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RESUMO 

 

O depósito de fosfato sedimentar de Bayóvar está localizado em uma área muito seca do Peru 

(deserto de Sechura), próxima à costa do Pacífico. É composto de sete camadas sobrepostas, que 

demandam diferentes estratégias de concentração. O minério é composto predominantemente por 

apatita (84% em peso) e silicatos (16%). Para concentrar as camadas de 1 a 5, um circuito de 

processamento padrão, composto de escrubagem, classificação, atrição e deslamagem, iniciou a sua 

produção em 2010, para obtenção de 3,9 Mtpa de concentrado com 30% de P2O5. Para as camadas 6 

e 7, a fim de se obter um concentrado dentro das especificações, é necessário também uma flotação 

catiônica de silicatos em pH neutro. O novo processo foi desenvolvido em escala de laboratório por 

um programa de colaboração realizado entre Vale S.A. e Universidade de São Paulo. Como as 

fontes de água são muito limitadas na região, todas as etapas de concentração, incluindo flotação, 

devem ser realizadas com água do mar, que necessita ser continuamente recirculada. Este trabalho 

aborda alguns tópicos relevantes relacionados à utilização da água do mar na flotação catiônica de 

silicatos em Bayovar: influência da temperatura, da qualidade da água (envelhecimento e 

composição química) e do tipo de coletor (éter amina e amido amina). Os resultados indicam que a 

amido amina apresentou melhores resultados que a éter amina, sendo capaz de tolerar mudanças de 

temperatura (25-40oC) e de qualidade da água provocada por evaporação ou envelhecimento. 
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ABSTRACT 

 

The sedimentary phosphate deposit of Bayovar is located in a very dry area of Peru (desert of 

Sechura) which is close to the Pacific coast. It consists of seven superposed layers (beds) which call 

for different strategy of concentration. The ore is composed predominantly by apatite (84% in 

weight basis) plus silicates (16%). To concentrate phosphate from beds 6-7, it is necessary to carry 

out further cationic reverse flotation of silicates, at neutral pH, to yield a concentrate which meets 

market specification. The new process was developed in laboratory scale by a collaborative 

program conducted between Vale S.A. and the University of Sao Paulo-Brazil. As water resources 

are very limited at Bayovar region, all the steps of concentration, including flotation, must be 

performed with seawater which must be continuously recycled. This work addresses some relevant 

topics related to the use of seawater in the reverse cationic flotation of silicates: influence of 

temperature, water quality (ageing and chemical composition) and collector type. The results 

indicate that amido amine works better than ether amine and this separation process is able to 

tolerate changes in temperature (25-40oC) and water quality caused by either evaporation or ageing. 

  

KEYWORDS: phosphate; flotation; seawater; temperature; ageing; salt. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os depósitos de fosfato de origem sedimentar são os mais importantes em todo o mundo, não 

apenas pelo volume de suas reservas, mas também pela magnitude da produção industrial. 

Particularmente no Peru, em uma região próxima ao litoral norte no deserto de Sechura, localiza-se 

o depósito mineral de Bayovar, composto por sedimentos marinhos do Mioceno´, cujas reservas 

correspondem a 280 milhões de toneladas de P2O5 com teor médio de 18%. O minério contido nesse 

depósito consiste principalmente de pellets de fosforito (carbonato-fluorhidroxiapatita) 

disseminados em uma matriz composta de ganga de minerais de silicato (quartzo, feldspato, micas e 

diatomita), gipsita e matéria orgânica (Mc LELLAN, 1989). 

 

O corpo de minério de Bayovar ocorre em sete camadas sobrepostas que demandam estratégias 

diferentes de concentração. Para tratar as camadas de 1 a 5, um circuito de processamento padrão 

iniciou sua operação em 2010 em duas linhas de produção, com capacidade de 3,9 Mtpa de 

concentrado com teor médio de 30% de P2O5. O processo mineral é composto das etapas de 

escrubagem, 1ª classificação e 1ª deslamagem. O “underflow” da 1ª deslamagem é submetido à 

atrição, seguido por uma 2ª classificação e um 2º estágio de deslamagem, o qual produz o 

concentrado final. No entanto, quando as camadas 6 e 7 são utilizadas para alimentar a planta, este 

processo de concentração não é suficiente para produzir um concentrado final com teor de P2O5 da 

ordem de 30%. Para atender a esta especificação do mercado, uma etapa posterior de flotação deve 

ser implementada. Um projeto de expansão – linha 3 – está sendo desenvolvido para beneficiar o 

minério das camadas 6 e 7 de Bayovar. Estas operações unitárias, utilizadas para a produção de 

concentrado de fosfato em Bayovar, são representadas no fluxograma apresentado na Figura 1. 

 

 

 
Figura 1. Fluxograma esquemático do processamento mineral de Bayovar. 

 

 

Uma rota de flotação catiônica de silicatos em pH natural (7,4-8,2) foi desenvolvida com sucesso 

para concentrar o fosfato das camadas 6 e 7, como o resultado de uma pesquisa colaborativa 

realizada pela Vale S.A. e do Grupo de Pesquisa em Processamento Mineral da Universidade de 
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São Paulo-Brasil (LEAL FILHO at al, 2011). Alguns testes de flotação em planta piloto estão sendo 

atualmente realizados em Bayovar, com objetivo de reproduzir os bons resultados obtidos em escala 

de laboratório. No futuro, após a instalação de uma nova linha de produção industrial incluindo o 

circuito de flotação, permitirá à empresa Vale produzir adicionalmente 1,9 Mtpa de concentrado de 

fosfato com teor de P2O5 da ordem de 30%. 

 

A escassez de água doce na área de Bayovar obrigou o processo de concentração (incluindo a 

flotação) ser realizado com água do mar, coletada no Oceano Pacífico em um lugar localizado a 35 

km de distância da usina de Bayovar. O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir alguns temas 

relevantes relacionados ao uso da água do mar na flotação catiônica reversa de silicatos do minério 

de fosfato de Bayóvar (METTIER at al, 2009). 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Uma amostra de minério de fosfato das camadas 6 e 7 foi retirada diretamente do “underflow” do 

segundo circuito de deslamagem, depois de ter sido submetido às etapas de escrubagem, 1ª 

classificação, 1ª deslamagem, atrição e 2ª deslamagem, como apresentado no fluxograma da figura. 

1. Depois da amostragem, o minério (“top size” ~ 0,8 mm) foi submetido à deslamagem em malha 

de 0,037 milímetros de abertura. 

 

A amostra de minério possui 23,3% de P2O5, 37,7% de CaO, 16,0% de SiO2, 0,43% de Fe2O3, 

0,67% de MgO, 3,58% de Al2O3 e 2,35% de sulfato. Em relação à composição mineralógica (em 

peso), a fração granulométrica do material retido em 0,044 milímetros é composta de apatita (84%), 

plagioclásio (9%), quartzo (4%), feldspato potássico (3%) e também traços de mica, gipsita, calcita 

e dolomita. Em termos de distribuição de tamanho de partícula, a amostra da alimentação da 

flotação apresenta D50 ~ 0,09 milímetros. 

 

A água do mar do Oceano Pacífico (Piúra) foi utilizada nos ensaios de flotação. As amostras foram 

coletadas em três diferentes ocasiões: novembro de 2010 (Piúra-IA), abril de 2011 (Piúra-II) e 

agosto de 2011 (Piúra-III). As análises químicas das amostras de água do mar foram realizadas 

poucos dias após cada coleta. Elas foram utilizadas para investigar a influência de envelhecimento 

da água no processo de flotação. A amostra de água Piúra-IA foi submetida à evaporação, 

produzindo duas outras amostras com maior concentração de eletrólitos. As composições químicas 

das amostras de água do mar são mostradas na Tabela I. Elas podem ser comparadas com a água da 

torneira (doce) da região de Bayovar e também com a água destilada produzida no laboratório da 

Universidade de São Paulo. 

 

Foram realizados ensaios de flotação de bancada em célula Denver de laboratório com amostras de 

1 kg de minério em pH neutro (7,4-8,2). O condicionamento do coletor foi realizado em polpa 

contendo 50% de sólidos em peso com dosagem de 500g/t durante um minuto. Dois coletores foram 

usados nos testes para determinar aquele que apresenta melhor desempenho na flotação: éter amina 

e amido amina. Após o condicionamento do coletor, água do mar foi adicionada para obter um 

polpa com 30% de sólidos na alimentação da flotação. A etapa de flotação “rougher” foi realizada 

até a exaustão total da espuma mineralizada. Acrescentou-se água do mar ao concentrado “rougher” 

(produto afundado) para ajustar a porcentagem de sólidos de condicionamento na etapa “cleaner” 

em 40% (adição de 250 g/t de coletor e tempo de um minuto), ajustou-se novamente a porcentagem 

de sólidos em 25% para os testes de flotação “cleaner” até a exaustão da espuma mineralizada. Os 

rejeitos da flotação “rougher” e “cleaner” (flotados das duas etapas) e o concentrado final (afundado 

obtido após a etapa “cleaner”) foram secados, pesados e enviados para análise química. 
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Tabela I. Composições das amostras de água utilizadas nos testes de flotação 

Elemento 
Concentração (g/L) 

Piúra I-A Piúra I-B Piúra I-C Piúra-II Piúra-III Torneira 

Sódio 10,4 16,52 22,29 9,8 9,8 0,247 

Potássio 0,48 0,77 1,15 0,48 0,51 0,007 

Cálcio 
0,45 

(pCa=1,9) 

0,52 

(pCa=1,9) 

0,68 

(pCa=1,8) 

0,43 

(pCa=2,0) 

0,41 

(pCa=2,0) 

0,073 

(pCa=2,7) 

Magnésio 
1,28 

(pMg=1,3) 

1,93 

(pMg=1,1) 

2,79 

(pMg=0,9) 

1,20 

(pMg=1,3) 

1,16 

(pMg=1,3) 

0,018 

(pMg=3,1) 

Manganês  <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. 

Ferro <L.D. 0,02 0,01 <L.D. <L.D. <L.D. 

Alumínio <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. <L.D. 

Cloreto 21,57 28,43 36,8 19,05 17,55 0,386 

Sulfato 1,24 5,48 5,42 2,51 3,44 0,1 

Fosfato <L.D. 2,3 x10-4 2,0 x10-4 <L.D. <L.D. <L.D. 

Nitrato 8x10-5 4x10-5 6x10-5 3.10-5 <L.D. <L.D. 

Sólidos suspensos <L.D. 0,73 3,91 <L.D. <L.D. <L.D. 

Sólidos dissolvidos 32,2 65,5 84,2 41 36,3 1,3 

<L.D.= Abaixo do limite de detecção do método de análise química  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Influência do tipo de reagente: éter amina versus amido amina 

 

O coletor éter amina tem sido usado com sucesso no Brasil para remover quartzo de itabiritos 

durante os últimos 30 anos (ARAUJO at al, 2005). Essa vasta experiência motivou a escolha deste 

tipo de coletor no início dos testes exploratórios para flotação catiônica reversa de silicatos de 

Bayóvar. No entanto, este tipo de coletor não foi capaz de produzir concentrados de apatita com 

teores de P2O5 na faixa de 29-31%. Após uma pesquisa extensa com muitos outros reagentes 

catiônicos, o coletor amido amina provou ser capaz de produzir um concentrado de flotação que 

atingiu o teor de P2O5 requerido, tal como ilustrado na Tabela II. Este coletor também apresentou 

baixa recuperação de SiO2 no concentrado, se comparado com éter amina (Tabela 2). Os 

mecanismos que fazem o coletor amido amina comportar-se melhor do que o reagente éter amina (e 

outros reagentes catiônicos) no ambiente de água do mar são atualmente objeto de investigação na 

Universidade de São Paulo. 

 

 
Tabela II. Influência da flotação de fosfato: éter amina versus amido amina. 

Coletor 
Concentrado final - Teor (%) Concentrado final - Recuperação (%) 

P2O5 SiO2 Massa P2O5 SiO2 

Éter amina 24,9 14,8 91,1 94,0 82,8 

Amido amina 29,9 4,4 74,0 89,9 20,5 

 

 

3.2. Influência da temperatura 

 

Espera-se que, ao longo de um dia, ocorram alterações significativas de temperatura na água de 

processo na região do deserto de Sechura. Por isso, foi necessário investigar a influência da 

temperatura da água no desempenho da flotação de minério de fosfato Bayovar. Deste modo, foram 

realizados ensaios de flotação com água do mar de Piúra (Amostra 1-A) a 25oC, 30oC e 40oC. De 
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acordo com os resultados obtidos (Tabela III), independente do valor da temperatura, foi possível 

produzir concentrados de fosfato exibindo teores de P2O5 próximos a 30%, acompanhados por 

recuperação de apatita da ordem de 87-89%. Ao contrário do desempenho da flotação de silvita com 

aminas primárias de cadeia longa em salmouras, que é fortemente influenciada pela temperatura da 

água (FUERSTENAU at al, 1985), a flotação de silicatos do minério de Bayóvar utilizando amido 

amina na água do mar é mais tolerante a alterações na temperatura da água de processo. 

 

 
Tabela III. Influência da temperatura sobre o desempenho de flotação com amido amina. 

Temp. Concentrado final - Teor (%) Concentrado final - Recuperação (%) 

(°C) P2O5 SiO2 Massa P2O5 SiO2 

25 30,4 2,8 71,1 89,1 12,5 

30 30,4 3,0 70,3 87,2 13,6 

40 30,7 2,9 71,6 89,3 13,4 

 

 

3.3. Influência do envelhecimento da água do mar 

 

Sabe-se a água do mar é uma solução natural de electrólitos contendo substâncias orgânicas, 

inorgânicas e vários microorganismos. Por essa razão, a sua composição química pode variar em 

função do tempo como resultado de alterações no complexo equilíbrio envolvendo estas espécies 

(PARKS, 1975). Para investigar a influência do envelhecimento da água sobre a resposta de 

flotação com amido amina, amostras de água coletadas no Oceano Pacífico (Piúra-Peru) em datas 

diferentes foram utilizadas para realizar os testes de flotação. A amostra identificada como Piúra-IA 

foi coletada em novembro de 2010, enquanto que as amostras de nome Piúra-II e Piúra-III foram 

coletadas em abril e agosto de 2011, respectivamente. Dado que os testes de flotação foram 

realizados em outubro de 2011, foi possível estudar a influência do envelhecimento da água após 

60, 180 e 325 dias, respectivamente. De acordo com a informação apresentada na Tabela 1, a 

composição química dos três tipos de água do mar é semelhante. Os resultados dos ensaios de 

flotação são mostrados na Tabela IV, onde é possível ver que o desempenho de flotação não foi 

fortemente influenciado pelo envelhecimento água, visto que os concentrados da flotação 

apresentaram teores na faixa de 30,2-30,7% de P2O5, enquanto que as recuperações metalúrgicas 

indicaram também valores semelhantes (92-94%). 

 

 
Tabela IV. Influência do envelhecimento da água do mar no desempenho de flotação com amido amina. 

Tipo de 

água do 

mar 

Tempo de 

envelhecimento 

(dia) 

Concentrado final - Teor (%) Concentrado final - Recuperação (%) 

P2O5 SiO2 Massa P2O5 SiO2 

Piúra-IA 325 30,3 3,0 75,4 94,1 14,2 

Piúra-II 180 30,2 3,1 75,8 94,0 15,0 

Piúra-III 60 30,7 3,1 74,4 92,1 14,9 

 

 

3.4. Influência da composição da água do mar de Piúra 

 

Visto que o deserto de Sechura é um local muito seco, ocorre a evaporação da água do mar 

armazenada nos ponds para efeito de recirculação da água de processo. Neste caso, espera-se que 

ocorra uma considerável variação na composição química da água do mar a ser usada na usina de 

concentração. Na tentativa de simular essa situação, a amostra Piúra-1A (22 g/L de cloreto) foi 

submetida à evaporação em laboratório, produzindo Piúra-1B (28 g/L de cloreto) e Piúra-1C (37 
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g/L de cloreto), conforme ilustrado na Tabela 1. Ensaios de flotação foram executados com estes 

três tipos de água do mar e forneceram os resultados apresentados na Tabela V, onde é possível ver 

que o desempenho de flotação não foi afetado pela mudança de composição química provocada por 

evaporação. 

 

 
Tabela V. Influência da composição da água do mar sobre o desempenho de flotação com amido amina. 

Tipo de 

água do 

mar 

Cloreto (g/L) 
Concentrado final - Teor (%) Concentrado final - Recuperação (%) 

P2O5 SiO2 Massa P2O5 SiO2 

Piúra-IA 22 30,4 2,8 71,1 89,1 12,5 

Piúra-IB 28 29,7 5,0 73,6 91,7 21,1 

Piúra-IC 37 30,7 3,1 73,8 92,0 14,2 

 

 

3.5. Influência da composição da água 

 

Alguns ensaios adicionais de flotação foram realizados com outras fontes de água. Os seguintes 

tipos de água foram utilizados: água destilada (produzida no laboratório da USP) e água doce da 

torneira (oriunda do rio Illescas, na região do depósito de Bayovar) e água do mar de Bayóvar 

(Piúra-III). As composições de cada tipo de amostra estão apresentadas na Tabela I. Os resultados 

dos ensaios de flotação são mostrados na Tabela VI, onde é possível ver que o desempenho de 

flotação não foi fortemente influenciado pela composição química destas diferentes fontes de água. 

 

 
TabelaVI. Influência da composição da água sobre o desempenho de flotação com amido amina. 

Tipo de água 
Concentrado final - Teor (%) Concentrado final - Recuperação (%) 

P2O5 SiO2 Massa P2O5 SiO2 

Piúra-III (água do mar) 30,7 3,1 74,4 92,1 14,9 

Destilada 29,8 3,5 68,9 86,5 14,4 

Água doce (torneira) 29,7 4,5 77,7 95,8 21,2 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O minério de fosfato de Bayovar (Peru) é composto predominantemente de apatita (84%) e silicatos 

(16%). Visto que o depósito mineral está localizado em uma área muito seca (deserto de Sechura), é 

obrigatório o uso de água do mar em substituição à água doce no processo de beneficiamento. Para 

concentrar o minério através de flotação catiônica reversa de silicatos em pH natural (7,4-8,2), ao 

contrário da éter amina, a amido amina foi capaz de produzir um concentrado que chegou a um teor 

de P2O5 requerido (29-31%), acompanhado por uma alta recuperação de P2O5 (90%). O processo 

de flotação desenvolvido provou ser tolerante tanto às mudanças de temperatura e de 

envelhecimento da água, quanto à alteração da composição química provocada por evaporação. 
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