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RESUMO

O equipamento mais utilizado para a classificação de minerais em polpa são os
hidrociclones, porém os minerais presentes no Depósito Carbonatítico de Catalão
possuem  alta  variabilidade  em  suas  massas  específicas,  apresentando
comportamentos  hidrodinâmicos  desiguais,  o  que  interfere  na  capacidade  de
classificação  do  equipamento,  reduzindo  sua  eficiência  de  separação.  No
peneiramento,  a  classificação  das  partículas  acontece  segundo  o  tamanho
geométrico  das  mesmas,  fazendo  com  que  a  separação  ocorra  de  forma  mais
precisa  já  que  a  massa  específica  dos  minerais  não  interfere  no  processo.  As
partículas minerais, devido ao alto índice de moagem, têm um acréscimo de cargas
de superfície podendo ocorrer atrações eletrostáticas, reduzindo assim a eficiência
do peneiramento a úmido. Diante disto, foi realizado um estudo com o objetivo de
realizar o peneiramento a úmido de rocha fosfática com a adição de dispersantes
visando reduzir o efeito dessa atração entre partículas. As amostras utilizadas foram
oriundas  do  overflow do  ciclone  classificador  que  alimenta  as  etapas  de
deslamagem da usina de beneficiamento da empresa Anglo American Fosfatos do
Brasil. Foram utilizados quatro tipos de dispersantes a base de policarboxilato de
sódio doados pela empresa Kemira que foram adicionados sob a dosagem de 300,
450 e 600 g/t. Além da dosagem, o pH da polpa também foi variado em 7,5, 8,5, 9,5
e 10,5 para verificar os efeitos da interação do mesmo com os dispersantes. Em
relação aos produtos testados destaca- se o KEMECAL 230 na dosagem de 450 g/t
em pH 9,5 onde o mesmo apresentou uma eficiência de 3% a mais de dispersão em
relação aos outros produtos e a polpa sem dispersante. Os resultados alcançados
demonstram que a adição dos dispersantes aumentou a eficiência de peneiramento
das partículas finas e ultrafinas (< 200#)  apresentando variações de 3 a 5% na
quantidade de material retido nas peneiras. 
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ABSTRACT

The  equipment  most  used  for  the  classification  of  minerals  in  pulp  are  the
hydrocyclones, but the minerals present in the Carbonate Deposit of Catalão have
high variability in their specific masses, presenting unequal hydrodynamic behaviors,
which  interferes  in  the  classification  capacity  of  the  equipment,  reducing  its
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Separation  efficiency.  In  the  sieving,  the  classification  of  the  particles  happens
according to their geometric size, making the separation occur more precisely since
the specific  mass of  the minerals  does not  interfere in  the process.  The mineral
particles, due to the high grinding index, have an increase of surface loads and can
occur  electrostatic  attractions,  reducing  the  efficiency  of  the  screening  to  wet.
Therefore, a study was carried out with the objective of performing the wet sieving of
phosphate rock with the addition of dispersants in order to reduce the effect of this
attraction  between  particles.  The  samples  used  came  from  the  overflow  of  the
cyclone classifier that feeds the steps of dechlorination of the beneficiation plant of
the  company  Anglo  American  Phosphates  of  Brazil.  Four  types  of  sodium
polycarboxylate dispersants donated by Kemira were used which were added under
the dosage of 300, 450 and 600 g / t. In addition to the dosage, the pH of the pulp
was also varied at 7.5, 8.5, 9.5 and 10.5 to verify the effects of the interaction of the
same with the dispersants. In relation to the products tested, KEMECAL 230 stands
out in the dosage of 450 g / t at pH 9.5, where it showed an efficiency of 3% more
dispersion than the other products and pulp without dispersant. The results showed
that the addition of the dispersants increased the sieving efficiency of the fine and
ultrafine  particles  (<200%)  with  variations  of  3  to  5% in  the  amount  of  material
retained in the sieves.
 
KEYWORDS: screening, phosphate, dispersants.

1. INTRODUÇÃO

Entende-se  por  peneiramento  o  estudo  do  comportamento  de  um  conjunto  de
partículas  de  diferentes  tamanhos  em  referência  a  uma  série  de  aberturas
padronizadas, nas quais passa ou fica retida uma determinada classe de tamanho.
Segundo  Carrisso  e  Correira  (2004),  “no  peneiramento,  existe  uma  separação,
segundo o tamanho geométrico das partículas, enquanto, que na classificação, a
separação  é  realizada  tomando-se  como  base  a  velocidade  que  os  grãos
atravessam um meio fluido”. No processamento mineral, o meio fluido mais utilizado
é a água.

Devido  ao  alto  índice  de  fragmentação,  as  partículas  minerais  têm  sua  área
superficial  aumentada acarretando em um acréscimo de cargas na superfície da
mesma, podendo ocorrer atração eletrostática entre partículas, reduzindo assim a
eficiência  do  peneiramento  úmido.  A  carga  na  superfície  da  partícula  afeta  a
distribuição de íons na sua vizinhança, aumentando a concentração de contra íons
junto  à  superfície.  Assim,  forma-se  uma  dupla  camada  elétrica  na  interface  da
partícula com o líquido.

No tratamento de minérios é necessário utilizar dispersantes químicos para manter a
estabilidade  das  suspensões  já  que  quase  todos  os  materiais  particulados  em
contato  com  um  líquido  adquirem  uma  carga  elétrica  em  sua  superfície.  Estes
reagentes podem ser orgânicos ou inorgânicos. Mauri (2008) estudou o efeito da
dispersão na análise granulométrica de latossolos utilizando reagentes inorgânicos e
determinou que o valor do pH é determinante para o processo. Tanto o dispersante
de referência (NaOH) quanto os seis alternativos (compostos baseados em Na+ e
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Li+)  sofreram  interferência  da  matéria  orgânica  e  não  mostraram  suficiente
efetividade na dispersão.
Os reagentes inorgânicos utilizados neste trabalho são a base de policarboxilato de
sódio  e  atuam  principalmente  aumentando  a  carga  da  dupla  camada  elétríca,
adsorvendo  na  superfície  das  partículas  através  de  pontes  de  hidrogênio  ou
adsorção química. O sódio atua aumentando o módulo da carga da dupla camada
elétrica em razão da presença dos íons determinadores de potencial  H+ e OH-.

A rica assembleia mineralógica do Complexo Carbonatítico de Catalão apresenta
baixa eficiência de peneiramento à úmido de partículas abaixo de 0,074 mm, como
também baixa eficiência de separação em hidrociclones.

A fim de testar a consolidada hipótese de que partículas finas e ultrafinas, também
chamadas de lama, não são passíveis de peneiramento a úmido devido a atração
eletrostática, foi proposta a realização de uma sequência de ensaios laboratoriais
visando verificar se a adição de um agente químico capaz de dispersar as partículas
minerais  presentes  na  polpa  a  ser  peneirada  poderia  aumentar,  de  maneira
significativa, a eficiência do peneiramento.

2. MATERIAL E MÉTODOS

As  amostras  utilizadas  foram  oriundas  do  overflow do  ciclone  classificador  que
alimenta as etapas de deslamagem da usina de beneficiamento da empresa Anglo
American Fosfatos do Brasil. Foram utilizados quatro tipos de dispersantes a base
de policarboxilato de sódio, doados pela empresa KEMIRA sob os nomes comerciais
de KEMECAL 211, KEMECAL 220, KEMECAL 240 e TC 9010. Os reagentes foram
adicionados  à  polpa  mineral  contendo  100g  de  rocha  fosfática  cominuída.  As
dosagens dos dispersantes utilizados foram de 300, 450 e 600 g/t de material seco.
Cada teste combinou variações de dosagem do reagente em questão e variação de
pH nos valores de 7,5;  8,5;  9,5 e 10,5,  para verificar os efeitos da interação do
mesmo com os dispersantes. 

Os ensaios de peneiramento foram realizados utilizando-se um peneirador suspenso
da CDC com uma série de oito peneiras circulares com aberturas de 0,600; 0,300;
0,212;  0,150;  0,106;  0,074  e  0,045  mm.  O  tempo  de  peneiramento  foi  mantido
constante e igual há 20 minutos.

Após cada ensaio, todas as frações granulométricas, inclusive o passante em 0,045
mm eram recolhidas, filtradas, secas e então pesadas para análise da porcentagem
retida em cada uma das peneiras.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Primeiramente, foi realizado o ensaio de peneiramento e análise das porcentagens
passantes para o material sem adição de reagentes, apenas variando-se o pH, cujo
resultado é apresentado na Figura 1. Nele, é possível observar que a separação
mais eficiente para a granulometria mais fina ocorreu a pH 10,5.
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Figura 1. Resultado dos ensaios sem adição de dispersantes.

Cada dispersante reagiu a sua maneira à variação de dosagem e pH, não sendo
encontrado um padrão específico de comportamento entre eles. Com dosagem de
300 g/t a mudança do pH de 7,5 para 10,5 não alterou de forma significativa os
resultados obtidos para os dispersantes KEMECAL 211, KEMECAL 230 e KEMECAL
240. Destaca-se o dispersante TC9010 como o que obteve os melhores resultados
nessa dosagem utilizando o pH em 8,5 aumentando a porcentagem passante das
frações mais finas como visto no gráfico da Figura 2.

Figura 2. Resultado dos ensaios na dosagem de 300 g/t e pH 8,5.

Com a mudança do pH de 8,5 para 9,5 quando utilizando o dispersante TC9010 a
quantidade passante  diminuiu  de  83% para  77,78%,  uma redução  de 5,22%.  O
gráfico da Figura 3 demonstra essa variação comparando as curvas dos ensaios
realizados apenas com este reagente, variando apenas o pH.
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Figura 3. Resultado dos ensaios com o reagente TC-9010 na dosagem 300g/t.

Nos ensaios com dosagem de 450 g/t  a  mudança do pH de 7,5 para 10,5 não
mudou de forma significativa os resultados obtidos para os dispersantes KEMECAL
211, KEMECAL 230 e KEMECAL 240. Já a mudança do pH de 7,5 para 10,5 quando
utilizando o dispersante TC9010 diminuiu a quantidade passante de 83% para 80
(redução de 3%). 

Figura 5. Resultado dos ensaios com o reagente TC-9010 na dosagem 450 g/t.

Com as curvas apresentadas na Figura 6 é possível perceber que em pH 9,5 o
KEMECAL 230 apresenta melhores resultados, porém nesse pH o KEMECAL 211
comporta-se como aglutinante tanto nas frações mais grossas como nas ultrafinas,
ocorrendo  uma  variação  de  4,5%  de  material  retido  quando  comparado  com
KEMECAL 230.
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Figura 6. Resultado dos ensaios na dosagem de 450 g/t e pH 9,5.

Na  dosagem  de  600g/t,  entre  os  quatro  dispersantes  analisados,  destaca-se  o
KEMECAL 230. O dispersante reduziu a quantidade de material passante em pH
10,5. Enquanto sem aditivo essa porcentagem é de 83,5%, com o uso do reagente o
valor cai para 76,5%, cerca de 7% a mais de material retido. Nesse ponto, identifica-
se a reversão de comportamento, passando de dispersante a floculante.

Figura 7. Resultado dos ensaios na dosagem de 600 g/t e pH 10,5.

Como comentado anteriormente, a meta desejada era averiguar a concepção de que
o peneiramento de partículas finas e ultrafinas não seria possível.  A análise dos
dados obtidos demonstra que essa operação pode sim acontecer com a adição de
reagentes na polpa.  Três testes apresentaram melhor resultado de peneiramento
dessa faixa granulométrica sem a utilização de aditivos: 300 g/t com pH 9,5; 450 g/t
com  pH  10,5  e  600  g/t  com  pH  10,5.  Nos  demais  experimentos  em  todas  as
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dosagens e em todos os pH’s algum reagente se sobressaiu em relação ao teste
controle sem aditivos.

Realizando  a  comparação  entre  reagentes,  é  possível  observar  uma  melhor
performance do dispersante Kemecal 230 que nos testes com a dosagem de 450 g/t
foi o melhor em dois valores de pH (8,5 e 9,5) e a 600g/t teve resultado superior no
pH também de 9,5.

Ao realizar a observação dos dados obtidos em termos de valores de pH observa-se
um fenômeno interessante e promissor para a o uso desta técnica abordada. O teste
sem aditivos apresentou maior porcentagem de material passante ao pH 10,5, que é
considerando um valor bem alcalino. Com os demais testes, a adição de reagentes
demonstrou a possibilidade de obter resultados semelhantes a menores valores de
pH. A tabela 1 demonstra que os valores de porcentagem passante em frações finas
e ultrafinas são melhores ao se adicionar o reagente KEMECAL 230 (na dosagem de
450g/t) em pH’s 8,5 e 9,5 do que os valores do teste de pH 10,5 sem aditivos.

Tabela 1. Comparativo da porcentagem passante em granulometria fina e ultrafina

Passante em
Sem aditivos

pH 10,5
KEMECAL 230
450 g/t e pH 8,5

KEMECAL 230
450 g/t e pH 9,5

 0,148 mm 98,30% 99,14% 99,14%

 0,105 mm 95,72% 96,13% 96,13%

0,074 mm 91,77% 92,78% 92,78%

0,045 mm 83,13% 83,17% 83,17%

O  pH  9,5  favorece  o  processo  de  concentração  posterior  à  moagem  e  a
deslamagem, que é a flotação do minério fosfático, sendo realizada com pH entre 9
e 9,5. Sendo possível a separação granulométrica efetiva da polpa, eliminando finos
e ultrafinos prejudiciais seria interessante também manter a polpa a um valor de pH
sem a adição de mais produtos químicos para adequar esta variável.  Com base
nisso  o  reagente  KEMECAL  230  se  mostra  promissor  para  utilização  no
processamento  de  fosfato  na  unidade  de  processamento  da  empresa  Anglo
American, unidade Catalão/GO.

Ainda para o caso específico da empresa, pode se destacar que mesmo sabendo
que a apatita tende a dispersar em pH alcalino um ou mais minerais presentes no
amostra ensaiada demonstram tendência a se aglomerar em tal pH, o que pode ser
prejudicial ao processo de flotação da apatita. A alimentação do circuito de flotação
está sendo realizada em presença de partículas finas e ultrafinas, indicando que a
deslamagem por hidrociclones pode não ser a melhor solução, ou apresentam baixa
eficiência de separação para este minério,

4. CONCLUSÕES

Com a realização dos ensaios foi possível concluir que a adição de dispersantes
aumenta da eficiência do peneiramento a úmido, demonstrando que o emprego de
hidrociclones  para  fechamento  do  circuito  de  moagem  pode  não  ser  a  melhor
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alternativa  quando  se  trabalhando  com  ricas  assembleias  mineralógicas,
principalmente quando a massa específica e a forma dos minerais presentes variam.

Já se sabe que o uso de dispersantes é fundamental na separação de partículas
finas e ultrafinas compostas por minerais oxidados, laterizados e argilosos, porém os
resultados apresentados até o momento nesse estudo demonstram que se deve
testar outros reagentes e outras dosagens para o minério fosfático e que para o pH
muito alcalino o mesmo apresenta baixa eficiência.

O peneiramento de partículas finas e ultrafinas se apresenta como um método válido
quando realizado na presença de dispersantes inorgânicos. Este método promove
resultados superiores que sem a adição dos mesmos e abre novo campo de estudos
para processos de classificação do minério  fosfático presente na empresa Anglo
American em Catalão.
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