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RESUMO 

A crescente demanda por recursos naturais não renováveis e o esgotamento das jazidas com teores adequados dos 
elementos de interesse têm levado a necessidade do beneficiamento de minérios mais complexos visando a atender às 
especificações cada vez mais restritas do mercado. Essa realidade tem conduzido ao desenvolvimento de novos 
equipamentos, técnicas e reagentes utilizados para a concentração mineral. Entre os avanços obtidos pode-se destacar a 
coluna de flotação. A maioria dos resultados observados na literatura mostra que para um determinado sistema de 
flotação, há uma faixa de tamanho ótima para o processo. Diante disso, este trabalho tem como objetivo analisar a 
influência da dimensão da partícula na flotação da apatita em coluna, determinando a faixa granulométrica ideal do 
processo, bem como a respectiva dosagem de reagentes, tendo em vista a otimização da recuperação e do teor de P20 5 

no concentrado. Os dados experimentais foram tratados segundo a técnica da superfície de resposta, visando encontrar 
uma granulometria ótima para o processo. Para as condições operacionais usadas a faixa de tamanho de partículas entre 
37 J05j.lm, foi aquela que apresentou os melhores resultados para a !lotação da apatita. Nesta faixa obtiveram-se 
simultaneamente, valores satisfatórios para o teor e para a recuperação de P20 5. 

PALAVRAS-CHAVE: tlotação em coluna, apatita, tamanho de partícula. 

ABSTRACT 

With the mcreasing dcmand for nonrenewable natural resources and continuously diminishing grades ores, it is 
neces~ary to process more complcx ores in ordcr to attend the strict markct specifications. This fact has lead to the 
development of new equipments, techniques and reagents used for the concentration of ores. Among these obtained 
developmcnts, it is possible to emphasize the column tlotation . Most of the observed results show, that for a given 
flotation system, there is an optimum flotation size range. Therefore, this paper aims to investigate the effects of particle 
size and reagent dosagcs on grades and recoveries in column flotation of apatite, in order to find ideal conditions and 
better results. The experimental data were analyzed using response surface methodology, a procedure that allowed for 
the dctermination of the optimal operating conditions. Within the studied experimental conditions, the optimum particle 
size was -37 +I 05j.lm. ln this range of parti ele size, it was obtained a product with the industry demand apatite grade (at 
least 33%) and phosphorus recovery, upper than 60%. 

KEY-WORDS: column tlotation, apatite, particle size. 
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L INTRODUÇÃO 

A indústria do fosfato movimenta cerca de US$20 bilhiks de dólares por ano no mundo. Seu campo de aplicação mais 
importante é a agricultura (fertilit.antes) , respondendo por <J01/r do consumo mundial. Segundo o DNPM (2006). em 
2005, o Brasil com cerca de 5,5 milhões de toneladas. contribuiu com 3.7% do montante mundial ofertado. ocupando a 
7" colocação dos países produtores. 

No Brasil, cerca de 80% das jazidas de fosfato são de origem ígnea, com baixo teor de P2(l,. variando em torno de 13 %. 
O aproveitamento económico dessas reservas impõe a separação parcial dos minerais com os quais o fósforo está 
misturado c conseqüentes elevações do teor de P20:; para valores de 33 a 37% (valores típicos encontrados na grande 
maioria dos concentrados fosfáticos brasileiros), adequado ao processo industrial subseqi.ientc. Este aproveitamento 
requer um difícil beneficiamento devido ü mineralogia complexa, o baixo grau de uniformidade, o baixo teor de P20 :; e 
o elevado teor de carbonatos. 

A flotação é o método de separação utilizado para o beneficiamento de uma porção considerável dos minérios mundo. 
Ineficiências neste processo se traduzem em uma enorme perda económica c cm um desperdício desnecessário das 
reservas minerais (Deglon , 2005). É um processo de múltiplas variáveis cujo principal objetivo é garantir um 
rendimento metalúrgico especificado. Este rendimento é determinado pela recuperação e pelo teor. A recuperação 
representa a produtividade do processo e o teor do mineral de valor no concentrado indica a qualidade do produto 
obtido (Bergh e outros, 2004). 

O tamanho de partícula é uma variável importante para o desempenho do processo de !lotação. A influência da 
dimensão da partícula tem sido estudada, ou relatada, durante vúrias décadas para diversos minerais (King e outros 
1971; Trahar, 1981; Fuerstenau, 1980; Kimpell, 198<); f-cng e Aldrich. 19<J<J; Bazin c Proulx, 200 I; Nguyen , 2003; 
Duan e outros, 2003 ; Cowburn e outros , 2005 ; Bravo e outros, 2005; Pcase c outros, 2006) c ainda não foi 
completamente compreendida. A maioria dos resultados observados na literatura mostra que para um determinado 
sistema de tlotação há uma faixa de tamanho ótima para o processo. A flotabilidad c de partículas é freqUentemente 
melhor em tamanhos intermediários nos quais as partículas normalmente !lotam rápido, além disso, elevadas 
recuperações e boas scletividades podem ser alcançadas. Partículas muito finas ou muito grossas podem acarretar 
dificuldades na recuperação e no teor adequados do minério de interesse. 

Nesse sentido, no presente trabalho estudou-se a influência do tamanho das partículas na !lotação de apatita em coluna. 
visando a identificar a granulometria que fornece os melhores resultados de teor c recuperação de P20 5. Uma vez 
determinada à faixa ótima de tamanho de partícula buscou-se encontrar as melhores condições de dosagens dos 
reagentes para esta faixa granulométrica. Finalmente, a partir de todos os ensaios executados. procurou-se visualizar 
através da técnica de superfícies de resposta, regiões de tamanho de partícula. dosagem de colctor e de depressor que 
levam a recuperações e teores de P20 5 mais elevados. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O minério fosfático analisado , fornecido pela Bungc Fertilizantes S. A., foi colctado junto ao circuito industrial da 
flotação de apatita, para a fabricação de fertilizantes, localizado em Araxá (MG). 

A amostra foi separada, por peneiramcnto a via úmida , cm sete faixas de tamanho. empregando-se um conjunto de 
peneiras da série Tyler. Na Tabela l encontra-se a composição química das diversas fraçõcs granulométricas. Essa 
composição foi determinada por espectrometria de fluorescê ncia raios X (Equipamento Philips). 

Tabela I - Composição química da amostra de alimentação. 

Frações Diâmetro Médio de Sauter Con~osição (%) 
(#) (!Jm) PzOs C aO Fe20.1 Si02 Al20 3 MgO BaSO~ 

-48 +65 306, 1 19,69 25.47 10.35 25.27 I, 13 0,48 0,38 
-65 +100 200,0 21.20 25.6H 11.74 16,75 I, 13 0,29 0,25 
-100 +150 136,9 19,57 23 ,74 18.53 11,67 I ,02 0,36 0.19 
-150 +200 105, 1 17,67 21,40 21 ,90 I 0.74 1,03 0,40 O, II 
-200 +325 66, 1 16,82 19,45 25 ,30 9,76 1,12 0,40 0,06 
-325 +400 48,8 17,69 20,91 22,57 12,14 1,34 0 ,51 0,03 

-400 25 ,4 15,24 17,43 23.33 10.21 1,83 0,57 0,07 

1 
-~ 
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Para as distintas faixas de tamanho anali sadas. foram determinadas as respectivas distribuições granulométricas através 
da técnica de difração de raios lusa, utili;.ando o equipamento Mafl'ern Mastersi z.er Micropfus MAF 500/®. A partir 
destas analises obteve-se o difunctro médio de Sautcr para cada fração, também mostrados na Tabela I. 

Os testes de llotac;ão foram condu;.idos cm uma coluna de batel ada cilíndrica, construída em acrílico, com I ,50 m de 
altura e 40 111111 de diâmetro interno. Na parte inferior da coluna, um meio poroso cônico promovia a distribuição do ar. 
A coluna operava com reciclo do produto de fundo c no topo do equipamento era adicionada água de lavagem da 
espuma, ambos impulsionados por bomba peri stáltica. 

Antes da realização dos testes, era feito o condicionamento da polpa com reagentes e água de processo (oriunda da 
indústria) . Como coletor utilizou-se óleo de soja saponificado (concentração de 3,0%); como depressor de gangas, fubá 
de milho gelatinizado (2,SC1f, cm peso) e solução de NaOH a I(JC/n corno regulador de pH. A polpa foi preparada sob 
sistema de agitação mecünica, mantemlo-sc o pH cm I I ,5, para uma concentração final de I 4% de sólidos. 

Após o ajuste das condições operacionais, apresentadas na Tabela II , e o condicionamento do minério, a polpa era 
alimentada no topo da coluna, momento inicial do teste de flotação. Quando a interface polpa-espuma atingia o topo da 
coluna, a válvula de descarga era aberta encerrando-se o teste. O llotado e o rejeito eram levados à estufa por 24 horas a 
II5°C. O material seco era pesado e encaminhado para a determinação do teor das espécies químicas presentes, 
utilizando-se o espectrômetro de fluorescência de raios X (Philips). 

Tabela II -Condições operacionais fixas. 

Condição Valor 
Vazão de ar 80 L/h 

Vazão de chuveiro 0,15 L!min 
Vazão de reciclo 0,50 L!min 

Tempo de condicionamento do depressor 5 min 
Tempo de condicionamento do coletor 5 min 

No desenvolvimento do trabalho foi utilizado o método de plancjamento fatorial de experimentos. Além da influência 
do tamanho das partículas na Jlotação de apatita foi investigado também o efeito da dosagem dos reagentes (coletor e 
depressor) . Isto foi feito com o objetivo de determinar a fração ideal de trabalho e as respectivas dosagens de reagentes. 
Para tal, foram realizados vinte e oito experimentos resultantes de sete planejamentos fatoriais a dois níveis, um para 
cada faixa de tamanho. Os níveis adotados nestes ensaios, definidos a partir de testes preliminares, são apresentados na 
Tabela III . 

Tabela III- Planejamento: influência do tamanho das partículas c dosagem dos reagentes para cada faixa de tamanho . 

.Frações Variável Código Variável Código 
granulométricas Coletor (g/t) x. Depressor (g/t) x2 

+65#, +100#,+150# 
120 -I 100 -I 
360 I 100 .. J 

+200#,+325#,+400# 
120 -I 300 I -400# 
360 I 300 I 

Após definir a faixa granulométrica adequada, avaliaram-se novos níveis de dosagens de coletor e de depressor, em 
busca da condição ótima. Foram executados mais cinco planejamentos fatoriais a dois níveis para uma fração dentro da 
faixa selecionada. 

A avaliação da qualidade dos concentrados foi realizada com base no teor de P20 5 nos produtos da llotação. Já a 
produtividade foi determinada pela recuperação de apatita dada pela Equação (I). No caso do beneficiamento de um 
minério fosfático, para a indústria , são considerados satisfatórios os teores de P20 5 acima de 33% e as recuperações 
maiores que 60%. 

Todos resultados obtidos (incluindo os preliminares) foram agrupados e analisados através de uma análise estatística 
global, com suporte do software Statistica® 5.0. As variáveis independentes avaliadas foram adimensionalizadas, 
conforme mostram as Equações 2, 3 e 4, presentes da Tabela IV, a qual apresenta também as respectivas faixas 
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experimentais das variáveis. Estas variáveis são: dosagem de colctor (X 1 ). dosagem de depressor (X2) e tamanho médio 
de partícula (X3). 

Mf- t 1, 1 
R(%)= - '' ' xiOO 

MAx,\ 
(I) 

na qual: M F é a massa flotada (g) ; M11 é a massa do minério na alimentação (g) ; x1•20 5 é o teor de P20 5 na massa 
tlotada (%); x11 é o teor de P20 5 na alimentação(%). 

Tabela IV- Faixa experimental das variáveis estudadas. 

Variável Faixa Experimental Adimcnsionalização 

Dosagem de coletor (ÇI) 50 g/t a 360 g/t X - (Ç,-200g/1) (2) ,-
120g/l 

Dosagem de depressor (Ç2) 60 g/t a 400 g/t X,= 
( Ç~ - 200g I t) 

(3) - 120g I t 

Tamanho de partícula médio (1:,1) 25,4 J.lm a 306, I J.lm X - (Ç, -130pm) (4) ,-
IOOJIIII 

Para a análise global, foi empregada a técnica de superfície de resposta (Myers, 1976). Foi feita uma regressão múltipla 
obtendo as equações empíricas que representam a variação do teor e da recuperação de P20 5 no concentrado em função 
das variáveis independentes estudadas . 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Efeito do Tamanho da Partícula 

A Tabela IV apresenta os resultados dos testes de tlotação cm termos dos teores (T) c das recuperações (R) de P20 5, 

para as diferentes faixas de tamanho aval i adas, variando-se as dosagens de colctor (X d c depressor (X2). 

Tabela IV- Efeito do tamanho da partícula c da dosagem dos reagentes . 

Malha(#) 
N". Xt x2 +65 +100 +150 +200 +325 +400 -400 

T% R% T% R% T% R% T% R% T% R% T % R% T% R% 
lo -I -I 39,09 3,93 38.30 25.80 36.57 4831 3(, ,5(, 55.77 33,79 69,50 32Jll 73.47 24.79 77.87 

2" +1 -I 35,59 17,52 35,02 46,31 35.32 58,13 34,97 64,93 30.45 76.74 29.15 80,06 22,47 93.64 

3" -I +I - - 39,75 14.49 37.84 23.93 36,99 JJ,Ol 34,98 58.51 36,30 58,87 25.92 79,58 

4" +I +I 37,78 4.75 36, 12 38 ,30 35,2] 48.2<í J 5,6<í 56.73 3 I ,93 72,53 33.15 73,02 22.94 9J ,JO 

No 3° teste da fração mais grossa (+65#) não foi possível determinar os valores de teor c recuperação porque a massa de 
flotado obtida não foi suficiente para a análise. Sendo assim, pode-se afirmar que o experimento resultou cm uma 
recuperação insignificante. 

Observa-se na Tabela IV que, nas frações mais grossas ( +65#, + 1 00# e 150#), o teor de P20 5 obtido em todos os testes 
foi maior que o mínimo requerido, porém a recuperação foi insatisfatória. 

Na fração granulométrica de partículas mais finas ( -400#) nenhum valor de teor obtido alcançou 33%, entretanto a 
recuperação foi sempre superior a 77%. Nesta fração, foi obtida a máxima recuperação de P20 5 (93,47%), todavia, o 
mesmo experimento conduziu ao mínimo teor de P20 5 (22,47%), mostrando que as condições que maximizam uma 
resposta, conduzem aos piores resultados da outra. Comportamento semelhante foi identi ti c ado por Trahar ( 1981 ), 
quando mostrou que uma maior recuperação em frações finas é alcançada à custa de uma substancial queda no teor do 
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concentrado. O baixo teor de apatita na fração mais fina pode ser devido ao arraste de ganga pelo fenômeno de 
enlrainlllcnl, como explicado por Fucrstcnau ( 19gO) bem como pela diminuição na seletividade da adsorção do coletor, 
causando a flotação de minerais indesejáveis nestas faixas de tamanho e, diminuindo assim, o teor de P20 5. 

Nota-se na Tabela IV que, para a fai xa de tamanho intermediária (frações +200#, +325# e +400#), em alguns ensaios 
reali zados os critérios estabelecidos pela indústria, como desejáveis, foram alcançados, ou seja, recuperação e teor 
acima de 60 e 33%, respectivamente c de forma simultânea. 

Para todas as condições estudadas ocorreu uma tendência de aumento no teor de P20 5 com o incremento da dosagem de 
depressor, entretanto ocorreu também uma concomitante diminuição da recuperação. Já a elevação da dosagem de 
coletor teve uma tendência oposta: aumento da recuperação e redução no teor de P20 5. 

Neste trabalho, considerando como satisfatório resultados de recuperação e teor simultaneamente, a tlotação só 
re spondeu bem para partículas minerais cm uma determinada faixa de tamanho, fora da qual pelo menos uma das 
respostas foi insatisfatória. Portanto, visando it otimização simultânea das respostas de interesse, constatou-se, que para 
as condições operacionais usadas, h:'í uma faixa de tamanho intermediária ideal para a tlotação da apatita em coluna. 
Esta faixa é aquela com partíc ulas com diâmetro de peneira entre 37 e 105f.Jm (frações +200#, +325# e +400#). 

3.2 Fração Granulométrica Ótima de Flotação 

Dentro da faixa ideal de tamanho de partícula, fixou-se a fração intermediária, +325#, para investigar outros níveis de 
dosagens dos reagentes, visando a alcançar melhores resultados. A Tabela V apresenta os resultados de teor e 
recuperação de P20 5 obtidos com a variação da dosagem de coletor e da dosage m de depressor para a faixa selecionada. 

Tabela V- Influência dos reagentes na faixa ideal de trabalho. 

-200 # + 325 # 

Teste 
Coletor Depressor P20s (%) 

Teste 
Coletor Depressor P20s (%) 

(g/t) (g/t) Teor Recuperação (g/t) (g/t) Teor Recuperação 
I 100 60 29,93 72,10 II 50 100 36,98 61,50 
2 200 60 27,6 75,38 12 80 100 34,96 64,29 
3 100 150 34,24 58,20 13 120 100 33,79 69,50 
4 200 150 31,62 72,26 14 200 100 30,67 66,14 
5 280 200 32,16 70,70 15 120 150 32,89 65,55 
6 320 200 31 ,64 69,85 16 200 150 31,62 72,26 
7 280 250 32.65 69,45 17 100 250 37,11 62,07 
8 320 250 33,21 71,43 18 200 250 32,55 67,62 
9 50 60 34,29 66,33 19 100 400 34,18 52,79 
10 80 60 31,61 71,40 20 200 400 34,42 65,06 

A recuperação alcançada nestes testes foi quase sempre alta e em apenas dois testes não atingiu 60%. Estes ensaios 
comprovam os resultados anteriores, mostrando facilidade de se obter boas recuperações de apatita em frações 
intermediárias e finas, para as diversas combinações de reagentes utilizadas. Entretanto, vale ressaltar a necess idade da 
escolha adequada do par de reagentes visando a não comprometer a obtenção de teores superiores a 33%. 

Vale destacar os experimentos II , 12, 13 e principalmente o 9 , pois estes ensaios mostram que, é possível obter, ao 
mesmo tempo, resultados de teor e recuperação de P20 5 acima das especificações de mercado, com um consumo de 
coletor e depressor reduzido. Em acordo com Pease e outros (2006), é possível minimizar o consumo de reagentes em 
frações mais finas e mesmo assim obter elevadas recuperações . 

Portanto, para esta faixa de tamanho de partículas, verifica-se a necessidade de uma menor quantidade de coletor e de 
depressor para se obter elevadas recuperações e teores adequados, o que é interessante, tendo em vista os custos do 
processo. 

3.3 Análise Estatística Global 

:l; Com todos os experimentais obtidos, foi realizada uma análise estatística onde foi feita uma regressão múltipla, 
~.. obtendo-se os parâmetros relacionados its variáveis isoladas e às interações, para ambas respostas analisadas (teor e 
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recuperação de P20:;). A determinação dos parâmetros significati vos foi realizada por meio de um teste de hipótese 
utili zando uma distribuição t de Student com nível de significftncia de O. I. ou seja. foi considerado uma probabilidade 
máxima de erTo do teste de I 0%. · 

As equações empíricas obtidas por regressão múltipla para representar a var iação do teor e da recuperação de P20 :; no 
concentrado, c m função das variüveis independentes estudadas, são apresentadas nas Equações 5 e 6, respec ti vame nte. 

Nestas eq uações y, é a resposta estimada para o teor e y 2 para a rec uper;t~,:ão. Os parâmdros rel ac ionados üs variáveis 

isoladas, as interações e aos termos quadráticos são apresentadas na forma matricial como mostrado a seguir. Os 
quadrados dos coeficientes de correlação da regressão múltipla foram (U\~ e 0,97 para o teor e recuperação, 
respectivamente. Os resíduos fora m aleatórios e identicamente di stribuídos, seguindo uma di stribuição normal. 

(5) 

na qual: 

r- 1 ~] [I,W o 

"'~"I b, = 1,23 B, =O 1,0X 

3,74 o -0,255 -1,30 

y
2 

=47,70+xh
2 

+x.H
2
x (6) 

na qual: 

[ 9,00 l [-I, 75 1,16 1,15] 
h2 =-7,19 132 = 1,16 () -1,50 

-31,89 1,15 -1,50 2,32 

A partir da análise dos valores dos parâmetros das equações de regressão verifica-se que, as condições que promovem 
altas recuperações são as mesmas que resultam em um baixo resultado de teor de apatita na massa !lotada. 

Para facilitar a visualização do efeito das variüveis estudadas sobre o teor e a recuperação de apatita no concentrado 
foram feitas algumas superfícies de resposta, as quais são apresentadas nas Figuras de I a 4. Estas fi guras, para cada 
resposta, foram obtidas a partir das respectivas equações de regressão (Eq. 5 c 6). 

A superfície de resposta da Figura I mostra que para as frações de partículas intcrmcdi<lrias e mais finas, para qualquer 
dosagem de coletor, o teor de fósforo é sempre inferior ao alcançado para as fraçõcs mais grossas. e que menores 
quantidades de colctor levam a teores mais e levados. Nos níveis superiores de granulomctria o teor é sempre maior que 
o requerido pela indústri a (33%). Percebe-se ainda que há uma granulometria, antes do maior tamanho médio 
(306, I f-1111), para a qual o teor é maximizado. Este máx imo teor cm frações de partículas antes da maior granulometria, 
também foi citado ou encontrado nos trabalhos de King c outros ( 1971) cm llotação de fosfato cm cé lula, Trahar ( 198 1) 
para tlotação de cassiterita, c Feng e Aldrich ( 1999) llotando sul fet os cm célula. 

Os maiores teores obtidos nas frações mais grossas quando comparados aos atingidos nas mais finas podem ser 
explicados pela menor ação dos fenômenos de arraste não seletivo cm líquido intasticial (entminment) c na forma de 
recobrimento de partículas de apatita por partículas de ganga (s /ime coatin~s), por uma menor di ssolução da superfície 
dos minerais (Fuerste nau, 1980), por uma adsorção mais seletiva dos reagentes (energia superficial mais baixa), e pelos 
maiores teores iniciais, indicando menor presença de ganga. 

Nota-se pela superfície de resposta da Figura 2 que nívei s intermediários de depressor e próximos do superior para 
granulomctria, maximizam o teor de apatita. O teor máx imo para um nível intermediário de depressor ocorre porque um 
nível baixo não deprime suficientemente a ganga e por outro lado, uma maior quantidade de depressor inibe também a 
coleta do fósforo. Visualiza-se também que para partículas grandes, independentemente da quantidade de depressor, o 
teor é sempre alto. 
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Figura I - Superfície de resposta do teor de P20 5 no Figura 2 - Superfície de resposta do teor de P20s no 
concentrado em função da dosagem de coletor (X1) e do concentrado em função da dosagem de depressor (X2) e do 
tamanho de partícula (X3) para uma dosagem de depressor tamanho de partícula (X3) para uma dosagem de coletor no 
no nível central (X2=0). nível central (X,=O). 

Figura 3 - Superfície de resposta da recuperação de P20 5 
no concentrado em função da dosagem de coletor (X1) e da 
dosagem de depressor (X2) para um tamanho médio de 
partícula de 66,1 ~ m. 

, ' 

Figura 4 - Superfície de resposta de recuperação de P20 5 
no concentTado em função da dosagem de coletor (X1) e do 
tamanho de partícula (X3) para uma dosagem de depressor 
no nível central (X2=0). 

A superfície de resposta da Figura 3 mostra que, maiores dosagens de coletor combinadas com menores níveis de 
depressor levaram a recuperações mais elevadas. Observa-se também que para partículas com tamanho médio de 
66, l~m (dentro da faixa ótima) quando se utiliza o maior nível de coletor, independentemente da quantidade de 
depressor, a recuperação foi sempre superior ao especificado pela indústria (em tomo de 60%). Níveis baixos de coletor 
para este tamanho médio, ainda fornecem recuperações de P20 5 acima do desejado, desde que se mantenha um baixo 
nível para o depressor. Por outro lado, baixos níveis de coletor e altas dosagens de depressor conduziram a menores 
recuperações. O depressor apresentou um maior efeito quando se utilizou pequena quantidade de coletor. 

Na superfície de resposta da Figura 4 verifica-se que partículas mais finas conduzem a recuperações elevadas, 
independentemente da dosagem de coletor. Nota-se também que a flotação das parHculas grossas, de uma maneira 
geral, resulta em baixas recuperações, embora esta resposta possa ser melhorada com o aumento da quantidade de 
coletor. Na literatura são mencionadas várias razões para explicar porque a recuperação diminui para panículas grandes. 
Por exemplo, pode-se citar, o nível de turbulência no equipamento (melhor associado a agitação na floração mecânica) 
(Nguyen, 2003) e o peso da partícula (Bazin e Proulx, 200 I), que podem desestabilizar o agregado partícula/bolha, a 
existência das forças de arraste em que está sujeito o agregado bolha/partícula conforme este flui para a zona de espuma 
(Cowburn e outros, 2005), a necessidade de uma maior cobertura hidrofóbíca proporcionada pelo coletor (Trahar, 1981; 
Bravo e outros, 2005), grande tempo de indução (tempo necessário para romper a camada hidratada que separa partícula 
e bolha) e maior velocidade de deslizamento da partícula sobre a superfície da bolha levando a um menor tempo de 
contato entre partícula e bolha (Dobby e Finch, 1987), resultando em menor eficiência de adesão (Duan e outros, 2003), 
a rápida drenagem de panículas da espuma para a polpa, e ausência de um espumante adequado (Kimpell, 1989). 
Também talvez lsto ocorra por motivo de liberação física inadequada na fração mais grossa (Pease e outros, 2006). 
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4. CONCLUSÕES 

Foram identificadas condições operacionais adequadas para a obtenção de concentrados com teor de P:05 acima de 
33% e recuperação em torno de 60%. Além disso, encontraram-se condições que conduzem a resultados satisfatórios 
das respostas com um consumo minimizado de reagentes, possibilitando reduzir custos do processo. 

Em geral, a recuperação da apatita, ao contrário do teor, aumentou com a elevação da dosagem do coletor; e com a 
diminuição do tamanho da partícula e da dosagem de depressor na polpa. 

A faixa granulométrica com partículas com diâmetro de peneira entre 37 e 150).1m (frações +400#, +325# e +200#) foi 
verificada como sendo a ótima para a flotação da apatita, considerando as condições operacionais estudadas. Nesta faixa 
obtiveram-se simultaneamente, teores e recuperações de P20 5 dentro dos níveis requeridos pela indústria. 
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