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RESUMO 

Os principais depósitos brasileiros de fosfato estão associados a complexos alcalino-carbonatíticos, em geral, 
relacionados a processos de alteração intempérica, como é o caso do Complexo de Salitre (MG). Estes depósitos 
apresentam baixo teor em relação aos depósitos de origem sedimentar (fosforitos) e uma complexidade mineralógica 
acentuada, tomando-se indispensável a caracterização geológica e tecnológica do minério, desde a fase de pesquisa até 
no acompanhamento das operações de lavra. 
São abordados os métodos empregados no estudo de seis tipos de minério provenientes do Complexo de Salitre, tendo 
cm vista como resultados a composição mineralógica das amostras e as principais características inerentes à apatita e do 
minério para fins do beneficiamento mineral. 
As amostras estudadas foram compostas a partir de furos de sondagem realizados na porção centro-norte do complexo 
pela Fosfcrtil. Estas amostras apresentaram mineralogia semelhante, variando apenas as proporções entre os minerais. 
São compostas essencialmente por apatita, óxi-hidróxidos de Fe, ilmcnita, argilominerais, carbonatos, quartzo, 
piroxênio. pcrovskita, alumino-fosfatos, c outros minerais traços. 
Os teores de P20 5 variam de 9 a 25%. A proporção de finos ( -0,020 mm) situa-se em tomo de 20 a 34% em massa, aos 
quais se associam perdas de 17 a 22% do total de P20 5• 

A apatita ocorre predominantemente na forma liberada já abaixo de 0,21 mm representando mais de 97% do total de 
fósforo contido nas amostras estudadas (fração acima de 0,020 mm). Mostra superficie límpida a fracamente 
impregnada por oxi-hidróxidos de Fe; a parcela altamente impregnada varia de 6 a 9%. A recuperação potencial 
estimada de P20 5 na etapa de flotação é superior a 90%. 

PALAVRAS-CHAVE: minério de fosfato; caracterização tecnológica; mineralogia aplicada; tecnologia mineral. 

ABSTRACT 

The major Brazilian phosphate deposits are associated to a lkaline-carbonatitic complexes and mainly related to lateritic 
overburden, as obscrvcd in the Salitre Complex (MG). 
These dcposits present low grades rcgarding to sedimentary deposits (fosforites) and a complex mineralogical 
association; in this sense, applied mincralogical studies are essenlial lo support since the exploration step up to lhe 
mining operation. The procedure prcsented in this paper was carried out for six diffcrent ore types aiming to determine 
their mineralogical composition and the major features that are relevant for mineral processing. 
Drill core samples were collccted by Fosfertil in the North-central portion of the complex and !ater these samples were 
split and composcd for thc prescnt study. The mineralogical composition are basically the same for ali studied samples, 
just varying thc proportion among them; they are basically constituted by apatite, Fe oxi-hydroxides, ilmenite, clay 
minerais, carbonates, quartz, pyroxene, perovskite, aluminum-phosphates and other minor/trace minerais. 
The ore grades of P20 5 vary from 9 to 25%. Thc finest grain size fraction (below 0,020 mm) represents between 20 and 
34% (w/w) and the associated phosphorus (fine lasses) varies from 17 up to 22% oftotal P20 5 content. 
Apatite occurs mostly as free particles below 0.21 mm and represents more than 97% of the total phosphorus of the 
samples for the fraction size above 0.020 mm. lt also presents none to a weakly surface coating by iron oxi-hydroxides; 
strongly coated particles correspond to 6 to 9%. lt was also estimated a potential flotation recovery higher than 90% for 
the P20 5 content. 

KEY-WORDS: phosphate ore; technological characterization; applied mineralogy; mineral technology. 
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L INTRODUÇÃO 

Os principais depósitos brasileiros de fosfato encontram-se associados a complexos alcalino-carbonatíticos estando. cm 
geral, associados a processos de alteração intcmpérica, como é o caso do Complexo de Salitre. Além de baixo teor, 
quando comparados com depósitos de origem sedimentar (fosforitos marinhos). apresentam uma complexidade 
mineralógica acentuada, tornando-se indispensável a caracterização geológica c tecnológica do minério. desde a E1sc de 
pesquisa até no acompanhamento das operações de lavra. 

O fósforo representa um elemento cstr;.ttégico tendo cm vista a ausência de substitutos na agricultura. que é a base da 
nossa alimentação. O Brasil, embora tenha se aproximado d;.t auto-suficiência na produção de derivados de fósforo há 
poucos anos atrás, hoje, com o crescimento da agricultura no país. não chega a produzir sequer 50%, do consumo destes 
derivados. Dessa forma. os estudos de caracterização tecnológica são fundamentais para o desenvolvimento c a 
otimização dos processos de concentração, objctivando o melhor aproveitamento do recurso mineral. definindo a 
viabilidade técnico-cconômica para a implantação de um novo empreendimento mineiro. 

As rochas do Complexo de Salitre estão relacionadas a eventos intrusivos de pequena profundidade, de natureza 
ultrabásica, podendo-se citar mica-pcridotitos, piroxcnitos c carbonatitos. com tipos transicionais entre elas. Há ainda a 
presença de coberturas latcríticas nas quais ocorrem mineralizações de fosl~1to , titânio c nióbio (Melo c Chaban, 1997). 

O presente trabalho teve por objctivo a caracterização tecnológica de um conjunto de amostras correspondentes aos 
tipos de minério de fosfato identificados no Complexo alcalino-carbonatitico de Salitre, MG. As amostras estudadas são 
referentes a composições de furos de sondagens realizados cm uma área sob concessão de pesquisa da Fosfcrtil -
Fertilizantes Fosfatados S.A, a qual está reali zando estudos tecnológicos visando à implantação de um empreendimento 
mineiro para a produção de rocha fosfática (concentrado de apatita). 

De acordo com Sant' Agostino c Kahn ( 1997) existem duas abordagens tecnológicas distintas, sendo que uma delas se 
refere às técnicas em apoio a exploração mineral c a outra diz respeito ús técnicas cm apoio ao beneficiamento mineral. 
O foco do presente estudo está voltado para o segundo caso. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Estudaram-se seis amostras compostas relativas aos tipos de minério existentes na úrca da Fosfcrtil no Complexo de 
Salitre (Uiiana, 2006); referem-se a furos de sondagem c sua composição foi cfetuada segundo critérios da própria 
Fosfcrtil. As amostras, com massas cm torno de 5 kg cada. estão identificadas na Tabela I. 

Tabela I -Relação das amostras estudadas 
Amostra Tipologia 

APAT 
FIT 
FST 

ZMT 
PIT 
PXT 

Apatitito 
Foscorito intcmpcrizado 

Foscorito silicilicado 
Zona de mistura 

Piroxcnito intcmpcrizado 
Piroxenito 

As atividadcs de caracterização desenvolvidas compreenderam as seguintes atividadcs, conforme figura I. 

Amostragem secundária, através de pilhas de homogeneização ou amostrador .fones. para colcta de alíquotas 
representativas destinadas aos ensaios de caracterização. 

Cominuiçào do material cm moinho de rolos cm circuito fechado com peneira de abertura 0,60 mm (2X malhas Tylcr) , 
até a obtenção de I 00% passante nesta peneira. Na scqüência , cada amostra foi cominuída cm moinho de bolas, de 
modo a obter cerca de 7% de material retido cm 0.21 mm (ó5 malhas: condição especificada para beneficiamento 
mineral). 

Classificaçào granu/ométrica, através de pcnciramcnto a úmido do produto da moagem cm 0,21 mm ( (J5 malhas Tylcr), 
O, 15 mm (I 00 malhas), 0,074 mm (200 malhas). 0,037mm (400 malhas) c 0,020 mm (635 malhas). 

Separaçôes minerais através de líquido denso, tctra-bromctano (TBE: d=2,95 g/cm\ c separador magnético Frantz, 
modelo de barreiras nos produtos pesados obtidos, de modo a individuali zar as vúrias espécies minerais presentes 
(fraçõcs >0,020 mm), empregando-se duas intensidades distintas. 



55 

XX II ENTMME I VI I MSHMT- Ouro Preto-MG, novembro 2007. 

Amostra 

lh·tirada tk aliqlUlla rcpr~..•scntati va 

~ 
Pcnl.!iramcnto ern 0.21 mm 

~ 
lh•tido 

An;.11isc g,ranulom0trica 

! 0.21 mm: 11 , 1:' mm; fUl!.t mm; fl ,fU? ntllll' O,O!H mm) 
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Análíst• s IJUÍm il·a s ~~ m in c ralcigicas 

Figura I - Fluxograma de procedimento experimental 

Desta forma , obt iveram-se os seguintes produtos: 

• flutuado, com densidade inferior a 2,95 g/cm' • afundado fracamente magnético +0,3 A (4 kGauss) 
• afundado magnético +0,0 A (I kCiauss) • afundado não magnético -0,3 A 

Análises químicas com determinações de P~0 5 , CaO, Si02, A I~0 3 , Fe20 3, MgO, K20, Ti02, BaO, foram efetuadas 
através da técnica de fluorescência de raios X (FRX) para todos os produtos obtidos (pérolas fundidas), além de perda 
ao fogo. 

Análise mineralógicas por difratometria de raios X c microscopias óptica por luz transmitida e eletrônica de varredura 
com microanáli sc acoplada (M EV /EDS), com cnfoquc na fonna de ocorrência e associações minerais da apatita. 

Quantificaçiio mineralógica das amostras estudadas, através da intcração dos resultados obtidos. 

Determinação da partiçâo doJií4iJro entre a apatita c fo sfatos secundários (quando existentes). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Composição química das amostras 

As análises químicas globais das seis amostras estudadas são apresentadas na tabela II . 

Tabela 11 -Composição química das amostras estudadas 

Amost ra 
Teores(% em peso) CaOI 

PzOs C aO Si02 Alz03 FezOJ MgO Ti01 BaO PF PzOs 

APAT 25,2 33,3 1,73 0,81 27,2 1,36 1,45 0,96 3,19 1,32 
FIT 16,0 19,8 3,79 2,44 41,0 2,86 4,10 1,18 4,06 1,24 
FST 13,5 20,7 19,5 2,85 23,2 5,00 5,48 0,83 6,30 1,53 
ZMT 14,7 21,3 13,2 3,33 26,9 3,48 6,35 0,92 6,91 1,44 
PIT II ,7 14,6 21,7 4,58 28,6 1,41 8,45 1,06 5,82 1,25 
PXT 9,00 19,6 24,1 2,57 18,2 11 , I 5,28 0,68 8,56 2,18 
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Das amostras estudadas, a APA T é a que tem o maior teor de P20 5 (25,2%) c os mais baixos de Si02, A l20 1 c Ti02. 

Em relação às amostras de foscorito, a amostra FIT mostra os mais altos teores de Fc20 1 (41 ,0% ), P20 , ( 16,0%, contra 
13 ,5% na FST) c BaO (I ,2%,); já a amostra FST apresenta teores mais elevados de Si02 ( 19,5%,) c MgO (5,0'%). 

Para as amostras de piroxcnito, a PXT é a que apresenta o mai s baixo teor de P20 5 (9,0%,, contra li ,7"/o na PIT) c os 
maiores teores de Si02 (24, I%}, MgO (li , I'%) c C aO ( 19,6 ); jú a amostra PIT tem teores mais elevados de Fc20 1 

(28,6%), Ti02 (8,5%), Al 20 , (4,6%) c BaO (1,1'%). 

A amostra ZMT, correspondente à zona de mistura na área mineral izada , apresenta teor de P20 5 de 14,7'!1,,_ 

3.2. Distribuição de massa e teores por fração granulométrica 

As distribuições de massa c dos teores de P20 5, Si02 c Fc20 3. por fraçào granulométrica, são apresentadas na ti gura 2. 
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Figura 2- Curvas de distribuição cm massa de teores acumuladas abaixo para o produto de moagem (-0,21 mm) 

As amostras apresentam comportamento geral muito semelhante, notadamcntc quanto ú massa c ú di st ribuição de P20 5 

c Si02 . Em média , cerca de 90 a 95'Yo cm massa c do conteúdo destes óx idos, bem como do Fc20 _1, estão aba ixo de 
0,21 mm. 

A proporção de P20 5 nas lamas ( -0,020 mm) representa de 17 a 22% para todas as amostras, enquanto que , cm rel ação 
às massas, as amostras FST, ZMT, PIT c PXT mostram valores da ordem de 30 a 34% c as amostras AP AT c FIT 
apenas 20-24%. A distribuição do Fe20 3 nas lamas é muito semelhante para as amostras FIT c APA T, com conteúdos 
da ordem de 2 1-23% dos totais contidos, enquanto que nas demais amostras, estes va lores se elevam para 35 a 40%. 

O conteúdo de Si02 abaixo de 0,020 mm representa de 30 a 33% nas amostras PXT c FST, elevando-se nas demais para 1
1 

36 a 42%. 

l 
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3.3. Resultados das separações minerais 

O sumário dos resultados das separações minerais das amostras estudadas é apresentado na tabela III. 

Tabela III- Resultados dos produtos de separações minerais (+0,020 mm) 

Amostra Produto %1 Massa Teores f%1 C aO/ Dístr. P,Q, 
ensaio amostra r ,o, C" aO Si O, AI ,Q, Fc,Q , McO TiO, BaO PF p,Q, ensaio amostra 

Flutuado 2.J 1.9 2.36 9.28 44.3 5.18 5.R9 10.6 0.63 0.39 ... 3.94 0.2 0.2 
Afund. Ma!! O.OA 22.9 I 8.3 1.25 1.49 0.41 < 0.10 87.7 3.73 3.25 1.02 ... 1.19 1.1 0.9 

AI'AT Afund . FRM 0.3A 14.4 11.5 17.4 21.7 1.59 1.68 35.4 1.47 4.54 1.40 8.07 1.25 9.4 7.9 
Afund. NMAG 0.3A 60.5 48.4 39.0 52.2 < 0.10 0.22 1.80 <0.10 0.32 0.58 2.16 1.34 89.3 74.4 

Total calculado 100.0 80.1 26.4 35.2 26.3 1.60 0.80 1.34 100.0 83.3 

Flutuado 4.8 3.7 1.22 7.12 42.7 6.53 7.26 14.1 0.80 0.42 ... 5.86 0.3 0.3 
Afund. Ma!! O.OA 37.3 28.5 0.70 0.76 0.34 < 0.10 86.2 4.26 4.39 1.00 ... 1.09 1.5 1.2 

FIT Afund. FRM 0.3A 19.4 14.X 10.3 10.7 2.54 3.72 39.0 2.84 12.8 1.63 8.67 1.04 11 .6 9.5 
Afund. NMAG 0.3A 38.5 29.4 38.6 51.1 < 0.10 < 0.10 1.02 0.45 1.45 0.63 1.79 1.33 86.5 70.7 

Total calculado 100.0 76.4 17.1 22.4 ... ... 40.5 2.99 4.72 0.95 ... 1.30 100.0 81.7 

Flutuado 27.3 19.2 1.11 6.81 55 .9 4.93 7.66 11.2 0.83 0.41 9.70 6.16 1.9 1.6 

FST Afund. FRM 0.3A 29.8 20.9 3.31 7.44 5.80 < 0.10 58.2 3.88 14.6 0.97 ... 2.25 6.3 5.2 
Afund. NMAG 0.3A 42.9 30.1 33.5 47.3 3.81 0.32 1.96 1.41 4.56 0.65 1.85 1.41 91.8 74.8 

Total calculado 100.0 70.1 15.7 24.3 18.6 ... 20.3 4.83 6.53 0.68 ... 1.56 100.0 81.5 

Flutuado I 8.6 12.2 1.21 11.5 48.1 4.46 6.99 10.8 0.91 0.44 15.4 9.51 1.3 1.0 
Afund. Mal! O.OA 16.4 10.8 0.85 1.34 < 0.10 < 0.10 87.9 2.22 5.46 1.05 ... 1.56 0.8 0.6 

ZMT Afund. FRM 0.3A 18.1 I 1.9 6.87 11.7 5.24 1.93 39.2 3.06 22.4 1.16 5.70 1.71 7.1 5.5 
Afund. NMAG 0.3A 47.0 30.9 33.7 46.5 3.09 0.84 3.02 1.08 5.54 0.67 2. 19 1.38 90.8 70.5 

Total calculado 100.0 65.7 17.4 26.3 ... ... 24.2 3.42 7.71 0.78 ... 1.51 100.0 77.6 

Flutuado 25.6 17.1 1.80 2.02 71.3 4.92 10.3 2.26 1.50 0.49 4.84 1.12 3.2 2.7 
Afund. Ma!! O.OA 13.4 8.9 0.45 0.59 1.13 < 0.10 87.2 2.06 7.56 1.04 ... 1.30 0.4 0.3 

PIT Atimd. FRM 0.3A 24.0 16.0 4.20 4.93 2.X4 2.63 46.7 2.38 27.2 1.45 5.13 1.17 7.1 5.8 
Afund. NMAG 0.3A 37.0 24.7 J4.3 46.2 1.48 0.98 2.07 <0.10 7.66 0.65 1.75 1.35 89.3 73.2 

Total calculado 100.0 66.7 14.2 IX.9 19.6 26.3 10.8 0.85 .. . 1.33 100.0 82.0 

Flutuado 34.8 24.8 0.68 S.66 38.3 6.52 9.48 19.S 1.0 I 0.47 14.1 12.7 2.4 1.9 

PXT Afund. FRM O.JA 28.2 20.1 2.77 13.0 17. 1 < 0.10 43.4 6.6 1 12.2 0.8 1 ... 4.69 7.7 6.2 
Afund. NMAG O.JA 37.0 26.4 24.5 41.5 14.2 0.15 2.62 4.58 5.83 0.55 2.18 l.fi9 89.9 72.7 

Total calculado 100.0 71.3 10.1 22.0 23.4 ... 16.5 10.4 5.9fi O.fiO . .. 2.18 100.0 80.8 

Nota:( ... )= mfonnaçao tnd<spon<vcl 

Os produtos flutuados das amostras APA T c FIT representam, respectivamente, 2,3 e 4,8% cm massa no ensaio (I ,9 e 
3, 7% na amostra). Já a amostra ZMT apresenta 19% deste produto (12% na amostra). Para as amostras PIT e FST esses 
significam 26 e 27% cm massa no ensaio ( 17 c 19'% na amostra), enquanto que a amostra PXT é a que mostra o maior 
conteúdo de produto flutuado, por volta de 35% no ensaio (25% na amostra). 

O produto afundado fortemente magnético na amostra APA T corresponde a 23% cm massa no ensaio ( 18% na 
amostra), enquanto que nas amostras PIT c ZMT significa 13 c 16% no ensaio (8,9 e II% na amostra), respectivamente. 
A amostra FIT é a que apresenta maior conteúdo deste produto com 3 7% em massa no ensaio (29% na amostra). Nas 
amostras FST c PXT este produto é praticamente inexistente. 

Nas amostras APAT, FIT c ZMT, o produto afundado fracamente magnético representa entre 14 e 19% em massa no 
ensaio ( 12 e 15% na amostra). Já nas amostras FST, PITe PXT, este produto varia entre 24 e 30% em massa no ensaio 
(16 c 21% na amostra). 

A amostra AP ATé a que apresenta maior proporção de produto afundado não magnético, com 61% em massa no ensaio 
(48% na amostra), seguida pelas amostras FST c ZMT que contêm 43 e 47% em massa no ensaio (30 e 31 na amostra), 
respectivamente. Para as amostras FIT, PIT c PXT, este produto varia em torno de 37 a 39% em massa no ensaio (25 e 
29% na amostra) . 

No produto afundado não magnético os teores de P20 5 para as amostras APA T e FIT são de 39,0 e 38,6%, os quais 
representam 89 e 87% do P20 5 contido no ensaio (74 e 71% na amostra), respectivamente. As amostras FST, ZMT e 
PIT apresentam teores de P20 5 cm torno de 34%, representando 83 a 92% do total de P20 5 contido no ensaio (71 a 75% 
na amostra). A amostra PXT é a que apresenta menor teor de P20 5 neste mesmo produto, com 24,5%, correspondendo a 
90% de P20 5 contido no ensaio (73% na amostra). 

A relação CaO/ P20 5 inferior a I ,33 indica a presença de fosfatos secundários (alumino-fosfatos) apenas nos produtos 
afundados fortemente magnético c fracamente magnético das amostras APAT, FITe PIT (também no flutuado) . Nas 
amostras FST, ZMT e PXT, essa relação é sempre superior a I ,33, indicando a presença de outros minerais portadores 
de CaO, além da apatita. 
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3.4. Composição mineralógica e características da apatita 

1\s amostras estudadas são constituídas basica mente pelos mesmos minerai s. variando apenas sua proporção rel ati va. 
como evidenciado na tabela IV. Todas as amostras süo compostas por apatita. oxi-hidróxidos de ferro (magnctita . 
hc matita c gocthita), ilmcnita . argilo mincrais (vcrmiculita . micas intcrcstratilicadas c ilita), quartzo. carbo na tos (calcita 
e/ou dolomita) , ba rita c outros (z irconol i ta. calzi rtita , badclc it a c niobatos; representam cerca de I 'X, para as amostras 
FIT c PXT c traços para as dema is). Piroxênio ocorre apenas nas amostras FST (7% ) c I'XT (20%) c anatás io somente 
na amostra PIT (3%). 1\ pcrovsk ita constitui entre 3 c 5% para as amostras FST. I'XT c ZMT c traço na FIT: barita cstú 
contida cm todas as amostras cm conteúdos da ordem de I%. ú cxccçüo da amostra !·Sr. onde é traço . Fosfatos 
sec undários (gorcc ixita e/o u go iazita) representam 2% na amos tra FIT c traços nas amostras PIT c 1\ I' 1\ T . 

T b I IV C a e a - I' . ompostçao mmcra ogtca t•stlm:u a c as amos ras por f 't" (+0020 raçan granu nmc nca , 111111 

Amostra FmçJo(mm) ~ }{. M assa l\1 incrai s f%,) Partido (' .(), 
retida anal mat! ilm úx . '" are i I. ut z nc rvsk niro:x carb b;u·ila rusf. sl'l' anal o u tros :111a t 1~ 1 s f. scc 

-0.60+0.2 1 6.9 77 3 2 7 5 I 3 I 0.2 100.0 0 .0 
-0.2 1+0.1 5 2 1.0 63 22 3 5 3 I 2 I 0.2 Ir 99.7 0.3 

APAT -0. 15 +0.074 27 .4 fi3 n 3 5 4 I I I 0 .4 (l.J 1)9.5 0 .5 
-0.074 + 0.020 24 .X 5 7 22 3 7 7 I 0 .2 I I I IJX .X 1.2 

Total XO. I 62 20 3 6 5 I I I I ... 99.4 OJ> 

-O.ó0+0.2 1 4. X 42 27 X X 9 2 I I I Ir 2 100.0 0.0 
-0.2 1 +0 . 15 19.7 42 35 X 5 6 I Ir 0.4 I I I 9X.5 1.5 

FIT -0. 15+0.074 27.6 42 34 X 5 (, I Ir O ..I I I 2 9 7 .9 2. 1 
-0.0 74+0 .020 24.3 35 32 X 7 12 I Ir 0 .3 I 3 Ir 1)4.7 5.3 

Total 76.4 40 33 X (J X I 0 .4 I 97 .3 2.7 

-0,60+0.2 1 fi .5 33 3 4 I 24 14 (, 12 2 I tr 10 0.0 0.0 
-0 ,21+0.1 5 15.9 43 12 X 3 11 lO 3 X 2 0 .4 Ir 100.0 0.0 

FST -0 , 15+0 .074 23.ó 40 14 9 3 l O lO 3 7 3 0 .4 Ir 100.0 0.0 
-0 ,0 74 ; 0 ,020 24 .2 3 1 13 9 4 17 12 4 (> 3 I Ir 100.0 0,0 

Total 70.1 37 12 X 3 14 li 3 7 3 I 100.0 0.0 

-O.ó0 +0 .2 1 5.5 3X 7 11 2 12 14 5 lO I Ir 100.0 0 .0 
-0.21 +0 . 15 13.5 46 13 <) 4 7 7 4 X I tr 100.0 0.0 

ZMT -0.15+0.074 23.R 44 15 lO (, 7 7 4 (, I tr 100.0 0.0 
-0 .0 74+0 .020 23.0 37 13 I) X 5 lO 5 11 I Ir tOO.O 0.0 

Total fi 5.7 41 13 9 (J 7 <) 5 I) I 100.0 0.0 

-O.ó0+0.2 1 7.06 32 5 14 (, (> 2X 5 I Ir 4 Ir 10 0 .0 0 .0 
·0.2 1+0. 15 13.6 37 13 14 X 5 16 I I 0 .4 3 tr 99.3 0.7 

PIT -0. 15+0.074 22.0 3X 13 14 X 7 13 I I I 3 Ir 9X .9 1. 1 
-0.074+0.020 24.0 27 9 15 13 13 I X I I I 3 I 9X .4 1. (, 

Tota l 66.7 33 li 14 lO 9 17 2 I J 9X.9 1. 1 

-0.60+0 .2 1 5,60 12 5 0.3 36 7 3 2 4 0.5 I 100.0 0 .0 
-0 ,2 1+0 , 15 16.1 2X <) 5 0.3 22 4 4 2 3 I I 100.0 0 .0 

PXT -0. 15+0 ,074 22.4 27 11 5 0,2 23 4 4 o 4 I I 100.0 0.0 
-0 ,074 t 0 ,020 27.2 21 lO 5 0 .4 2(> (, 4 (l 9 I I 10 0.0 0.0 

Total 7 1.3 24 9 5 tU 25 5 4 20 5 I I ltHl.O 0.0 

-Notas : Ir < 0. 1; ( .. . ) mlonnaçao mchspo111 vc l. 

1\ amostra 1\P/\T é a mais enriquecida cm apatita ((12%) c a PXT a mais pobre (24%); nas demais amostras sua 
proporção s itua-se entre 33 c 41 '%. Na amostra /\ 1'/\T, o conteúdo de apatita diminui de 77 para 57% cm d ircção aos 
li nos. Na amostra FIT, sua proporção mantém-se constante ac ima de 0,074 mm ( 42%), caindo para 35% abaixo dessa 
fraçào. Nas demais amostras as maiores quantidades de apatita estão na fração -0,21 +0.074 mm. 

Nos ensa ios de separações minerais a apatita ocorre normalmente no produto afundado não magnético, na fo rma 
liberada c com a superfíc ie límpida ou lige iramente recoberta por pcliculas arg il o-limoniticas. Jú nos demai s produtos , a 
apatita apresenta-se mista , princ ipalmente com magnctita , ilmcnita c piroxênio ou com a supcrríc ic altamente 
impregnada, fat o este que interfere no seu comportamento na separação magnética c, também, na concentração por 
fl otação. 

Os fosfatos secundários, presen tes nas amostras AP 1\ T, FIT c PIT, ocorrem principalmente abaixo de 0.21 mm, com 
tendência a aumentar para os fin os; associam-se ao produto afundado fracamente magnético . Na amostra /\PAT, 99,4% 
do total de 1'20 5 está contido na form a de apatita. Já para as amostras PIT c FIT, estes valores correspondem a 98,9 c 
97,3%, respectivamente . 

Nas fotomicrografias a seguir são apresentadas as principais caracterí sticas da apatita , observadas ao M EV /E DS. 
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Amostra APAT. froção -0,60+0,21 mm. 
Partículas de apatita (cinza médio) mistas 
com óxi-hidróx1dos de Fc (cinza claro). 

Amostra ZMT, fração -0,21 +0. 15 mm. 
Detalhe da partícula mista de apatita 
(cim:a claro) com ilmenita (brnnca e 
porosa). 

Amostra FIT, fmçilo -0,21+0,15 mm. Amostra FST, fração -0,60 +0,21 mm. 
Detalhe de partículas de apatita com Detalhe de partlcula de apatita com núcleo 
nuclcos pnmanos preservados e preservado envolto por fosfatos 

_,_,,, ___ ,._ secundário acicular. secundários cri 
- .................... 111"111" 

Amostra PIT, fração -0,60+0,21 mm. 
Apatita cm partículas liberadas (cinza 
claro), com superfície límpida, ao lado de 
partículas livres de quartzo (cinza escuro) 
e perovskita (cinza esbranquiçado). 

Amostra PXT, fração -0,21+0,15 mm. 
Apatita em partículas de livres e com 
zoneamento composicional (cinza claro), 
ao lado de piroxênio (cinza médio). 

Figura 3 - FoComicrografias ao microscópio elctrônico de varredura com as principais características da apatita 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Com base nos resultados de composição química e análises mineralógicas (DRX, MEV e MO) dos produtos de 
separações minerais por fração granulométrica, pode-se estabelecer as principais caracteristicas relevantes para fins de 
suporte ao beneficiamento mineral. Estas características são apresentadas comparativamente na Tabela V. 

Observa-se que a amostra APAT é a que apresenta teor de P20s total mais elevado (25,2%), com relação Ca0/P20s de 
I ,32, enquanto que a PXT o mais baixo. Esta amostra, por sua vez, mostra a maior relação Ca0/P20 5 (2, 18), enquanto 
que a FITa mais baixa (1 ,24). 

As amostras apresentam basicamente a mesma composição mineralógica, variando apenas a proporção relativa dos 
minerais presentes. Todas as amostras são constituídas por apatita, oxi-hidróxidos de ferro, ilmenita, argilominerais, 
quartzo, carbonatos, barita e outros que representam cerca de I% para as amostras FlT e PXT e traços para as demais. 
Piroxênio ocorre somente nas amostras FST (7%) e PXT (20%) e anatásio apenas na amostra PlT (3%). Barita está 
presente em todas as amostras em proporções da ordem de I%, à exceção da amostra FST, onde representa traço. 
Alumino-fosfatos secundários representam 2% na amostra FIT e traços nas amostras PIT e AP AT. A perovskita 
constitui entre 3 e 5% para as amostras FST, PXT c ZMT e traço na FrT. 

Os menores conteúdos de apatita são observados para as amostras PXT (- 24%) e PIT (-33%). O maior conteúdo é 
encontrado na amostra APAT (62%), enquanto que nas demais situa-se entre 37 e 41%. A apatita ocorre normalmente 
na forma liberada, apresentando superficic llmpida à fracamente impregnada por óxi-hidróxidos de ferro. A parcela 
altamente impregnada (não notável) é da ordem de 6% para as amostras FST, PlT e PXT e por volta de 8 a 9% nas 
amostras APAT, FIT e ZMT. A recuperação potencial de apatifa, considerando a tlotação como processo de 
concentração, está compreendida entre 90 e 93% para todas as amostras. 

A fração -0,020 mm representa 20% para a amostra APAT, 24% para a FIT e de 29 a 34% nas demais. Os conteúdos de 
P20 5 associados a esta fração são de 17 a 19% para todas as amostras, à exceção da amostra ZMT onde atinge 22%. 

Os fosfatos secundários (principalmente gorceixita e/ou goiazita) ocorrem apenas nas amostras AP AT e FIT como 
traços, atingindo cerca de 2% em massa na amostra PIT. 
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a e a -T b I V C omparaç: o entre as pnnc1pa•s carac enshcas ã t . . d as amostras estu d d a as 
AMOSTRA 

APAT FTT FST ZMT PJT PXT 
Composi ão ctulmjca (%em massa; teores dosados) 

P10s 25,2 16,0 13,5 14,7 11 ,7 9,00 
C aO 33,3 19,8 20,7 21,3 14,6 19,6 
Si02 1,73 3,79 19,5 13,2 21,7 24,1 

Al20 3 0,81 2,44 2,85 3,33 4,58 2,57 
Fe20 3 27). 41,0 23,2 26,9 28,6 18,2 
MgO 1,36 2,86 5,00 3,48 1,4 1 li ,1 

Ca0/P20 5 1,32 1,24 1,53 1,44 1,25 2,18 
Parcela de fósforo apatltico 

Acima de 0,020 mm (%) 99 97 100 100 99 100 
Composição mineralógica estimada (% em massa; acima de 0,020 mm) 

a palita 62 40 37 41 33 24 
fosfatos secundlirios I 2 - - 0,5 -

quartzo I I li 9 17 5 
carbonato I 0,4 3 9 2 5 

argllominerals 5 8 14 7 9 25 
piroxênio - - 7 - - 20 

barita I I I I I I 
oxi-hidróxidos de feno 6 6 3 6 lO 0,3 

magnetita 20 33 12 13 li 9 
ilmenita 3 8 8 9 14 5 
anatásio - - - - 3 -

perovskita - 0,1 3 5 - 4 
outros 0,4 I tr tr 0,4 I 

Características da apatita para fins de concentração por notação (-0,21 +0,020 mm) 
Malha de liberação da apatita (~ 85%) -0,21 mm -0,21 mm -0,21 mm -0,2 1 mm -0,21 mm -0,21 mm 

Apalita impregnada(%) 9 10 5 8 6 4 
Recuperação potencial na notação (%) 91 90 93 91 92 94 

Finos (-0,020 mm) (% em massa) 20 24 30 34 33 29 
Perdas de P10 5 nos finos(%} 17 18 18 22 18 19 

Notas: tr < 0,1 %; (-) ausente. 

Considerando-se a assembléia mineralógica das amostras estudadas e as características da apatita presente nas mesmas, 
não devem ser esperados maiores problemas em termos de concentração da apatita por fiotação. No entanto, os 
seguintes aspectos devem ser adequadamente avaliados: 

• seletividade entre a apatifa e outros minerais portadores de câlcio, tais como a perovskita nas amostras FST, ZMT e 
PXT e carbonatos, principalmente nas amostras ZMT, PXT e FST em menor proporção nas amostras APAT e PlT; 

• impregnação superficial da apatita por oxi-hidróxidos de ferro nas amostras AP A T, FIT e ZMT, eventualmente 
implicando em maiores perdas na notação, podendo ser necessária uma etapa prévia de atrição para limpar a 
superfície das partículas. 
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