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RESUMO

O  processo  de  flotação  é  baseado  em  interações  e  diferenciações  químicas
existentes entre a superfície dos minerais dispersos em água, formando uma polpa,
mas também depende das forças físicas atuantes no sistema. Na flotação realizada
em  células,  o  impelidor  desempenha  o  papel  de  manter  a  polpa  mineral  sob
agitação, evitando a sedimentação. Além disso, ele eleva as partículas sólidas do
fundo do tanque e dispersa as mesmas pela célula. A rotação do impelidor é sem
dúvida um fator que altera o regime hidrodinâmico do sistema de flotação. Apesar da
importância desse componente, ele traz também uma ação negativa já que o rotor é
um dos grandes geradores de turbulência na célula de flotação. Foi realizado um
estudo  que  objetivou  a  investigação  da  influência  da  velocidade  de  rotação  do
impelidor das células mecânicas na qualidade da concentração e consequentemente
no  teor  recuperado  de  minério  fosfático.  Foram  realizados  quinze  ensaios  de
flotação  mantendo-se  a  dosagem  dos  reagentes  e  o  pH  fixos,  variando-se  a
velocidade de rotação do impelidor em intervalos regulares de 1000, 1150, 1300,
1450  e  1600  RPM.  O  concentrado  obtido  foi  analisado  quimicamente  por
fluorescência  de  raios-X.  Os  resultados  demonstram que,  a  medida  em que  se
aumenta a velocidade de rotação do impelidor, o teor de minério fosfático decai e
dos contaminantes aumenta.  As diferenças de ganho na recuperação de fosfato
chegaram a ser de 2 a 6% em teor. Com os ensaios realizados determinou-se que o
concentrado de melhor qualidade foi obtido com velocidade de 1150 rpm.
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ABSTRACT

Flotation represents, at present, the technology capable of efficiently concentrate the
minerals of interest, separating them from other deleterious minerals. The flotation
process is based on interactions and chemical differentiations between the surface of
the minerals dispersed in water, forming a pulp, but also depends on the physical
forces acting on the system. In cell flotation, the impeller plays the role of keeping the
mineral pulp under agitation, avoiding sedimentation. In addition, it raises the solid
particles from the bottom of the tank and disperses them through the cell. Impeller
rotation is undoubtedly a factor that alters the hydrodynamic regime of the flotation
system. Despite the importance of this component, it also has a negative action since
the rotor is one of the great turbulence generators in the flotation cell. A study was
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carried out to investigate the influence of the rotation speed of the impellor of the
mechanical  cells  on  the  quality  of  the  concentration  and  consequently  on  the
recovered  content  of  phosphate  ore.  Fifteen  flotation  tests  were  performed  by
keeping the reagent dosage and pH fixed by varying the rotator speed of the impeller
at  regular  intervals  of  1000,  1150,  1300,  1450  and  1600  RPM.  The  obtained
concentrate was chemically analyzed by X-ray fluorescence. The results demonstrate
that as the rate of rotation of the impeller increases, the content of phosphate ore
decays and contaminants increase. The gain differences in phosphate recovery were
2 to 6% by weight. With the tests performed it was determined that the best quality
concentrate was obtained with a speed of 1150 rpm.
 
KEYWORDS: Flotation, phosphates, rotational speed, mechanical cell.

1. INTRODUÇÃO

O fósforo é um elemento químico não metálico encontrado na forma de minerais
presentes  na  crosta  terrestre.  É  economicamente  aproveitável,  com  grande
utilização  no  setor  agrícola,  na  indústria  química  e  também  em  inseticidas,
tratamento  de  metais,  entre  outras  aplicações.  O  fósforo  contido  na  apatita  é
aproveitado na forma de outro composto, o pentóxido de fósforo (P2O5),  também
conhecido como fosfato, é forma mais usual que favorece sua aplicabilidade como
fertilizante (DNPM, 2001).

No Brasil,  o  fosfato  é a principal  fonte  de fósforo  utilizada como insumo para a
indústria de fertilizantes.. Ocorre em grandes jazidas situadas no estado de Minas
Gerais,  Goiás  e  São  Paulo.  Os  depósitos  mais  comuns  e  de maior  importância
econômica de fosfato ocorrem em rochas ígneas e metamórficas. São depósitos que
possuem  uma  mineralogia  complexa,  frequentemente  associados  à  dolomita  e
calcita.

A crescente demanda por recursos minerais não renováveis para as mais diversas
aplicações e o consequente esgotamento de suas jazidas mais ricas leva o campo
de  estudo  do  processamento   mineral  a  aprimorar  e  desenvolver  técnicas  mais
eficientes  (SANTANA,  2007).  Para  a  concentração  de  minérios  de  teores  mais
baixos, a flotação é uma técnica bastante apropriada.

De  acordo  com  Oliveira  (2007),  a  flotação  no  Brasil  desempenhou  um  papel
fundamental  para  o  crescimento  da  indústria  mineral,  principalmente  para  as
indústrias  de  fosfato  e  de  minério  de  ferro.  Ainda  segundo  o  autor,  o
desenvolvimento da indústria mundial nos últimos cem anos não teria sido possível
sem  a  descoberta  do  processo  de  flotação.  Os  processos  físicos  tradicionais,
gravimétricos,  magnéticos  e  eletrostáticos,  em  grande  parte  baseados  nas
propriedades naturais dos minerais, não teriam possibilitado a escala de produção
necessária dos metais básicos.

Nesse contexto, o objetivo deste estudo é investigar e determinar um valor ideal
para a rotação do impelidor no processo de flotação em célula do minério fosfático
da região do Complexo Carbonatítico de Catalão.
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2. MATERIAL E MÉTODOS

Os ensaios de flotação foram realizados em escala de bancada, utilizando-se uma
célula  mecânica  da  marca  CDC,  modelo  CFE-1000-EEPNBA,  semelhante  a
industrial porém em escala reduzida. Neste tipo de equipamento é possível observar
e monitorar as variáveis do processo, fazendo as investigações necessárias.

A velocidade de rotação da célula foi  alterada em intervalos regulares para cada
teste.  A variação  estabelecida  foi  de  150  rpm de  diferença.  Dessa  maneira,  as
velocidades investigadas foram: 1000 (menor velocidade que se espera conseguir
flotar), 1150, 1300, 1450 e 1600 rpm. A velocidade podia ser controlada no painel da
célula.

Para realizar os ensaios de flotação em bancada foram utilizados 500 g de amostra
de rocha fosfática e em seguida a adição do minério foram adicionados na cuba de
flotação 3000 mL de água.

Os reagentes  utilizados para  a  flotação de fosfato  foram depressor  e  coletor.  O
depressor utilizado para adsorver e deprimir as partículas de óxido de ferro e sílica
foi o amido de milho fornecido pela empresa Cargill, já gelatinizado, e foi adicionado
a uma dosagem de 600 g/t. Para a massa utilizada no ensaio foram usados 10 mL
do produto. Após sua adição realizou-se o condicionamento por 3 min. 

Logo após foi  adicionado o coletor de fosfato, que é uma combinação de ácidos
graxos vegetais denominados comercialmente como Lioflot 502-A, distribuído pela
indústria  química  Miracema.  O  coletor  necessitou  ser  saponificado  antes  de  ser
utilizado na flotação para propiciar  a  dissociação iônica e,  consequentemente,  a
coleta. Para este processo foram utilizados: 100 mL de água, 3 gramas de hidróxido
de sódio anidro com 98% de pureza e 5 mL de Lioflot.  A mistura foi  aquecida e
agitada por aproximadamente 10 min, gerando a substância saponificada que seria
usada como coletora. A dosagem usual é de 500 g/t, tendo sido utilizado 8 mL para
os ensaios. O tempo de condicionamento do coletor foi ajustado para dois minutos.
Quando o condicionamento foi concluído, realizou-se a medida do pH com pHmetro
digital. A flotação de fosfato acontece com pH entre 9 e 9,5. Estando fora destes
valores o pH necessita ser ajustado, o que foi feito com a adição de ácido clorídrico
(HCl) a 5 mol/L e hidróxido de sódio (NaOH) a 50%.

A velocidade de rotação do impelidor foi alterada no valor definido para aquele teste
específico e variada nos próximos ensaios. O tempo de flotação variou entre 8 e 15
minutos dependendo da observação visual para se determinar a finalização ou não
de coleta do material. Todos os ensaios foram realizado em triplicata e dos valores
de  concentração  resultantes  obteve-se  a  média,  utilizada  para  as  devidas
comparações e conclusões.

As amostras, já secas, foram encaminhadas para análise química em equipamento
de  difração  de  raios-X  para  a  determinação  da  concentração  de  fosfato  e  dos
principais contaminantes como silicatos, carbonatos, óxidos de ferro e alumínio.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Análise dos teores de minério fosfático

O teor de P2O5 do ensaio de 1000 rpm aumentou 1,34% em relação ao ensaio de
1300  rpm.  Tal  comportamento  se  deve  ao  fato  da  diminuição  da  turbulência  do
sistema que possibilitou uma melhor estabilidade das bolhas e consequentemente,
uma melhor coleta.

O ensaio de 1150 rpm também apresentou aumento, em média, de 2% do teor de
fosfato em relação ao de 1300 e também um aumento de 0,66% em relação ao de
1000  rpm.  Para  efeito  comparativo,  observa-se  que  1000  rpm  fornece  menos
energia para o sistema do que 1150. Logo, o teor deste último se torna mais alto.
Porém, elevando-se a rotação para 1300 rpm, é provocada uma maior turbulência, o
que faz com que o teor caia.

A próxima variação de velocidade foi superior ao valor de 1300 rpm sendo o ensaio
realizado a 1450 rpm.  O teor  de fosfato seguiu a tendência dos valores obtidos
anteriormente e caiu 4,48%. Em relação ao teste de 1150 rpm, que obteve o melhor
teor,  o  valor  foi  6,5%  menor.  A  velocidade  de  1450  RPM  gerou  ainda  mais
turbulência no sistema, desfavorecendo a recuperação.

Mantendo a constância de variação da velocidade dos ensaios  foram realizados
testes também a 1600 rpm. Ao analisar estes dados observou-se um comportamento
anômalo  ao  esperado.  O  ensaio  de  1600  rpm  é  o  que  representou  a  maior
turbulência da polpa no equipamento de flotação porém apresentou o maior teor de
fosfato. O teor obtido foi de 34,16%, sendo 1,15% maior que o melhor resultado da
sequência (1150 rpm). A figura 1 apresenta este ponto anômalo da curva.

Figura 1. Teor de P2O5 para todos os ensaios

Os  ensaios  com  velocidade  rotacional  de  1000  a  1450  RPM  são  correlatos  e
explicados pela teoria da flotação, o que não ocorre com o ensaio de 1600 RPM. A
anormalidade pode ser explicada devido a erros de amostragem e análise, uma vez
que destoa totalmente  da sequência de dados anteriores.  Levanta-se também a
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hipótese de uma reversão do comportamento hidrodinâmico da célula, onde uma
maior  velocidade  de  rotação  geraria  quebra  de  bolhas.  Essas  bolhas  de  menor
tamanho seriam capazes de coletar as partículas mais finas presentes na polpa que
antes não teriam como ser recuperadas.

3.2 Análise dos teores dos contaminantes

Os teores dos contaminantes também foram analisados. O quartzo (SiO2) junto com
os óxidos de ferro (Fe2O3) são tidos como contaminantes importantes do fosfato.
Junto a eles são encontrados também os carbonatos como calcita e dolomita, muito
presentes no Complexo de Catalão. Os minerais alcalinos se apresentam em grande
volume e também representam contaminantes importantes para a rocha fosfática.

A análise do material utilizado para os ensaios revelou variações significativas de
comportamento dos minerais deletérios acompanhando a variação da velocidade do
impelidor. Esse comportamento se deve a heterogeneidade dos minerais presentes
na polpa como a barita (BaSO4) de massa específica 4,5 g/cm3 e a calcita (CaCO3),
de massa específica 2,72 g/cm3. Essas diferenças fazem com que cada mineral se
comporte de maneiras diferentes frente as variações de condição hidrodinâmica do
fluido onde estão contidos.

Tomando o ensaio realizado a 1150 rpm como o melhor em termos de teor de rocha
fosfática, é possível fazer um comparativo dos teores dos contaminantes em relação
a outras velocidades. 

O teor de óxido de ferro (Fe2O3) do ensaio a 1150 rpm foi 31% menor do que o teor
em 1450 rpm. Tal variação se deve a uma alta turbulência do sistema gerada pelo
aumento da velocidade que ocasiona um arraste hidrodinâmico das partículas que
não deveriam sair na espuma do concentrado flotado. O menor teor de óxido de
ferro ocorreu no ensaio a 1000 rpm, sendo 4,11% menor que o ensaio de 1150.
A 1150 rpm apresenta-se o menor teor de sílica (SiO2), sendo 32,97% menor que o
pior ensaio. Isso demonstra que ele efetivamente pode ser considerado o melhor
ensaio da série, tendo também um baixo teor de óxido de bário.

Ao analisar os dados incluindo o ensaio de 1600 RPM, percebe-se novamente um
comportamento anômalo, como o que ocorreu com os teores de minério fosfático. A
essa  velocidade  encontra-se  o  menor  teor  de  óxido  de  ferro,  sílica,  alumínio  e
magnésio como demonstrado nas figuras 2, 3 e 4.
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Figura 2. Teores de Fe2O3, SiO2 e BaO para todos os ensaios.

Figura 3. Teor de Al2O3 para todos os ensaios.

Figura 4. Teor de MgO.
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Assim como ocorreu com os teores de fosfato, estes pontos fora da curva para os
valores de contaminantes podem ser resultantes de vários fatores individualizados
ou da combinação deles. 

4. CONCLUSÕES

A investigação proposta revelou que existe  sim uma influência da velocidade de
rotação  do  impelidor  com  o  resultado  da  flotação  de  rocha  fosfática.  Essas
diferenças de resultado podem gerar diferenças de 2 a 6% do teor recuperado de
minério fosfático, assim como quedas significativas nos teores contaminantes.

A análise  dos  resultados  obtidos  demonstra  que  a  velocidade  de  1150  rpm  se
apresenta  como  a  mais  favorável.  O  teor  de  fosfato  foi  o  mais  elevado  e  os
contaminantes não obtiveram elevada variação, sendo em alguns casos até os mais
baixos.

O ensaio realizado a 1600 rpm, como já dito anteriormente, representa um ponto
anômalo à sequência de estudo. Essa anomalia demanda maior tempo e um número
maior  de  ensaios,  variando  as  velocidades  em  números  até  diferentes  dos
realizados neste estudo para que possa ser completamente compreendida. Com os
ensaios  realizados  até  o  presente  momento  não  se  torna  possível  a  completa
explicação  do  que  ocasionou  tal  alteração.  Sendo  assim  há  a  necessidade  de
estudos posteriores. 

As variáveis de flotação mais exploradas e estudadas atualmente são as de ordem
química como mudança de dosagens e desenvolvimento de novos reagentes mas o
presente trabalho demonstra que variações de ordem física também geram ganhos
para a concentração de rocha fosfática. 

As  variações  de  teores  encontradas  ocorrem  devido  apenas  a  mudança  de
hidrodinâmica  do  sistema  já  que  as  dosagens  de  reagentes  foram  mantidas
constantes.  Isso  demonstra  que  a alteração  das  condições  hidrodinâmicas
representa uma área potencial de estudos.

5. REFERÊNCIAS

Balanço Mineral Brasileiro. DNPM, Brasília, 2001.

Chaves, A. P.; Barros, L. A. F. Teoria e prática do tratamento de minérios: A flotação
no Brasil. 2. ed. São Paulo: Signus Editora, 2009. Chapter 5, Flotação de minérios
fosfáticos. p. 117 – 157.

Chaves, A. P.; Rodrigues, W. J. Teoria e prática do tratamento de minérios: A flotação
no Brasil. 2. ed. São Paulo: Signus Editora, 2009. Chapter 2, Máquinas de flotação.
p. 31 – 47.

Lima, O.  A.;  Leal,  L.  S.;  Barbosa,  F.  S.  Caracterização hidrodinâmica de células
mecânicas  de  flotação:  capacidade  de  bombeamento  de  célula  denver  de
laboratório. Rem: Rev. Esc. Minas. 2006, vol.59, n.4, pp. 415-419.



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa
Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017

Oliveira, J. F. Tendências tecnológicas Brasil 2015: Geociências e tecnologia. Rio de
Janeiro: CETEM/MCT, 2007.

Ralston,  J.;  Dukhin,  S.S.;  MishchukI,  N.A.  Inertial  hydrodynamic  particle  bubble
interation in flotation. International Journal of Mineral Processing 1999;, v. 56, p. 207
– 256.

Ribeiro,  C.  C.;  Geologia,  geometalurgia,  controles  e  gênese  dos  depósitos  de
fósforo, terras raras e titânio do Complexo Carbonatítico Catalão I,  GO. [Tese de
Doutorado]. Universidade de Brasília, Brasília; 2008.

Rodrigues, W. J.; Leal, L. S. Importância da hidrodinâmica na cinética de flotação de
partículas  grossas.  Rem:  Revista  Escola  de  Minas.  Ouro  Preto,  vol.63,  n°.4,
Oct./Dec. 2010.

Santana, R. C. Análise da influência do tamanho da partícula na flotação da apatita
em  coluna.  [Dissertação  de  Mestrado].  Faculdade  de  Engenharia  Química,
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2007


	RESUMO
	ABSTRACT
	1. INTRODUÇÃO
	2. MATERIAL E MÉTODOS
	3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
	5. REFERÊNCIAS

