrica feita sobre o material reeristalizado
decorrente da dissolução da Camalita.

Tabela I. Resultado da análise granulométrica feita sobre os frnos recristalizados.
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2.3.3 - Alteracilo do pH da salmoura de processo: no sentido de identificar as causas que levam a queda do pH na
salmoura de processo, foram testados vários tipos minerais existentes na jazida. Os testes foram feitos avaliando-se a
variação de pH em função das composições químicas de cada minério. Evidenciou-se uma relação direta entre o
abaixamento de pi I da salmoura com a elevação do teor de Magnésio contido no minério. Este fato se deve ao efeito da
hidrólise salina. A figura 3 mostra como a elevação do teor de Mg+- afeta o pH da salmoura de processo. A figura 4
mostru o consumo de NaOH necessário para neutralizar o pH da planta quaodo o Mg ++ entra na Usina.
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Figura 4: Influência do Mg++ oa neutralização do pH da planta com NaOH.

2.3.4 - Elevacao da carga circulante na flotacão: O afinameoto da granulornctria ocorrido no sistema compromete
muito fortemente as operações de desaguamento do concentrado, ocasionando uma elevação significativa na
percentagem de sólidos contidos nos efluentes das centrifugas os quais, por sua vez, retomam diretamentc como carga
circulante aos bancos de floração. Este efeito, que é cumulativo, altera rápida e substancialmente a densidade da polpa
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e a hidrodinâmica do sistema. Como conscqQência, passa a haver um comprometimento na recuperação das fraçôes
mais grossas de KCI, devido ao retardamento na cinética de flotação destas fraçôes que deixam de ser coletadas e
retomam para corroborar com geração de mais tinos via moinho de remoagem.

2.3.5 - Nucleacão cruzada dos cós tais: as rccristal izaçõcs ocorridas no sistema provocam mais um outro efeito
deletério que passa tomar corpo com a nucleaçllo dos novos cristais sobre os cristais de KCl c NaCI já existentes no
meio. isto é devido ao efeito da nucleação cruzada entre estes sais. Ou seja, os novos cristais finos de KCitambém são
forrnados sobre as superficies de cristais de NaCI existentes, tomando-os !lotáveis, bem como, os novos cristais de
NaCI são também forrnados sobre cóstais de KCI existentes, tomando-os contaminndos. Como conseqüência desta
nucleaç11o cruzada ocorre o empobrecimento do concentrado !lotado. Este e feito de nucleação cruzada dos cristais pode
ser visto na figura 5, a seguir.

Figura 5: Efeito da nueleaç11o cruzada sobre cristais de KCI
(Akroyd e Weedon, 2005)

2.3.6 - Influência do jon Mg# sobre o ângulo de contato na tlotacão do KCI: os resultados obtidos em experimentos
laboratoriais realizados na USP (Leal Filho at ai.. 2005) indicam que o ion Mg • tem influência sobre o ângulo de
contato fonnado entre o coletor acetato de amina primária c a superficie do KCI, tornando-o menor e mais susceptível
à quebra do agregado bolha-partícula, conforrne mostrado na figura 6.
~

~0.0

!

40.0

..•

30.0

i•

. ..

i

tJ

1

.~ 20,0

0,0
· · tl· · Al'llllÇa4o

u

0,.!
1.0
2,0
Cnttoo'IIÇa. 4• Mg~ + oo Sofllc;ll• CO•)
•·

<>- •RttrowUdo

· • 0- -~tp~Üfbt1o

Figura 6 Influência do ângulo de contato bolha-partícula cm função
da concentração de Mg.... na solução (Leal Filho at al .. 2005)

2.3.7 - Aumento no Consumo Específico de coletor: Com o crescimento da superfície especifica do KCI no sistema de
tlotação a demanda pelo reagente Acetato de Amina pómária. colctor catiônico, aumenta significativamente. Devido
ao caráter graxo deste coletor, o aumento na concentração residual de coletor no produto !lotado poderá reduzir a
produtividade das unidades de compactação durante o acabamento do produto.
2.3.8- Efeito da Hjgrosropjcjdadc no produto final: Em função do afinamento granulométrico dos sólidos presentes
no sistema de flotação o produto gerado apó~ a centrifugação passa a apresentar uma maior umidade residual. Esta
umidade residual, que na realidade é a mesma salmouro de processo contendo concentrações de Mg++, após ser
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submetida a etapa de secagem incorpora ao produto a correspondente massa na forma de Cloreto de Magnésio. Este sal
contaminante confere um elevado caráter hicroscópico ao KCl seco que permitirá uma inadequada absorção de água.
Esta absorção de água poderá acelerar o efeito de empedramento dunune o período de estocagem do produto.

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os experimentos realizados em laboratório confirmaram os efeitos deletérios da Cama! i ta (KCl.MgCh.6rh0) durante a
flotação do Cloreto de Potássio. Apesar dos principais problemas gerados na ocorrência da Carnalita serem de origem
granulométrica, é o Cloreto de Magnésio o elemento desencadeador de todo o desequilíbrio. Figura 7 mostra a massa
de Cloreto de Potássio fino gerada na concentração em função do teor de Magnésio existente no ROM e a massa
resultante destes finos após lixiviação com a água de make-up utilizada 110 processo.

Efeito da Carnalita na Concentraçilo
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Figura 7 -Massa de Cloreto de Potássio fino gerado na concentração em função do teor de Magnésio existente no
ROM e a massa resultante destes finos após lixiviação com a água de make-up utilizada no processo.
As ações corretivas para contenção dos efeitos da Carnalita na usina de concentração de Cloreto de Potássio da CVRD
residem simplesmente na dissolução seletiva dos finos gerados no sistema. Esta dissolução seletiva é favorecida pela
necessidade natural de se fazer make-up da planta para recompor as salmouras perdidas devido às retiradas do circuito
dos fluxos de concentrado (6% de umidade), do rejeito Cloreto de Sódio ( l 0% de unidade) e outros. Este recurso tem
efeito para valores de teor até 0,5% Magnésio no ROM. Acima deste valor passa-se a gerar um excedente de salmoura
que será estocada e utilizada para recompor o make-up da planta. A figura 8 mostra a relação da purga no sistema em
função do teor de Mg++ no ROM e da água de lixiviação usada para enriquecer o teor de KCI no concentrado.
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4. CONCLUSÕES
A partir dos estudos e discussões feitas,

pode~e concluir que:

A contaminação com Camalita (KCI.MgC~6H.2 0) do minério que alimenta a usina desencadeia efeitos
negativos na concentração do cloreto de potássio da CVRD;
O entendimento dos efeitos provenientes da recristalização de finos em função da quantidade de Carnalita
alimentada na usina é de extrema importância para redefinição da rota processual;
As ações de curto c médio prazo para adequação da planta visando a retirada dos finos gerados pela Carnalita
passam desde a lixiviaçllo seletiva até um novo circuito independente de separação dos sais formados .
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