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RESUMO 
 
Em termos gerais, os fluxogramas de processo empregados nas principais plantas 
industriais de beneficiamento de minérios de fosfatos do Brasil envolvem operações 
unitárias de cominuição; separação magnética de baixa e alta intensidade; 
classificação para separação de circuitos de flotação em “grossos” e “finos”; 
deslamagem para retirada da fração abaixo de 10µm; flotação de barita e flotação de 
apatita (células mecânicas e colunas). Este trabalho apresenta os resultados dos 
estudos de concentração de apatita, em escala contínua, contida na lama do minério 
de fosfato explotado pela Copebras (CMOC International) em seu complexo minero-
químico localizado no município de Catalão (GO). A amostra estudada foi 
proveniente do underflow do espessador que recebe o fluxo do overflow do ciclone 
de deslamagem que descarta esse material da planta de concentração. A amostra 
analisou teor de 13,2% de P2O5; 14,0% de CaO; 19,7% de SiO2 e 27,7 de Fe2O3. Os 
minerais mais abundantes são apatita (32%), goethita (25%), quartzo (18%) e 
gorceixita (5,2%). A distribuição granulométrica mostrou que os diâmetros 
característicos D32, D10, D50 e D90 foram respectivamente de 2,6 µm, 1,0 µm, 5,7 µm 
e 25 µm. O circuito conceitual considerado para a concentração da apatita envolveu 
uma etapa de deslamagem em hidrociclones de 40 mm em dois estágios, seguido 
de flotação de apatitas do material obtido no underflow do segundo estágio. A 
flotação foi realizada em coluna de 3” de diâmetro e 2m de altura em único estágio. 
Considerando esse circuito, foi produzido um concentrado final contendo 35,6% de 
P2O5 e como principais impurezas SiO2, com teor de 5,1% e Fe2O3 de 4,0%. 
Levando-se em conta o balanço da deslamagem e flotação, a recuperação em 
massa global do processo foi de 9,5% e a recuperação de P2O5 foi de 25,7%, o que 
representa um ganho na recuperação global de P2O5 da ordem de 5%. 
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ABSTRACT 
 
In general terms, the flowsheet applied to apatite concentration in Brazilian 
phosphate industry plants involves grinding; classification in coarse and fines 
fractions; magnetic separation (low and high intensity); desliming to remove particles 
< 10 µm; barite flotation and apatite flotation. This work shows the results obtained in 
a study of apatite concentration from a slime sample provided by the industrial 
phosphate ore plant of the Copebras (China Molybdenum – CMOC International), 
located at Catalão (Goias state, Brazil). The feed sample containing 13.2% of P2O5; 
14.0% of CaO; 19.7% of SiO2 and 27.7 of Fe2O3, which corresponds to 32% of 
apatite, 25% goethite, quartz (18%) and gorceixite (5.2%). Particle size 
characterization showed that the characteristic diameters (d32, d10, d50 e d90) were 
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respectively 2.6 µm, 1.0 µm, 5.7 µm and 25 µm. Considering the flowsheet with 
desliming in hydrocyclones (40 mm) in two stages, followed by apatite flotation in 
columns, it was obtained a final concentrate with 35.6% P2O5 and main impurities 
Fe2O3 and SiO2 around 4.0% and 5.1% respectively. Taking into account the mass 
and metallurgical balances of the desliming and flotation, the overall mass recovery 
was around 9.25% and the P2O5 recovery 25.7%. 
 
KEYWORDS: apatite; flotation; column; disliming. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A operação de deslamagem para retirada de partículas com tamanho inferior a 20 
µm previamente a etapa de flotação é uma prática comum aplicada nas plantas de 
beneficiamento de minérios de fosfato, tanto de origem ígnea quanto sedimentar. 
Diversos estudos de caracterização e de processo foram realizados focados na 
concentração da fração lama deste tipo de minério (Zhang e Bogan, 1994; Ipek e 
Ozdag, 2000; Guimarães e Peres, 2002; 2003; Teague e Mollback, 2012). 
 
O trabalho desenvolvido por Zhang e Bogan (1994) apresenta resultados de 
caracterização de trinta amostras de lamas de quatro plantas de concentração de 
apatita localizadas na Florida, EUA. Além disso, foram avaliadas alternativas 
tecnológicas visando recuperar os minerais portadores de fósforo contidos nesta 
fração. Os estudos indicaram que as principais características das lamas são o alto 
conteúdo de argilo-minerais; entre 35-50% da massa está contida no tamanho 
inferior a 1 µm e que os minerais de fósforo estão distribuídos de forma uniforme 
pelas classes de tamanho. Em relação às alternativas tecnológicas para o 
processamento deste tipo de material, os autores sugerem a aplicação de 
hidrociclones de 6 polegadas de diâmetro para retirada da fração ultrafina, gerando 
um underflow com  18% P2O5, 0,5% MgO e 3,3 Al2O3. Estudos preliminares de 
separação indicaram que a alternativa mais indicada parece ser a floculação seletiva 
seguido de flotação ou bio-lixiviação. 
 
Os trabalhos de Guimarães e Peres (2002; 2003) apresentam os estudos de 
processo focados no desenvolvimento de circuitos de beneficiamento para o 
aproveitamento de lamas de minério de fosfatos brasileiros. Dentre os avanços 
apontados por estes pesquisadores, destaca-se a aplicação da flotação em colunas 
para a concentração da apatita contida nesta fração. 
 
Este trabalho teve por objetivo desenvolver um circuito conceitual para o 
aproveitamento da apatita contida na fração lama de um minério de fosfato ígneo 
brasileiro. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 Minério 
 
Foi utilizada uma amostra de lama de minério de fosfato coletada sob coordenação 
técnica dos profissionais da Copebras na planta de concentração de apatita. Na 
planta industrial, o fluxo de lama contendo 8% de sólidos em peso na saída do 
overflow dos hidrociclones foi encaminhado até um espessador onde foi gerado um 
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fluxo de overflow que retorna como água de processo e o fluxo do underflow com 
polpa adensada para 16% de sólidos em peso e de onde foi coletada a amostra de 
polpa para este estudo.  
  
A polpa amostrada do fluxo do underflow do espessador foi armazenada em 
bombonas com volume de 1 m3 cada. Foram coletadas 83 bombonas sendo que 
destas 44 foram enviadas ao CETEM no Rio de Janeiro.  
 
2.2 Reagentes 
 
A Tabela 1 apresenta a lista de reagentes, função e modo de aplicação para os 
estudos de flotação em coluna. Em todos os ensaios foi utilizado amido de milho 
como depressor após gelatinização com soda com relação amido:NaOH de 4:1. Foi 
utilizado como coletor de apatita o um ácido graxo após processo de saponificação 
com soda cáustica a uma relação de ácido graxo:NaOH de 2,5:1. Para ajuste de pH 
na flotação foram utilizadas soluções de soda cáustica. 
 
Tabela 1. Lista dos reagentes, fabricante, função e modo de aplicação utilizados nos estudos 
de flotação em coluna. 

Reagente Função Modo de aplicação 
Ácido graxo 
de soja 

Coletor de apatita Após saponificação com NaOH 
(Solução entre 0,2%-0,5%) 

Amido de 
milho 

Depressor Após gelanitização com NaOH 
(Solução entre 0,2-2,0%) 

NaOH Saponificação do 
ácido graxo. 
Gelatinização do 
amido de milho e 
ajuste de pH 

Solução entre 0,1% e 10% 

 
2.3 Ensaios de deslamagem 
 
Cada contanier contendo 1 m3 de polpa foi conectado a uma bomba vertical que 
permitia tanto a recirculação ao próprio container quanto a um tanque com 
capacidade de 3,6 m3. No tanque de armazenamento, a polpa foi ajustada para 8% 
de sólidos em peso que representa a concentração obtida no overflow dos 
hidrociclones de deslamagem. Do tanque pulmão, a polpa foi bombeada para o 
sistema de micro-deslamagem. A operação de deslamagem foi conduzida em dois 
estágios, sendo que o underflow obtido na primeira etapa correspondeu à 
alimentação do segundo estágio de deslamagem. O underflow obtido no segundo 
estágio alimentou a flotação de apatitas e o overflow obtido tanto no primeiro quanto 
no segundo estágios foi descartado como rejeito. Foi utilizado um hidrociclone 
fornecido pela Weir Minerals com apex finder de 7 mm no primeiro estágio e 5,5 mm 
no segundo, e o vortex finder foi de 10 mm para ambas as etapas. 
 
2.4 Ensaios de flotação em coluna 
 
Foi utilizada uma coluna com diâmetro interno de 3” e altura total de 2,0 m e para o 
sistema de armazenamento da polpa e condicionamento com os reagentes 
depressor, coletor e NaOH, foram utilizadas quatro células mecânicas que fazem 
parte do sistema de flotação da Mini Planta Piloto (MPP) disponível no CETEM. 
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A polpa deslamada contendo entre 35-38% de sólidos em peso foi armazenada em 
dois tanques pulmão com capacidade de 50 L cada equipados com agitador 
mecânico com controle de velocidade variável e com uma bomba peristáltica 
utilizada tanto para recirculação da polpa no tanque como para alimentação do 
circuito de condicionamento.  
 
A partir do tanque pulmão a polpa é enviada até o primeiro tanque de 
condicionamento onde é adicionado o depressor e a soda, ambos dosados com 
bombas dosadoras com ajuste de vazão feito pelo PLC do sistema de controle da 
MPP. O sistema de condicionamento para o depressor e ajuste de pH (mantido em 
9,5) continha duas células de flotação da MPP de onde foi retirado o estator de 
mantido apenas o rotor para otimizar o sistema de agitação para o condicionamento. 
As duas células são ligadas em série e com tempo médio de residência em cada 
uma em torno de 4 minutos, sendo os reagentes dosados no primeiro tanque. O 
sistema de condicionamento com o coletor é igual ao do depressor, com duas 
células ligadas em série e também com tempo médio de residência ao redor de 4 
minutos em cada uma, sendo o coletor dosado na primeira célula, ou terceira do 
circuito completo. As quatro células possuem controle de ajuste da rotação. A 
transferência da polpa entre os tanques de condicionamento é feita com o uso de 
bombas peristálticas. Após o condicionamento com os reagentes, a polpa é 
bombeada até um quinto tanque, com as mesmas características dos tanques de 
condicionamento onde a polpa é diluída até 20% de sólidos em peso com adição de 
água com vazão controlada por uma bomba peristáltica. Após a diluição, a polpa é 
então enviada para a coluna de flotação. 
 
O controle da altura da camada de espuma é feito através da variação da vazão da 
bomba de retirada do rejeito que é controlada por um sensor de medição de pressão 
instalado na coluna. A altura da camada de espuma em todos os ensaios variou 
entre 25-30 cm, a taxa de alimentação variou entre 5,0 e 6,0 kg/h de sólidos base 
seca e o tempo médio de residência da polpa na coluna de flotação variou entre 20 e 
30 minutos.  
 
O critério de amostragem foi que após ajustado o nível desejado da variável de 
estudo, dava-se o intervalo de uma hora para que fosse estabelecido o estado 
estacionário do processo e então era tomada uma amostra simultânea do fluxo do 
concentrado e outra do fluxo do rejeito por um tempo de 10 minutos. As amostras de 
polpa dos produtos da flotação foram pesadas, secadas em estufa a temperatura 
entre 80-100 ºC e foram preparadas alíquotas para análises químicas e 
mineralógicas (quando aplicável). 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Caracterização da amostra 
 
A Figura 1 apresenta a distribuição granulométrica da amostra de lama 
considerando a distribuição obtida através da análise por difração de raios laser 
comparativa aos resultados obtidos com peneiramento. Os diâmetros característicos  
D32, D10, D50 e D90 foram respectivamente de 2,6 µm, 1,0 µm, 5,7 µm e 24,7µm. A 
Tabela 2 apresenta os resultados da análise química da amostra. O teor de P2O5 
analisado foi de 13% e o teor de CaO de 14%. Os principais contaminantes são 
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SiO2, com teor de 19,7% e Fe2O3 com teor de 27,7%. A composição mineralógica da 
amostra determinada via DRX (Refinamento Rietveld) mostrou que a amostra possui 
33% de apatita; 26% de goethita e em torno de 18% de quartzo.  
 

 
Figura 1. Distribuição granulométrica da amostra de lama. 

 
Tabela 2. Análise química da amostra de lama. 

Al2O3 BaO CaO Fe2O3 MgO P2O5 SiO2 CaO/P2O5 
3,9 1,2 14,0 27,7 2,4 13,3 19,7 1,06 

 
3.1 Deslamagem 

 
Apesar de testadas diversas variáveis de processo e configurações do hidrociclone, 
são apresentados neste trabalho apenas os resultados nas condições otimizadas. A 
Figura 2 apresenta o balaço de massa e de P2O5 considerando os dois estágios de 
deslamagem. O primeiro estágio foi realizado com o hidrociclone com vortex finder 
de 10 mm e apex de 7 mm e pressão de operação de 4 kgf/cm2. O segundo estágio 
foi realizado com vortex finder de 10 mm, apex de 5,5 mm e pressão de operação de 
3 kgf/cm2. Com essa configuração, a recuperação global em massa na etapa de 
deslamagem foi da ordem de 50% e recuperação de P2O5 de 60%. É observado um 
aumento no teor de P2O5 para 16,4% no fluxo do underflow do segundo estágio.   
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Figura 2. Balanço de massa e de P2O5 para os ensaios de deslamagem. Resultados nas 

condições otimizadas de processo. 
 
3.3 Estudos de flotação 
 
A Figura 3 apresenta o gráfico com todos os pontos de teor versus recuperação de 
P2O5 considerando 51 ensaios realizados na coluna de 3”. Foram produzidos 
concentrados com teor de P2O5 variando entre 26,8% (menor teor gerado) e 
concentrado com teor final de até 37,8%, para recuperações de P2O5 entre 78,6% 
até 24% aproximadamente. A recuperação em massa observada na etapa rougher 
verificada variou entre 10,6% até 45%. Vale ressaltar que os pontos mostrados 
referem-se a todos os ensaios realizados, o que, portanto, engloba também os 
testes realizados com amostra após deslamagem em condições ainda não 
otimizadas. Em geral, a variação do desempenho da deslamagem leva a mudanças 
nos resultados de flotação.  
 

 
Figura 3. Curva teor versus recuperação de P2O5 para os ensaios de flotação em coluna. 
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A Figura 4 apresenta o gráfico entre o teor de P2O5 e os teores de SiO2 e Fe2O3 nos 
concentrados de flotação obtidos nos ensaios rougher em coluna de 3”. Observa-se 
que, em geral, os teores de SiO2 são sempre superiores aos observados para as 
impurezas de ferro. Em especial, para os teores mais baixos de P2O5 (< 30%), a 
diferença entre o teor de SiO2 e o teor de Fe2O3 é ainda mais acentuada quando 
comparado aos teores obtidos acima de 34%. Para o caso de teor de P2O5da ordem 
de 27, o teor de SiO2 no concentrado é da mesma ordem que o observado na 
alimentação da flotação, sendo que o enriquecimento de P2O5 é dado apenas pela 
diminuição das impurezas de ferro. 

 
Figura 4. Curva teor versus recuperação de P2O5 para os ensaios de flotação em coluna. 

 
A Tabela 3 apresenta a média de cinco balanços realizados nos estudos de flotação 
em coluna de 3”. O teor médio de P2O5 no concentrado final é de 35,7% e o teor das 
impurezas de SiO2 e Fe2O3 é de respectivamente 5,1% e 4,0%. A recuperação em 
massa e de P2O5 na flotação foram de 19,1% e 42,5%. Os consumos específicos 
médio de coletor, depressor e NaOH foram respectivamente de 141 g/t, 2334 g/t e 
411 g/t. Levando-se em conta o balanço da deslamagem e flotação nesta escala, a 
recuperação em massa global do processo foi de 9,5% a recuperação de P2O5 foi de 
25,7%. 

 
Tabela 3. Tabela resumo considerando os resultados dos ensaios com teores de concentrado 
entre 35% e 36,2% de P2O5. 
 
Ensaio 

Recuperação (%) Teores (%) Consumo (g/t) 
Massa P2O5 P2O5 Fe2O3 SiO2 Coletor Depressor NaOH 

1 18,9 42,1 35,1 4,3 4,8 133 1794 483 
2 18,9 41,7 35,8 3,1 5,2 132 2377 481 
3 19,8 44,2 35,3 3,7 6,6 160 2667 244 
4 19,3 42,4 36,0 4,5 4,3 141 2079 420 
5 18,8 41,9 36,2 4,6 4,5 141 2756 428 
Média 19,1 42,5 35,7 4,0 5,1 141 2334 411 
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4. CONCLUSÕES 
 
A partir dos resultados obtidos neste trabalho foi possível estabelecer o circuito 
conceitual para a concentração da apatita contida na fração lama de um minério de 
fosfato ígneo. O fluxograma proposto envolve deslamagem em hidrociclones de 40 
mm em dois estágios com pressão de operação e configuração de apex e vortex 
finder distintas, seguido de flotação de aniônica de apatitas em pH alcalino (entre 
9,5-9,7) utilizando ácido graxo saponificado como coletor e amido de milho 
gelatinizado como depressor e NaOH para ajuste de pH e flotação em coluna. 
Levando-se em conta o balanço da deslamagem e flotação nesta escala, a 
recuperação em massa global do processo foi de 9,5% a recuperação de P2O5 foi de 
25,7% o que pode representar um aumento na recuperação global de P2O5 da 
ordem de 5% na planta industrial. 
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