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RESUMO.

Um dos fatores determinantes ao boa desempenho do processo de
concentração de minérios fosfáticos é uma etapa de deslamagem
prévia ã flotação. Durante a etapa de beneficiamento físico do
minério fósforo-uranífero de Itataia-CE, na Usina Piloto doCen
tro de Desenvolvinento da Tecnologia Xuclear-NUCLEBRÁS, desca£
ta-se, sob a forma de "lamas", cerca de 10,51 do P2O5 e 14,0 X
do UjO- contidos no mesmo.

Nesta investigação procurou-se desenvolver un processo para o
aproveitamento dos finos através das técnicas de floculação se
letiva e flotação. Ênfase maior foi dada ã construção e mont£
gem de uma coluna de flotação operada em regime contínuo.

O baixo teor de P20r
 e a granulometria extremamente fina das

"lamas" (abaixo de 10 um e contendo mais de 501 de material
menor que 3,2 un) conduziram a unta baixa eficiência na sua con
centração tanto na célula mecânica como na coluna de flotação.
A realização de una nova deslamagem deste material em ciclone
de 2Oram (d&0 em torno de 2,0 um) proporcionou resultados pro
missores. Com o underflow do segundo ciclone foram obtidos, na
coluna, concentrados contendo cerca de 251 de P2O5 e recupera
cões superiores a 601, apenas na etapa "rougher". Deve-se res_
saltar que o minério apresenta ganga sílico-carbonãtica e que
a etapa de flotaclo direta dos fosfatos é eficiente apenas na
rejeição da ganga silicatada. A realização da flotação direta,
seguida pela flotação reversa dos carbonatos em célula mecãni^
ca de laboratório, conduziu a concentrados fosfáticos contendo
cerca de 26% de P 20 $ e recuperações próximas a 601.

Os resultados obtidos permitem inferir que a etapa de recupera
ção de finos pode conduzir a uma elevação em torno de 4,5» na
recuperação global do processo do benoficiamento físico do i»i
nério de Itataia, sem comprometer a qualidade do concentrado
final.
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ABSTRACT

Cyclone desliming previous to flotation is oat of the dfeteralmiiig
factors of the concentration performance of phosphate ores. The
physical beneficistion of the phosphoro uraniferous ore of Itataia»
carried out in the CBTK-Nuclebras pilot plant, rejects approxiiotely
10.5» P20s and 14V U.Oj contained as "slims".

The goal of the present investigation was to develop a process
to recover the fines through the techniques of flotation and
selective flocculation.Emphasis was placed on the construction
and assembling of a continous flotation column.

The low PJOJ content and the extremely small size of th*
(below 10 urn, with 501 smaller than Z.I y»}led to a lew efficiency
in the operation of either the flotation colunn or the mechanical
cell. The introduction of a second desliaing step in a ZQeat cyclone
(djQ around 2ura) shotted promising results.The column concentrates
of the second cyclone underflow reached Z51 P^O. with recoveries
higher than 60V in a single rougher stage.It is worth mentioning
that the ore presents siliceous-carbonatic gangue and that the
direct flotation of phosphates rejects only the silicate portion.
Direct flotation followed by reverse flotation of carbonates in
laboratory mechanical cell led to phosphate concentrates containing
281 PgOg with recoveries of 60%.

The results obtained indicate that the fines treatment stage may
lead to an increase of 4.5t in the overall recovery of physical
beneflciation process of the Itataia ore without decreasing the
grade of the final concentrate.

CURSOS K *ÔS CRAOWÇA0
ftt If^VK'JWl CA ÜFM8
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1- INTRODUÇÃO

Os finos presentes em um minério podem ser naturais (
dos por int empe ri sino ) ou gerados devido â natureza das opera
ções envolvidas no seu beneficiamento, especialmente a brita
gem e a raoagem. Os finos gerados e principalmente os naturais
não respondem bem aos processos.convencionais de concentração,
seja devido à sua grande área específica ou ao seu reduzido
tamanho, que faz com que sigam indistintamente o fluxo de água.
Tais finos são normalmente ignorados, tratados empiricamente
ou simplesmente rejeitados do circuito de concentração após a
Boagem, representando grandes perdas na recuperação global do
processo.

No beneficiamento físico de rochas fosfáticas a deslamagem do
minério e uma etapa fundamental para o bom desempenho da fio
taçâo. A fração que é descartada como "lamas" varia de acordo
com as características do minério. Na Flórida é comum denonú
nar-se de finos o material abaixo de lOOum e cm algumas usinas
brasileiras rejeita-se a fração menor que 30ym.

Os estudos ora realizados na Usina Piloto de Beneficiamento
Físico do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear -
Nuclebrás, com o minério fósforo-uranífero da jazida de It£
taia-Ce, utilizam, na deslamagem, um corte ao redor de 10un.
Tal operoção descarta, sob a forma de lamas, cerca de 16* da
massa, 10,SI do PgO$ e 141 do UjOg contidos no minério.
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Várias técnicas e nétodos potenciais específicos para o Benefi
ciamento Físico de minérios finos tea sido pesquisados e rela
tados. Alguns apresentam importância apenas acadêmica, seja d£
vido ao alto custo de processo ou a dificuldades mecânico/ ope
racionais que surgiram em escalas maiores.
As técnicas de floculação seletiva e flotação em coluna desta
cam-se por já terem sua eficiência comprovada,tanto a nível
de laboratório, como era escala industrial. 0 sucesso de tais
métodos é, entretanto, uma função direta das características do
minério e do sistema de reagentes envolvido.

Nesta investigação propõe-se estabelecer um processo capaz de
proporcionar o aproveitamento, ainda que parcial, da fração dejs
cartada como "lamas" no beneficiamento físico do minério fosf£
ro-uranífero da jazida de Itataia-CE.
A possibilidade do uso da técnica de floculação seletiva como
etapa de prê-concentração foi averiguada. 0 enfoque principal
foi , entretanto, a construção, montagem e operação de una co
luna de flotação. A operação foi conduzida de modo contínuo,
em escala compatível com a capacidade da Usina de Beneficiamen
to Físico do CDTN, e procurou-se realizar una avaliação da
técnica como um todo e não apenas dos aspectos envolvidos na
operação em questão.
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2- OBJETIVOS E IMPORTÂNCIA DO TRABALHO

O trabalho visa c desenvolvimento de tecnologia na área de be

neficiamento físico de minérios finos. 0 objeto do estudo é a

fração descartada sob a forma de "lamas" durante a operação da

Usina Piloto de Beneficiamento Fisico do CDTN/NUCLEBRAS, com o

minério fosforo-uranífero da Jazida de Itataia-CE.

Propõe-se ã obtenção e caracterização da amostra e ao estabe

lecimento de um processo que permita o aproveitamento dos fi

nos ora descartados, utilizando-se as técnicas de floculação se_

letiva e flotação. 0 trabalho inclui a construção, montagem e

operação de uma célula de flotação tipo coluna e a avaliação

técnica de seu desempenho.

Trata-se de minério relevante para o Programa Nuclear Brasile_i

ro, merecendo destaque o fato de que mesmo ligeiros acréscimos

na recuperação global do processo são de extrema importância ,

devido ao alto valor estratégico e comercial do mesmo.
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3- REVISÃO DA LITERATURA

3.1- Jazida de Itataia - Geologia e Reservas

A jazida de Itataia localiza-se no município de Santa Quitéria,
na região central do Estado do Ceara, englobando uma superfí^
cie de 2 k»*. A pesquisa executada comprova a existência de
reservas de 142.000 t de U-Og, eu um corpo mineralizado de r.O£
fologia complexa e características petrográficas e estruturais
"sui generis" (1).

A jazida constitui um exemplo mundial único em áreas pré - cam
brianas, onde o urânio, além de estar associado a fosfato,ocor
re também intimamente relacionado a zircão e matéria orgânica.
A mineralização fõsforo-uranífera mais rica é encontrada,prefe
rencialmente, em zonas de domínio de rochas carbonáticas, asso
ciando-se ainda a outras litologias como rochas feldspáticas
pegmatõides e gnaisses.
A rocha portadora da mineralização uranífera é constituída es_
sencialmente de apatita secundária - fluor-hidroxiapatita (Ca5
(PO4)j F,OH) , mineral do grupo das apatitas. 0 termo colofani
to é aplicado ã rocha fosfãtica de cor avermelhada, compacta ,
com algumas cavidades, em geral preenchidas por quartzo/serici^
ta. Os outros minerais presentes compreendem restos de outras
litologias substituídas pelo fosfato. Assim o colofanito resul
tante da substituição de epistenitos contém albita.microclir.a,
clorita, zirconita e calcita, enquanto o colofanito originado
de mármore contém calcita e grafita (1,2,3,4).

Não é fato incomum a associação urãnio/apatita. 0 raio iônico
do ü * (0,97 A) é bastante próximo ao do Ca** (0,99 A) c este
poderia ser substituído pelo U na estrutura da apatita.
As amostras recolhidas cm Itataia mostram relações UjOg / P2O5
variando entre 60 a 120 ppm de UjOg para cada 11 de P20& na su
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perfície, atingindo ISO ppn de U.O./ll de P,Oe a maiores pro

fundidades. Esta é uma das aaiores relações U^Og/P-Or conheci

das no mundo(2).

A presença de urânio independente da apatita foi também evi.

dcnciada em estudos da brecha carbonosa encontrada na jazida,

onde ocorre matriz constituída de matéria orgânica/zirconita,

com urânio associado(2).

A apatita (fluor-hidroxiapatita) predominante apresenta colo

ração avermelhada devido a impregnação por oxido de ferro,sen

do a apatita (fluorapatita) limpa nuito rara(4).

#
3.2- Rochas Fosfáticas

3.2.1- Mineralogia e Geologia

Embora mais -e 200 minerais contenham no mínimo 1\ de P7°s e

a crosta da terra contenha cerca de 0,23$ de P2°5»
 a produção

mundial de fosfatos provém de fosforitos marinhos, apatitas

ígneas ou guano(5). Os minerais de fósforo são todos ortoíojs

fatos e entre cies têm especial importância os de cálcio. Den

tre estes destaca-se o grupo das apatitas, como sendo o fosfa

to mais abundante e de maior importância comercial. Os min£

rais do grupo das apatitas são uma família de compostos de es.

trutura hexagonal, sendo as variedades mais comuns representa

das em uma série isomórfica, onde a fluorapatita (Cas(FO4)jF) ,a

cloroapatita (Ca5(PO4)jC2) e a hídroxiapatita (Cas(FO4)3GH) JÍO

as espécies mais comuns(6)

0 cálcio da rede cristalina pode sofrer substituições, em ge

ral muito limitadas, por Mn, Sr, Mg, Na, K, P, etc., e o an ion

fosfato pode também ser substituído por SO4, SiO4", COj, CrC* ,

IK>4", etc. (7). Devido a estas possibilidades múltiplas de s-bs

tituíções,deve-se esperar variações notáveis na composição

química e, em conseqüência, nas propriedades de superfície
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das apatitas de depósitos diversos (8).

Os depósitos de rochas fosfâticas mais explorados comercial^
•ente para a produção de fosfatos naturais se e^ouadram, g£
nericamente, era dois gTandes grupos: depósitos sedimentares
e depósitos ígneos.

A. Depósitos Sedimentares (8,9,10):tanto do ponto de vista
de reservas conhecidas como de volume da produção, ê muito
maior, atualmente, a importância desta classe de jazidas.São
geralmente designadas como fosforitos marinhos e resultam da
acumulação de elementos fosfáticos em um meio de sediment£
ção possuindo características hidrodinâmicas' particulares.

0 fosforito I um fosfato tribásico de cálcio sob a forma
amorfa ou criptocristalina. Possui aspecto granular,de con
sistência arenosa ou argilosa, freqlientenente degradável.ocor
rendo com capeamentos de folhelhos, calcários e arenitos. E
possível a identificação de elementos individualizados atuan
do como fase de ligação entre os minerais fosfáticos. Este
"cimento" se inclui, principalmente, em duas categorias:

i. "cimento" carbonático, constituído dos minerais calcita e
dolomita;
ii."cimento" argiloso, englobando argilo-minerais montnorillo
nita, atapulgita, sepiolita, ílita, clorita e caolinit*.

São ainda comuns como minerais formadores da ganga o quartzo,
feldspatos alcalinos, óxidos de ferro (hematita e goethita)e
material orgânico.
Este tipo de depósito se caracteriza por sua forma tabular de
grande extensão lateral, com espessura variando de alguns cen
tímetros a várias dezenas de metros.

No que concerne ao beneficiamento físico dos minérios fosfatai
CO», os depósitos sedimentarei; podem ser sub-dívididos cm:



i. depósitos coa ganga silicatada predominante: exemplos t£
picos são as formações da Florida e Carolina do Norte.Os el£
mentos fosfâticos se constituem de nodulos cujos tamanhos va
riam entre 15mm e 100pm, formando camadas com espessura cn
tre 1,5 e 9,Ora. Os depósitos possuem formas irregulares e a
ganga predominante se compõe de grãos de quartzo e argilo -
minerais;

ii. depósitos com ganga carbonatada predominante: este tipo
de minério constitui cerca de um terço das reservas atualmen
te conhecidas. Somente a fração mais rica ê explotada no pre
sente, sendo a principal dificuldade associada ao seu benefi^
ciamento a similaridade das propriedades físico-químicos en
tre a apatita e a calcita. Exemplos típicos de jazidas deste
tipo são encontrados no Marrocos» oeste dos Estados Unidos e
Rússia;
iii. depósitos com ganga mista: a associação mineral fosfato/
ganga composta sílico-carbonatada se encontra normalmente
em parcelas de depósitos dos tipos anteriores, tornando nc
cessaria a adaptação ou mesmo o desenvolvimento de novas té*£
nicas para seu aproveitamento.

E. Depósitos ígnecs(8,9,lO,ll) ; atualmente são responsáveis
por cerca de 171 da produção mundial de fosfatos. 0 mineral
fosfático é a apatita bem cristalizada, com superfície espe
cífica pequena (não porosa). Possui melhor flutuabilidade que
os elementos fosfãticos constituintes de depósitos sedimenta
res.

As associações mais comuns são com rochas do tipo sienito-ne
felínico, piroxenitos ou carbonatitos.

Os principais depósitos conhecidos são:

i. península de Kola na URSS -onde a apatita está associnda
• tilicatos alcalinos, especialmente ncfelina, t possivelmcn
te o depósito mais importante desta classe, tanto do ponto
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de vista de reservas como de produçio;

ii. Phalaborwa na Africa do Sul- constitui-se de um complexo

ígneo de piroxenito com um núcleo central de carbonatito reco

berto por una rocha contendo serpentina, magnetita e apatita,

que recebe a denominação particular de foscorita. A apatita

esta presente ea todas as partes deste conjunto e é extraída

juntamente com minerais acessórios de urânio e tóriO;

iii. as apatitas brasileiras se incluem em carbonatitos sim

pies como em Jacupiranga (SP), ou em minérios mais complexos,

contendo óxidos de ferro, flogopita, vermiculita,minerais

de titânio, barita, pirocloro, etc, como em Tapira, Araxá e

Catalão;

iv. Siilinjarvi na Finlândia- carbonatito alcalino de forma

complexa, cujos principais minerais são fluorapatita, calcita

e dolomita, flogopita e anfibólios.

0 conteúdo de apatita varia entre 8*1li em grãos menores que

3.2.2- Co-produtos e Sub-produtos do Beneficiamsnto(5,12)

Sío de extrema importância os sub-produtos e co-produtos do

beneficiamento de fosfatos. t normal a ocorrência cm tais de

pósitos de rutilo, sirconita, ilmonita e monazita sob a for

ma de minerais acessórios. Em depósitos ígneos ou sedimenta

res a relação F~/P2°5
 vari* entre 1 e 10, possibilitando a

produção de ácido fluossilícico quando a rocha é calcinada ou

digerida com ácido sulfúrico. Alguns depósitos sedimentares

contêm urânio na faixa de SO - 500 ppm, sendo o valor médio

em torno de 100 ppm, recuperável pelo reprocessamento do ácî

do fosfórico. Por processos hidromctalurgicos são também cx

traídos óxidos de terras rara» e vanadio. 0 gesso, sub- produ

to da fabricação do ácido fosfórico, pode ser utilizado na

produçãc de ácido sulfúrico.
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3.3- Flotação de Rochas Fosfáticas

A flotação c um nétodo extensivamente utilizado no beneficia-
oento físico de rochas fosfíticas. Normalmente fa:-se necessã
Tia uma deslanagem previa do minério, preferencialmente com
uso de escrubagem para limpar as superfícies dos minerais, se
guida por condicionamento dos reagentes em polpa espessa, d±
luiçio e finalmente flotação (13).

O método apresenta bom desempenho quando se trata de rocha
fosfática com ganga silicatada, sendo que a presença de nine
rais do grupo dos carbonatos faz cott que a eficiência decaia.
Isto se deve I similaridade entre as propriedades físico-quí
micas dos carbonatos e fosfatos, demonstrando o «tesmo nível
de reatividade frente aos coletores utilizados. A associação
íntima entre os componentes, a contaminação superficial dos
minerais e a tendência à formação de lamas, são outros fato
res inerentes à este tipo de minério, que tornam difícil a
sua concentração por flotaçio(8,13).

A tecnologia atual oferece várias opções de reagentes coleto
res e modificadores, equipamentos e processos, aplicáveis de
acordo com as características do minério a ser beneficiado.

3.3.1- Reagentes coletores e modificadores

Coletores aniônicos, do tipo ácido graxo, em combinação com
reguladores de pH e outros agentes modificadores, produzem,de
modo geral, separações satisfatórias quando se-beneficia ro
eha fosfática com ganga silicatada.

Os ácidos graxos se constituem nos coletores mais utilizados.
Possuem baixo preço e abundância, os custos de refino são ro
lativãmente baixos, são estáveis, pouco corrosivos, do fácil
utilização por sorem líquidos o apresentam boa di*persibi1iJa
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de. Coso desvantagem principal está o fato de possuírem baixa
seletividade, necessitando do uso adicional de modificadores
(14).

Segundo Sun et ai. (15), em relação aos fosfatos, o poder col£
tor dos ácidos graxos aumenta com a insaturação da cadeia
hidrocarbonica até duas duplas ligações, sendo que um acréscjî
mo posterior no grau de insaturação reduz a capacidade coleto
ra dos mesmos. 0 poder de coletagem varia na seguinte ordem :
linoleico > oleico > linolênico > esteárico.

0 talloil é* composto por uma mistura entre os ácidos linole_i
co, oleico e linolênico, trazendo como impurezas ácidos ros£
nicos ("rosin acids"). Pode ser utilizado na forma de emulsão
ou saponificado, sendo mais comum o seu uso sob a forma de s£
bio sõdico. A saponificação assegura uma melhor dispersibili-
dade e facilidade de adições em pequenas quantidades (16).

Outros tipos de coletores têm sido pesquisados. Ha Finlândia
(17), após testes com aninas e ácido cáprico, optou-se pelo
desenvolvimento de um reagente coletor mais seletivo. Una sar
cosina substituída provou ser o coletor mais apropriado p£
ra o minério em questão. A formula estrutural do coletor
do ê:

H H H CH- H
I I I I I

R_O-(A)p-C-C-C-N-C-C;
I I I I I
H OH H H H
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Seth et al .(IS) utilizara» con sucesso o dodecil fosfato de
sódio como coletor na separação entr« apatita/silicato, res_
saltando, entretanto, a ineficácia do mesmo produto quando
da separação entre apatita/calcita» mesmo utilizando carbona^
to e bicarbonato de sódio como modificadores.

Hanna(19) conseguiu boa separação ei>tre quartzo o apatita
usando sais quaternários de anõnio CORO coletores» afirmando
entretanto» ser difícil a flotação seletiva entre fosfatos
e carbcnatos, a manos que se consiga obter uma diferenciação
na reatividade destes minerais frente is aminas pelo uso de
aodificadores.

Houot(9) aponta como tendências atuais a substituição (ou ro
duelo no uso) dos ácidos graxos por coletores sintéticos ie
composição fixa e propriedades coletoras constantes. Mencio-
na como reagentes potenciais: ácido sulfosuccinico, ésteros
dos ácidos carboxílico e fosfõrico.

Love11 (20) cita que, para o minério fosfãtico de Phalaborwa,
o uso de éter nonil fenil tetraglicol como depressor da gan
ga carbonática, associado a silicato de sódio e talloil, per,
mite a obtenção de bons concentrados con altas recuperações.

Em trabalho desenvolvido com um fosfato sílico-calcário secU
mentar da China, Yunhan et ai. (21) introduzem um novo depres^
sor para a ganga sílico-carbonatada, não fazendo, entretanto,
menção ã sua composição, denominando-o de SBOS.

Taggart (22) ressalta a alta capacidade depressor» exercida
pelos sulfonatos de lignina sobre minerais carbonatados.Acsn
tua a melhor eficácia de seus sais cálcicos, quando usados
juntamente com coletores graxos, sulfídricos ou cúnas.

0 sucesso da utilização de substâncias modificadoras tais co
mo silicate de sódio, polifosfatos, ácido fosfórico,amidos,
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tanino, carboximetilcelulose, etc.» pars um determinado min£
rio, não deve ser extrapolado para outros minérios baseando-
se apenas na similaridade mineralógica entre os mesmos. A efí
cácia do uso se prende, normalmente, ã solução de problemas
específicos(8).

3.3.2- Técnicas de Flotacão (5,9,10,23,24)

Minérios fosfãticos con ganga composta carbonãtica e silicata
da são passíveis de serem concentrados, por flotação, através
de uma variedade de sub-"processos, cuja seleção e seqüência
a serem adotadas dependem das características do minério a
ser beneficiado e do concentrado a ser obtido.

Os circuitos mais generalizados são:

i. flotação aniônica dos fosfatos e parte dos carbonatos, com
depreasio dos silicatos, seguida por etapas de limpeza de con
centrado. 0 fato dos carbonatos que contaminam o concentrado
flutuarem, não por efeito de arraste mecânico, mas sim devido
I adsorção do coletor, determina uma baixa eficiência das etai
pas de limpeza. 0 "cleaner" é, normalmente, realizado sem a
adição de novos depressores, sendo, as vezes, necessárias adî
ções extras de coletor e ajuste do pH. Consegue-se, em geral,
apenas uma ligeira elevação no teor do concentrado, com gran
des perdas na recuperação.

No Brasil t generalizado o uso de circuitos aniônicos com fio
tação direta dos fosfatos, seguida por etapas "cleaner".litiU
za.se com maior freqüência "talloil", óleo de arroz, "borra"
de milho» etc, como coletores e amido de milho (collamiÇ
CORO depressor dos silicatos, sendo o processo conduzido cm
aeio alcalino obtido com hidróxido de sódio ou cal;

ii. flotacão cotiôníca dos silicatos, seguida por depressão
dos carbonatos e flotacão aniônica dos fosfatos. t aplicável
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qtwndo a ganga silicatada representa menor parcela. A segunda
etapa, depressão dos carbonatos e flotação dos fosfatos, é, via
de regra» de difícil execução, conduzindo à produção de concen
trados contaminados ou baixa recuperação;

iii. flotação dos fcifatos e parte dos carbonatos COB depre£
são dos silicatos, seguida por flotação reversa da ganga carbo
nática. A primeira etapa í assegurada através do uso de coleto
res graxos e silicato de sódio e/ou collamil como depressores,
operando-se em meio básico. Os procedimentos usuais para flota_
ção dos carbonatos sío revistos no ítem 5.3.5 ;

iv. flotação reversa dos carbonatos, seguida por f lotação catiô
nica dos silicatos (o fosfato sendo recuperado como fração não
flutuada).Outra opção após a flotacso dos carbonatos seria a
flotacão direta dos fosfatos cem depressão da ganga silicatada.

Nos processos onde se faz o uso seqüencial de coletores aniôni^
cos e catiônicos (ou vice-versa), a utilização de um coaposto
ânfótero eliminaria a necessidade do uso de dois tipos de co
letoT, sendo seu caráter aniõnico/catiônico definido pelo pH
da flotação(25).

Na Finlândia(11) faz-se uso de um reagente ânfótero, porem de
maneira incompleta. A sarcosina N-substituída é utilizada ape
nas como reagente aniônico (pH « 10,8).

Estudos comparativos para diversos minérios fosfáticos» conter
do ganga associada sílico-carbonatada, demonstram que a flota
çâo direta dos minerais fosfáticos utilizando coletores aniôivi
cos produz, em alguns casos, resultados inferiores se compara
dos so uso da flotacão reversa. Vários métodos o procedimentos
tem sido pesquisados, tornando a flotacão reversa uma opyão pro
missora para sò separar fosfatos de carbonatos (9,24),
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3.3.3- Flotacão teversa entre Carbonato* e Fosfatos

Besigna-se por flotaçie reversa a obtenção da ganga como fl«
tvado, permanecendo 0(5} mineral(is) de valor deprimido(s).

A maioria dos trabalhos realizados no campo da flotaçio rever
sa de fosfato» busca*, coa maior ênfase, encontrar condições
e reagentes adequados a usa depressão eficiente dos minerais
fosfáticos. A coletagem dos carbonatos (en especial da' calei
ta) não produz «aiore» problemas, sendo normalmente realixada
coa ácidos graxos associados ou nio a espumantes.

3.3.1.1- Depressão dos Minerais Fosfiticos - Reagentes Poten
ciais

3.3.3.1.1- Fosfatos

Os fosfatos sio usados na flotação como depressores, agentes
dispersantes, precipitantes de íons metálicos , estabilizado
res de suspensões minerais, etc. Pevido S sua hídrôlise e po
lineritação, a composição de soluções contendo fosfatos é nui
to complexa. Seus ânions possuem alta atividade de adsorção e
uma grande habilidade para complexar Ions metalicos(26).

Três diferentes grupos de polifosfatos são distinguidosC2í>,27):

i. os OTtofosfatosfformados por tetraedros (P04~) isolados;

« * •

-O R 0-
0
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ii. os pirofosfatos «jue coastituem a cadeia fosfãtica omissia
pics, formada através da ligação entre dois tetraedros (fO^
par um oxigênio

o- o-

-o » o « o-

i i i . os folifosfatos cícl icos, cujo memoro aais util ixedo • o
fcaxamtafosfato sob a foraa de sal sõdico. Possui estrutura
«• anel, na qual â*toaos de fósforo e oxigênio sio arranjados
de »odo alternado

O" 0

V

V

*' \ o' ^

«A
Os sais sõdicos dos ácidos fosfórícos são altamente solúveis ,

9 9

enquanto Ca , Mg a netais pesados são facilaentc precipi,
tados. Os íons fosfato podem se adsorver na superfície dos «i
nerais eletro»teticamente ou através da formação de fortes li
gações covâlentes com cátions metálicos. 0 comportamento fren
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te i dissociação ea soluço*es aquosas é Mostrado na Figura 1

(ft).

Lawyer et al.(S) citas alguns usos dos fosfatos na flotação
reversa: ácido alquil fosfônico na depressão do fosfato da
Florida, flutuando doloaita coa ácido oleico; flotação ca es_
cala de laboratório de ua ainêrio da Turquia utilizando
do fosfõrico coao depressor de túnerais fosfáticos.

Mitsaager et al^29), utilizando fosfato aonosôdico (NaH,PC>4 )
na flotação do ainério fosfatico de Israel, concluea que o
aso de NeHjPOj iapleaenta de maneira aarcante a seletividadc
na flotação de calcita coe ácidos graxos, evidenciando a, de
pressão do fosfato e a ativação da calcitap sendo que o alto
custo do fosfato aonosôdico tornou o processo proibitivo.

Johnston e Leja(SO) estudarão o efeito do ácido fosfórico na
depressão de espécies puras de apatita e doloaita, coa espe
ciai interesse na elucidação do aecanisao envolvido.

Bibawy e Yousef(13) taabéa fazea uso do ácido ortofosforico
para a depressão dos ainerais fosfáticos de uma rocha fosfá
tica da região do Mar Veraelno.

Segundo Mitzaager et ai.(29), a depressão seletiva dos mine
rais fosfáticos, obtida coa o uso de fosfatos solúveis,é de
rida no níniao a dois efeitos paralelos. 0 priaeiro seria a
adsoTção de fosfato dicálcico (CalIPO^) aolecular,precipitado
a partir da solução na superfície dos ainerais fosfáticos.E£
te recobrimento, de natureza hídrofílica, seria o responsa
vel pela depressão.
0 segundo seria o ataque produzido na superfície da calcita
pelo aabiente ácido formado pela reação

NaH2PO4 • Ca** • CaHPO4 • Na* • H* (1)

e a evolução de bolhas finas de C02 a partir de sua superfí
cie, fato que impediria sun depressão.
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PM; L COMPOSIÇÃO DC UMA SOLUÇÃO DE ÁCIDO
CM FUNÇfe 00 fH. (SMMN «ta l . , 1978).
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ftibawy e Yousef(13) afirmam que o efeito depressor do ácido
ortofosfôrico se deve ao aumento da solubilidade superficial
dos minerais fosfáticos, tornando-os inábeis a adsorção de
ácidos graxos. A Figura 2 mostra o efeito de adições cres^
centes de ácido fosfórico na flotação de apatita. Doses ex-
cessivas aumentam a recuperação de P2^5

 no afUIM*ado,porém o
teor decresce, indicando ocorrer a depressão simultânea dos
minerais fosfáticos e carbonatados.

Johnston e Leja(30) utilizaram técnicas de espectrofotenetria
no infra vermelho para identificação de espécies adsorvidas.
Concluem que na presença de ácido sulfúrico, em valores de
pH 5,5 e 6,5, a adsorção de ãcido oleico na superfície da
apatita é baixa, sendo, entretanto, observada a presença de
oleato de cálcio adsorvido. Em pH 9,5 ocorre um acréscimo na
presença de oleato de sódio em adição ao oleato de cálcio ad
sorvido. Se a acidez da solução é ajustada com ácido fosfõri
co, o espectro de adsorção da apatita em soluções de ácido
oleico mostra apenas uma baixa adsorção de ácido graxo, não
ocorrendo porém a formação de oleato de cálcio. As intensid£
des de adsorção são de 5 a 10 vezes inferiores àquelas ©b<e_r
vadas quando se faz uso do ãcido sulfúrico.
Torna-se aparente, pois, o fato de que o íon ortofosfato
inibe a adsorção de ácido oleico na apatita, previnindo a
formação de oleato de cálcio adsorvido.

Estudos similares com a dolomita demonstraram a presença de
espécies adsorvidas em sua superfície com ou sem o uso de ãú
do fosfórico, não se podendo fazer assertivas quanto ã natu
reza do substrato formado: se é ácido oleico ou oleato do cft
cio.
Entretanto, a adsorção se dá de maneira mais acentuada na au
sência de ácido fosfórico. A Figura 3 ilustra os resultados
obtidos na flotação dos dois minerais. Torna-se evidente a
supressão da flutuabilidade da apatita pelo ãcido fosfórico,
sendo este efeito mais acontuado cm pH » 6,0. Com o uso do
ácido sulfúrico os dois minerais apresentam elevadas flutua
bilidados, mesmo com pequenas quantidades de ácido oleico.
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•UMtTlOAOC Dt ÍCIOC

(Kff/t)

2 EFEITO DA QUANTIDADE DE ÁCIDO FOSFÒftICO NA
RECUPERAÇÃO E TEOR OE P tO* NA FLOTACZo REVERSA,
COM OLEATO DC SÓDIO. ( 8IBAWY E YOUSCF, 1982).
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FML> S (A) FLOTAÇÂO OS AMTITA I DOLOMITA EM pH 6,0.

( • ) FLOTAÇÍO DE APATITA E DOLOMITA CM *H 8,8.

( JOHNSTON C LE JA, l»78 ).
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O consumo de ácido fosfórico £ alto devido à maior solubili-
dade tanto da apatita como da calcita em meios ácidos.

Johnston e Leja(30) sugerem que a ação depressora do íon oir
tofosfato sobre a apatita é devida à formação «íe uma camada
hidrofílica fosfato-água (unidos por pontes de higrogênio)ao
redor das partículas de apatita. A evolução de CO, a partir
da superfície da calcita e dolomita em meio ácido, disturua
esta camada, permitindo a adsorção do coletor e conseqüente
flotação.

No Processo Kara Tau, segundo Ratobylskava (24), utiliza-se
ácido graxo como coletor, sendo a flotação dos carbonatos
conduzida em meio ácido (pH entre 4,8 e 5,0) obtido con ác_i
do fosfórico (6 kg/t). Segundo o autor ocorre uma dissolução
acentuada dos minerais fosfáticos em meio ácido, con pass^
gem preferencial de cátions Ca * para a fase líquida (polpa),
conduzindo a um decréscimo no número de centros ativos na
superfície e conseqüente redução na adsorção do coletor. Sî
mi lamente a dissolução dos carbonatos é acompanhada pela pa£
sagem preferencial de ãnions carbonato para a solução.0 nÚE£
ro de centros ativos na supefície e aumentado, o mesno ocor_
rendo com a adsorção do coletor. A cinética de dissolução e
o estabelecimento do equilíbrio do sistema indicam ser o ác_i
do fosfórico o mais adequado para promover o ambiente ácido
necessário. A influência do pH (produzido por ácido fosferi
co e hidróxido de sódio) nas flutuabilidades de fosfatos, d£
1omita e calcita com coletores aniônicos ê mostrada na Figu
ra 4. Observa-se a diferenciação nas recuperações obtidas na
faixa ácida de pH permitindo selctividade no processo de fl£
tação.

Deve-se ressaltar que, no Processo Kara Tau, o minério apresen
to ganga sílico-carbonatada e após a flotação reversa do?
carbonatos procede-se â flotnçno aniônica dos fosfatos, atra
ves da elevação do pil para 8,0 e adição de uma elevada
tídade de talloil (1,7 kg/t).
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ne.: 4 - INFLUENCIA DO p* ( MOOUZIOO PQ* ÁCIDO FOSFÓRICO E HIDRÓXIDO

OC SÓDIO) NA FLOTAÇAO COM COLETCd ANIÕNICO {tff Kf/\) D£ F08M-

TO ( I ) , OOLOMITA ( Z ) f CALCITA ( 3 ). ( RATOVTLtKATA, ft ol . , 1975 >.
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Os balanços de massa e metalúrgico para este processo são
mostrados na Tabela 1.

3.3.3.1.2- Outros Reagentes

Rule et ai. (31) utilizam ácido fluossllícico como depressor
de fosfato e uma emulsão de sabão de ácido graxo e óleo de
pinho para flutuar dolomita.

Lawver e col.(28) citam a existência de uma patente america
na da empresa COMINCO para uso de compostos fluoretados co
mo depressore* de minerais fosfaticos.

HouotO) comenta acerca do processo utilizado pelo U.S. Bureau
of Mines, onde se consegue seletividade na flotação entre
carbonates e fosfatos pelo uso do ácido fluossilícico. A
quimissorção deste composto na superfície dos minerais fos
fáticos, tornando-os hidrofílicos e prevenindo a adi orcão do
coletor» seria o mecanismo responsável pela depressão.

Orphy et ai. (32} tentaram, sem sucesso, a flotação de carbo
natos em polpa ligeiramente ácida, utilizando ácido sulfúri
co como modulador de pH e depressor dos fosfatos.

Bibawy e Yousef(13) realizaram estudos mais extensos,testan
do além do ácido fosfórico, o ácido fluossilícico, amido e
uma mistu.a entre sulfato de alumínio e tartarato duplo de
sódio e potássio• Esta última mistura mostrou-se mais afiei
ente quando utilizada na proporção de 2 partes de tartarato
para 1 parte de sulfato de alumínio. 0 mecanismo da ação de
pressora seria conferir, seletivamente, â superfície dos nú
iwrais fosfáticos, uma alta carga superficial negativa, que
Inibiria a adsorcâo do oloato de sódio, utilizado como cole
tor. 0 pH exerço efeito importante, devendo ser mantido en
tre 7,5 e 6,0.
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Produtos Peso Teor Cl) Distribuição ('* )

Concentrado 60,0

P 2O 5

2*,0

CO

4

2

.9

Insol.

11,0

P2

7S

°5
,0

CO

26

2

,3

Insol.

33,0

Rejeitos

Finos

Carbonato

Silicato

40,0

10,0

12,0

18,0

14,0

21,5

11,3

11,8

14.9

7,0

41,0

2,0

33,4

21,0

8,0

57,5

25,0

9,6

6.0

M

73,7

10,7

60,0

3,0

67,0

10,5

4,S

51,7

Alimentação 100,0 22,5 9,0 20,0 100,0 100,0 100,0

Tab.i ; Balanços de massa e metalúrgico do
Processo Kara Tau.(P.ntot>ylskaya,1975).
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Saani et ai. (6) chegara» a resultados siailares coa o acsao
sistema de reagentes, poréa ea pH « S,0, obtido coa ácido
sulfúrico. Os aesaos autores realizara» testes de flutuabi
lidade com fosfato e calcita ea tubo de Halliaond, utilizan
do oleato de sódio como coletor. Torna-se evidente na Figu
ra 5 a supressão da flutuabilidade dos aineTais fosfãticos
em pH entre 5,0 e 6,0, sendo que o «esmo não ocorre coa a
calcita, sugerindo exclusivamente o controle do pH ( aparen_
tenente com 1ICL) coao aeio de se obter seletividade.

Miche(33) % estudarão a flotação de calcita ca minérios ^
fáticos da Africa do Norte, observou que uma certa diferen
ciação nas flutuabilidades dos minerais apatita e calcita
pode ser obtida através de deslamagea, condicionamento ea
polpa diluída com adição controlada de uma eaulsão contendo
ácido oleico, álcool etílico e óleo diesel ea proporções
iguais.
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• Cotelt»

RBCUPOUCte OC FOSFATO E CALCITA CM

FUNÇÃO DO pH - iciDO OLEICO
( tMANI •» «I., I97S).
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3.4- Flotação de Finos

0 conceito de lamas é variável em função do minério que se
beneficia, não sendo, portanto, possível uma descrição uni
versai quantitativa (34,35,36). Uma definição geralmente
aceitável c de que se trata da fração de um minério que é
muito fina par- ser comercialmente concentrada pelos proce£
sos desenvolvidos pura as frações "grossas". Perdas em la_
mas são comuns em todas as operações de processamento mine_
ral, mas usualmente atingem níveis significativos apenas no
benefieiamento de óxidos, carbonatos e sais minerais solú
veis.

Finos primários estão presentes na maioria dos corpos mine_
ralizados devido ao intemperismo e decomposição de certos
componentes da rocha. Subseqüentemente, nas operações de la_
vra, transporte e em especial na etapa de cominuição para
se atingir a liberação necessária, finos secundários são ££
rados. A quantidade de finos produzida está intimamente co£
relacionada com as características naturais de quebra das
partículas minerais presentes e da granulometria de libera_
ção do(s) mineral(is) útil(eis), e em alguma proporção, ao
método de cominuição utilizado.

A produção de finos secundários é controlável em certo grau.
0 uso correto de circuitos de britagem, moagem e classifica
ção, associado a processos distintos para concentração das
diversas frarões granulométricas, pode conduzir a uma mini,
mização do problema.

A redução das perdas com lamas pode ser obtida modificando-
se processos já estabelecidos, ou pelo desenvolvimento de
novas técnicas. A falta de uma teoria bem detalhada,que pc£
mita a compreensão do comportamento dos finos frente aos di_
versos processos de concentração, é um fator limitante ao
estabelecimento de novos métodos para sou aproveitamento.

CA
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3.4.1- Concentração de Finos

A Figura 6 ilustra a faixa efetiva de aplicação dos proces;
sos convencionais de beneficiamento mineral, em função da
granulometria do minério. A flotação se constitui em um dos
métodos mais versáteis, apresentando boa eficiência, no cat
so de sulfetos minerais, para tamanhos até cerca de 5um.
Para ôxidos e silicatos o limite inferior se situa ao redor
de 5ym, havendo, entretanto, a necessidade de deslamagcm pré_
via S flotação. Tal fato decorre da menor seletividade dos
coletores utilizados na flotação dos mesmos, quando compara
dos aos coletores tio-conpostos empregados na flotação de
sulfetos(36,37).

Os vários aspectos relacionados às dificuldades encontradas
na concentração dos finos, com referência particular a fio
tação, são sumarizados na Figura 7, Evidentemente nem todos
os problemas estão presentes cm um mesmo sístema(36). Para
uma grande variedade de minerais, reagentes e equipamentos
de flotação, a recuperação e maior para uma faixa interne
diária de tamanhos situada entre 10 e 100pm.Abaixo de lOum,
sendo o tamanho exato una função do mineral c do sistema, a
recuperação decresce rapidamente. Não há evidências de um
tamanho crítico abaixo do qual as partículas se tornam "não
flutuáveis", apesar das medidas usuais se restringirem a
tamanhos de até lpm(34).

0 baixo desempenho do processo de flotação para o beneficia
men to dos finos tem sido atribtído de maneira genérica a
(38):

i. menor probabilidade de colisão e adesão dos finos as bo
lhas de ar, diminuindo a taxa de flotação;

ii.as diferenças na composição química da superfície das
partículas seriam função do tamanho, resultando em numonto
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I PENEIRAMENTO

| MÉTODOS CRAVtTtCOS

.SEPARAÇÃO MAGNÉTICA A SECO ( A I )

SEPARAÇÃO MAGNÉTICA A ÚMIDO < AI }

SEPARAÇÃO ELETHOSTtTlCA

CICLONES

PLQTAÇÃO

IO oo
CRANULOMÊTRIA EM

1000

PIO.: «-FAIXA CrCTtVA DE APLICAÇÃO DE ALGUNS MÉTODOS DE eCNCrtCfAMENTO

FlStCO DC MINÉRIOS, (COLLINS C READ,I975( SOMASUN0ARAN,tt79).
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BAIXA PROBABI-
LIDADE DE COU
SAO C/ BOLHAS

DIFICULDADES
EM SOBREPOR
A BARREIRA DE
ENERGIA ENTRE
ABOLKAE A PAR
TfCULA

COASULAÇAO

BAIXO MOMENTO
DA

PARTÍCULA

ARRASTE
MECÂNICO PARA O
CONCENTRADO

ALTA ARCA SUPERFICIAL

ALTO CONSUMO
DE

REA6ENTES

PROBLEMAS
DE

'SLIME COATINO'

ALTA TAXA DE
OISSOLUÇÃO

EM ÀSUA

ALTAVISCOSDAOE
DA

POLPi

ESTABILIZAÇÃO
DA ESPUMA

ALTA E N E R 6 I A
SUPERFICIAL

ADSORÇAO NAO ESPECÍFICA
DE REA0ENTES

AUMENTO NA
HIORATAÇAO

REAÇÕES RAPSDAS NA
SUPERF/OE

AUMENTO NA
SOLUBILIOADE

fio.: 7 ASPECTOS RELACIONADOS A PRESENÇA DE FINOS COM ENM8E A FLCTAÇÂO.
(COLLINS E READ, I 9 7 I ) .



na similaridade das propriedades de superfície dos minerais

úteis e de ganga, a medida quo o tamanho decresce;

iii. arraste mecânico de partículas finas de ganga na espu

ma, reduzindo o teor do concentrado. Com excessão da última

hipótese, as outras são apenas explanações propostas, car£

cendo ainda de maior comprovação experimental.

0 fenômeno de adesão partícula/bolha, quando analisado para

partículas finas, se reveste de características especiais

(39).Enquanto no caso de partículas "grossas" a ação de for

ças eletrostãticas pode ser desprezada em vista de efeitos

mecânicos ou forças hidrodinâmicas,no caso de partículas de

alguns micrômetros tais efeitos devem ser levados em

deração. A aproximação entre partícula/bolha pode ser

litada ou impedida por efeitos elétricos. Tais efeitos con

tribuem também para outro fenômeno: a formação de agregados

na polpa. Se estes agregados são monominerais (seletivos) a

coagulação ocorrida favorece a flotação, caso contrário sua

ação será deletéria.

A presença de partículas finas afeta as características da

espuma, freqüentemente conduzindo i formação de espuma volu

mosa e persistente, agravando o problema de arraste necânî

co (39). Outro importante efeito, ocasionado pelo decréscimo

do tamanho das partículas, e uma queda acentuada na taxa de

flotação.As contribuições para este fato advêem dos vários

sub-processos envolvidos na flotação: menor taxa e eficiên

cia nas colisões e adesões entre partículas/bolhas; maior

probabilidade de destacamento dos finos aderidos àa bolhas

durante seu transporte na polpa; a remoção da espuma, devi.

do ao seu grande volume e estabilidade, é dificultada ( 34,

40). O uso de um tempo prolongado de flotação pode contoi*

nar a baixa taxa de flotação, entretanto acentua o arruste

e mesmo a flotação dos elementos do ganga, reduzindo a sele

tividade (34).
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A grande superfície específica dos finos aumenta a capaci
dade de adsorção de reagentes- Quando o coletor esta prc
sente em quantidade limitada, o alto consumo proporeion£
do pela presença dos finos pode conduzir â não disponib_i
lidade do mesmo para as partículas mais grossas,reduz indo
a recuperação. A alta energia superficial dos finos, dovi_
da ao número excessivo de imperfeições cristalográíicas,
"corners" e "edges", influencia na flotação de vários mo
dos. Introduz mais impurezas na polpa de flotação devido
ã maior solubilidade dos finos; a presença de íons prov£
nientes da superfície das partículas finas pode causar a
ativação ou depressão inadvertidas dos minerais presentes
no sistema. A alta energia superficial induz ã adsorção
não específica de coletores, ou seja a adsorção ocorre a
despeito da natureza eletroquímica da superfície (411.

3.4.2- Métodos e Técnicas para Beneficiamento de Finos

A Figura 8 ilustra de modo esquemático os principais meto
dos potenciais para concentrar minérios finos. Algur.s se
encontram apenas em escalas de laboratório e piloto, en
quanto outros já foram utilizados em plantas industriais
(37).

Um processo particular é o que faz uso da teoria de se uti_
lizar um mineral transportador para as partículas finas a
serem flutuadas. 0 princípio ê se utilizar um mineral em
granulometria mais grosseira, que após adsorver o col©
tor, agiria como auxiliar ou transportador dos minerais
finos também recobertos pelo coletor, sendo ambos removi
dos na espuma de flotação(41). Greene e Duke(42) realiza,
ram testes com lamas fosfáticas da Florida utilizando cn
xofre como transportador, obtendo resultados superiores
àqueles alcançados com o uso da flotação direta.
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ADSORÇAO A6REÔAÇAO r - ÓLIO

ESPECÍFICA

DE COLETORES

FLOTAÇÂO FLOCO- FLOTAÇAO
CONVENCIONAL AGLOMERAÇÃO

(MODIFICADA) ESFÉRICA ^ J

BOLHAS
FINAS

QUÍMICA

FLOTAÇAO FLOTAÇÂO HIDROMETAL.URGIA

EM EMULSÀO A VÁCUO

ELETRO- FLOTAÇÂO

FLOTAÇAO EM
COLUNA

FIO.'. 8 MÉTODOS PARA SEPARAÇÃO DE MINE'RIOS FINOS. ( SOMASUNOARAN, 1979).
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Os métodos da Figura 8 se baseiam e» equipamentos e téciú

cas capazes de eliminar ou contornar as dificuldades ob

servadas na flotação dos finos(56). Assim a célula de co

luna é eficaz para se evitar o arraste de partículas fĵ

nas de ganga pela espuma, aumenta a probabilidade das co

lisões entre partículas/bolha e melhora as caracterís^i

cas da espuma. Entretanto não exerce influência na alta

energia de superfície e na baixa quantidade de movimento

das partículas e no alto consumo de reagentes. A flocula_

ção seletiva, por sua vez, elimina, pelo efeito de agrega_

ção, o problema relativo ao baixo momento apresentado p£

Ias partículas finas, minimizando efeitos de alto

consumo de reagentes, "slimes coating" e coagulação.Xão é

relevante ou não tem efeito sobre a alta energia da supe_r

fície e rigidez da espuma.

Hemmings(38) aponta dois requisitos operacionais básicos

para se obter sucesso na flotação de finos:

i. os minerais de ganga e de valor devem possuir poten

ciai zeta de magnitude moderada a alta e de mesmo sinal.

E uma condição essencial para se evitar a heterocoagula_

ção com conseqüente queda na scletividade. Para partícu

Ias finas, os efeitos elétricos na superfície, e não os

efeitos inerciais, são dominantes na determinação do est£

do de agregação;

ii. o conteúdo de água da espuma, por unidade de massa de

valores recuperáveis deve ser mantido baixo, suficiente

apenas para assegurar estabilidade ã espuma. A excessiva

partição de água da polpa para a espuma do concentrado

acarreta o arraste hídrodinâmico de.partículas de ganga.

0 uso de adição parcelada do coletor, ao invés de dossi

gens únicas conduz, normalmente, a benefícios no desempe

nho da flotação, em especial na obtenção de melhores teo

res.
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3.5- Floculação Seletiva

A operação de agregação seletiva de pequenas partículas m

nerais contidas em meio líquido constitui-se numa técnica

extensamente ínvestigada(35,43,44,45,46,47,4S,49,50).

0 pré-requisito para a eficiência do método é a completa

dispersão de pelo menos um dos componentes da polpa para

não ocorrer heterocoagulação. A essência do processo é a

> obtenção de condições que permitam a adsorção seletiva de

1 uma substância floculante apenas no componente desejado. A

J separação entre as fases floculada e dispersa pode ser re<i

: Ii2ada através de técnicas convencionais tais como sedimen

; tação, elutriação ou flotação, devendo-se evitar a redijs

. persão dosflóculos durante a operação. No caso da flotação,

' é também necessário considerar-se as interações entre os

• floculantes e os reagentcs empregados na flotação.

t
Os floculantes usuais envolvem o grupo das pol iacrifarr.idas

(não iônicas, catiônicas e aniônicas),carboximetilcelulose

• e vários tipos de polímeros de alto peso molecular. Dentre

os produtos naturais destacam-se os amidos, utilizados após

gelatinização com hidróxido de sódio.

Aspecto importante da dispersão c abordado por van Lierdc

(SI), acerca da possibilidade do uso de polímeros acrila^

< tos de baixo peso molecular como dispersantes e depresso

res de silicatos e carbonatos.

.. Fatores determinantes no sucesso são o pH (influencia no

grau de ionização do polímero), concentração c peso mole

cular do poliacrilato. Segundo o autor a dispersão c pro

duzida por uma combinação de efeitos elétricos e estabili
- {*) ~

zaçao esterica* ' .

* ncolojjismo: do inglês "sterie"
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Gomes e Farias(52), em ensaios realizados com fosfato de

Patos de Minas, ressaltam as dificuldades em se obter su-

cesso no processo de floculação seletiva. Segundo os aut£

res a pouca disponibilidade de floculantes com caracterís^

ticas adequadas ao processo e um fator limitante. Os melho

res resultados foram obtidos com a utilização de hidróxido

de sódio como dispersante (pK acima de 10,0) e collamil co

mo floculante.

3.6- Coluna de Flotação

A técnica de flotaçlo em coluna foi desenvolvida para uti

lizar o princípio de fluxo em contracorrente, visando a

melhores separações no processo de flotação, era especial no

que concerne ao beneficiantento de partículas finas(S3).

Os inventores afirmam que a flotação em coluna não c uma

variação da flotação com espuma no senso clássico. Na colu

na, ao contrario das células mecânicas, a canada de espuma

formada não é utilizada para concentrar a fração flutus-'a,

servindo apenas como meio de transporte. A coletagem das

partículas se dá em toda extensão da coluna, obtendo-se um

gradiente de concentração ao longo da altura(54).

Testes comparativos entre colunas e células mecânicas de

flotação foram realizados com diversos minérios,permitindo

conclusões acerca do melhor desempenho da coluna, cm espe

ciai quando se trata de partículas finas(53,54).

3.6.1- Descrição da Coluna de Flotação

3.6,1.1- Princípio de Funcionamento

A coluna do.flotação cm contrn-corrcntc é um tipo de sist£

ma de flotação pneumãtico, composta de duas seções, cor.fo_r
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me a Figura 9 (55):

1. secçãodc concertração: situada entre a entrada de ar e o
ponto de alimentação da polpa. £ a parte onde ocorre o flu
xo em contracorrente da polpa e bolhas de ar. Não há aĵ i
taçio nent turbulência, e estas condições prevêem o Fiei o
ideal para a adesão partícula/bolha;

ii.secção de limpeza: volume compreendido entre a entrada
da polpa de alimentação e a descarga do concentrado. Nesta
secção ocorre o fluxo em contracorrente de bolhas miners*
lizadas e água de lavagem» introduzida no topo da coluna.

A polpa , após condicionada com os reagentes e ter sua pejr
centagen de sólidos e pH ajustados, c introduzida na colu
na em um ponto localizado no seu terço superior, abaixo da
camada de espura, 0 ai ê introduzido sob pressão positiva
na parte inferior, passando por um sistema destinado a ge
rar bolhas de pequeno diâmetro. A descarga do rejeito se
dá pelo fundo, através de bombeamento c a do concentrado
por transbordo na parte superior, após sofrer ação da á^ua
da lavagem aí introdu=ida(56).

3.6.1.2 - Características Operacionais (53,54,55,S6)

A. Não há partes moveis. Os sólidos são nantidos em suspen
são pelas bolhas do ar com trajetória ascendente.

B. Água de lavagem: nome dado à água introduzida na espuma
do concentrado com dois propósitos: ajustar o balanço do
fluxo de material através da coluna e "lavar" a espuma, r£
movendo as partículas arrastadas, produzindo uma melhor;)
no teor do concentrado.

A célula convencional utiliza uma cnmuda de espuma a tu.-indo
como dreno, de modo a permitir um melhor efeito de concert
tração. • .i,w, ..,. •-•
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Tal camada age como um filtro mecânico, rejeitando de modo

eficiente partículas que ali chegam por efeito de arraste.

Os contaninantes presentes cm granulometrias mais finas

acompanham o concentrado, não sofrendo a ação de drenagem

imposta pela camada de espuma, seja devido ao seu tamanho

reduzido ou ã sua baixa velocidade de sedimentação. 0 fato

de que a água contida na espuma é a mesma que foi introdu

zida com a alimentação faz com que os finos da canga, por

efeito de arraste hidrodinâmico, acompanhem 8 paTtição da

água entre a espuir.a e o rejeito, sendo tal contaminação

inevitável.

Na célula de coluna a água contida na espuma não e a mesma

água introdu:ida com a alimentação, nas sim fl água de lavrt

gem. Doby e FinchCS?) demonstran a eficiência com que a

água de lavagem substitui a água de alimentação na constji

tuição da espuma, calculando que apenas cerca de 1' da água

que entra sob a forma de polpa de alirentação acompanha o

concentrado.

C. Fluxo de polpa(SS) : uma operação estável exige uma V£

zio constante da polpa de alimentação. A taxa de alimenta_

çio não deve exceder a capacidade da coluna, sob o risco

de reduzir o tempo de retenção e consequentemente a recup£

Tacão. A introdução da polpa de alimentação deve ser feita

de modo não pulsativo 0 com velocidade suficiente apenas

para atingir o ponto de entrada. Excesso de pressão pode

provocar distúrbios na coluna que prejudicariam a defini^

ção da interface espuma/polpa.

D, Ar: o volume de ar necessário é função da vazão Co sôlj.

dos que alimenta a coluna, üxcesso ou falta de ar tendem

* prejudicar a estabilidade do proccsso(58).
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Um dos problemas sérios encontrados na operação de uma co
luna e a obtenção de um dispositivo aerador eficiente(56).
Vários tipos de materiais porosos podem ser usados: chapas
de aço, placas de borracha ou teflon perfuradas, porcelana
porosa, pano de filtro, etc. O entupimento ou mesmo a que
bra do aerador (devido a injeção de ar sob pressão)são os
problemas mais conuns.

Dobby e Finch(57) defendem o uso de aeradores de borracha
micro perfurada, que se expandem sob a pressão do ar inje
tado permitindo o seu escape devido I dilatarão dos furos.
A contração expontânea que ocorre no caso de se interrora
per o fluxo de ar impede o entupimento dos furos.

E também utilizado um aerador const ruído cm aço inoxidável
com formato cilíndrico(59). Apenas a área lateral do cilindro
e microperfurada (furos com 10um de diâmetro) de modo a se
evitar a obstrução dos furos pelos sólidos que se dirigen

> ao ponto de descarga do rejeito.

t

j Kheeler(60) afirma que deve-se evitar o uso de material r_í
gido na confecção do aerador pois, cm especial na presença
de carbonatos, ocorrerão entupimentos freqüentes. A nece£
sidade de aumento na pressão da linha de ar para se manter
uma mesma vazão durante a operação c o sinal mais evidente
de obstrução do aerador.

| E, Interface polpa/espuma(56): a posição da interface
! pa/espuma dove se situar acima do ponto de alimentação da
• polpa. 0 seu controle ê realizado rcgulando-se a relação
i entre as vazões de alimentação e descarga do rejeito. A ín
; terface deve ser bem definida, entretanto, tende a sofrer
[ oscilações devido a variações da quantidade de sólidos a

ser flutuada. Uma maneira alternativa de aji .te da posição
da interface c através do controle da vazão da água de l£
vagem.

f
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P. Descarga do rejeito: o rejeito ê descarregado por ação

de bombeaaento, sendo que alterações na sua vazão const^

tuom o modo mais rápido de se modificar o tempo de resi_

dência da polpa na coluna.

Na condição de estabilidade o fluxo do rejeito deve exc£

der o de alimentação devido ã água de lavagem introduzi^

da. Parte desta água atravessa a coluna e sai com o rejei^

to(59).

G- Percentagem de sólidos na alimentação: segundo Wheeler

(60) este não ê um fator determinante na operação. Maio

res percer.tagens de sólidos na alimentação podem \'ir a ser

benéficas ã medida que a polpa tem sua viscosidade aumen-

tada, diminuindo a velocidade de sedimentação dos sólidos ,

permitindo maior probabilidade de concato partícula/bolha.

3.6.2- Considerações Cerais

Vários trabalhos foram realizados em colunas de diversos

tamanhost Testes cm escalas de laboratório e industriai

provam a alta eficiência da coluna em comparação a célu

Ias mecânicas convencionais(61).

Nebera e Rebrikov(62), usando minério de Pb/Zn,concluíram

que uma coluna de 0,1 m* uc volume substitui 13 células me

cânicas de 1 m> de capacidade individual.

Testes realizados com colunas de 2,8 e 12 polcga

das de diâmetro, utilizando minério de ferro, Icv.iran a

construção de t>na coluna com Went de diâmetro para flotação

de minério de cobre, obtendo excelentes resultadosíS-í).
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Na nina de Opemiska(S3) una coluna de 19 polegadas» quadr£
da, com altura de 8,5 metros» foi operada con minério de co
bre fino (601 abaixo de 325 ^ > ) , sendo sua performance
com a fração - 100 H comparável à de uma célula mecânica,
porém inferior quando se trata das frações mais grossas,de
vido ao baixo tempo de residência.

Dolezil e Reznicek(63) citam o fato que na União Soviética
sio projetadas colunas COR volumes variando entre 10 e 10Cr.J,
de formato cilíndrico, com dois aeradores principais e um
auxiliar.

A primeira aplicação comercial de coluna de flotação na
América do Norte se iniciou em naio de 19S0 em Mines Gaŝ
pe da Noranda Mines Ltde, no Canadá(SS). Colunas quadradas
de 18 » 56 polegadas substituíram a maioria dos 13 está
giOS compostos por células mecânicas no beneficiamanto de
minério de raolibdênio. O desempenho global do circuito foi
melhorado, ocorrendo simplificação no processo pelo uso de
colunas automatizadas.

Moon e Si róis (64) citam três aplicações industriais de
flotação em coluna no Canadá para minérios de cobre, rir»
co e molibdenio, mencionando várias empresas e univer5Ída_
des que realizaram pesquisas com colunas de 2 polegadas de
diâmetro.

Boutin e Wheeler(S6), realizando testes comparativos entre
duas colunas» uma quadrada de IS polegadas e outra cilín
drica, com Z polegadas de diâmetro, na flotação de minério
de cobre, chegaram 5 conclusão que ambos apresentam de:cm
penhos similares, indicando como sendo suficiente paru :ra
balhos de 1 aboratório una coluna de 2 polegadas de díâme
tro o altura em torno de 8,0 metros. A importância ü.» ob
servação visual do comportamento da polpa dentro da coluna
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é ressaltada, em especial na seção de limpeza, sendo conv£

niente o uso de visores de acrílico quando a coluna não

for transparente. Devido ã naior simplicidade construtiva,

há una tendência a se fazer uso de colunas COR seção qu£

drada para equipamentos maiores. Para colunas de escala pî

loto c comum o uso de tubos de acrílico, facilitando a

inspeção visual e a colocação de pontos de amostragem ao

longi de seu comprimento.

Mathieu(61) utilizou uma coluna de 2 polegadas de diâmetro

e 8,0 metros de altura na flotaçâo de molibdcnita. Usando

a recuperação de taolibdênio cono parâmetro de otimização ,

investigou as seguintes variáveis: taxa de alimentação,per

centagem de sólidos na polpa, vazão áz ar» espessura da

camada de espuna (posição da interface espuna/polpa).vazão

de água de lavagem e dosagem de reagentes. Testes coraparsi

tivos com uma célula mecânica demonstraram que, pars una

mesma recuperação, a coluna propiciou ctaiores teores e ne

nor consumo de r©agentes, conforme e Tabela 2.

Utilizando-se o mesmo tipo de coluna foram definidor os se

guintos parür.etros de opevaçãc (59):

. alimentação : entre 900 e 1000 ir.l/min.;

. água de lavagem: entre 0 e 2270 sifc/min., podendo, opcio-

nalmente, ser introduzida 5 cm abaixo do nível da espu

ma ;

. rejeito ; vazão entra 1000 e 1100 n;. /win.;

. aeracão : 0 - 3160 m"/min. ã pressão de 40 p&i;

, camada de espuma ; espessura variável entre 20 e C3 cm ,

dependendo da estabilidade da mesma.

£>sborne(48) usou uma poquona coluna de flot.içâo const rui

da em vidro utilizando misturas de vários minerais.Ressa^

ta a necessidade de um controle cuidadoso nas vazões de

alimentação tia polpa c descarga do rejeito, »t:{';crinco o

uso de bombas pcristálticas.
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Técnica Produto
I Teores(l)

Peso Recuperação
Insol. MoS2 ('.)

Convencional
Cone. Rougher 3,5 S.l 71,5

Cone. Finei 0,36 42,3 14,9

86,6

Coluna
Cone. Rougher 1,1 17,1 2S,1

Cone. Final 0,25 63,1 4,1

86,4

72,"

Tab.2 : Comparação entre os resultados obtidos na
flotação de molibdenita com célula de co
luna e convcncior.ui (mecânica). (MATH 1 EU ,
3972),
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3.6.3- Vantagens e desvantagens da coluna quando comparada
a uaa célula mecânica (64,65,(10)

A. Vantagens

i. melhor rendimento metalúrgico em termos de teor do con
centrado e recuperação da fração fina. Este efeito se de
ve ã ação exercida na seção de limpeza e ao fato de quo na
zona de recuperação, onde se dá a adesão partícula/bolha ,
prevalecem condições hidrodinâmicas adequadas ao processo.
O fluxo em contracorrente entre a polpa e as bolhas pe£
mite que tanto as partículas minerais quanto as bolhas de
ar dispendam todo seu tempo de residência de mane ir r. pro eu
tiva na coluna, ausentando a probabilidade de ocorrerem co_
lisões efetivas;

ii. possibilidade do uso de urt mecanismo aerador capsz
de produzir bolhas de pequeno diânetro, propiciando ua
maior volume específico de ar dentro da coluna. Acicior-^1
mente, quanto menor a bolha de ar menor é sua velocidade
de ascenção, tornando maior seu tempo de permanência em
contato com a polpa;

iii. a camada de espuma formada, norr.alner.te, possui gran
de espessura, aumentando a possibilidade da remoção de par_
tículas que estão na espuma por efeito de arraste. A "lav£
gem'* da espuma é realizada pela água nova introduzida no
topo da coluna c pela água de refluxo fornecida pela coa
lescência das bolhas;

iv. a diferença no pese específico dos minerais pre
sentes pode implementar n seletividade. No sistema de a;£
tação mecânien, o diferencial das densidades dos minerais
c, normalmente,mascarado devido ã alta turbulência reinan
te no fundo da cuba. Na coluna a estabilidade da polpa
permite que se faço uso do efeito diferencial da» densida
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des, tornando mais fácil a flotação dos minerais mais l£
ves e melhor a rejeição daqueles nais pesados;

v. devido ao seu melhor desempenho metalúrgico» uma única
célula de coluna é capaz de substituir um banco comply
to de células mecânicas. 0 "scale up" para unidades de
porte industrial é simples e de eficiência comprovada;

vi. a ausência de partes mecânicas moveis, a simplicidade
construtiva e seu baixo desgaste tornam seu custo menor.
Por ser una unidade predominantemente vertical a necessida_
de de espaço ê reduzida;

vii. os custos operacionais, instrumentais, consumo de
energia, peças de reposição, unidades auxiliares são mirú
mizados.

B. Desvantagens(66,6~)

A principal desvantagem é sua baixa área específica de su
perficie livre, cujo valor é, norr.almentc, 4 a T vezes in
ferior ao de um modelo mecânico de mesmo volume. A área
da superfície de una célula de flotação se relaciona ã
formação e drenagem da espuma, bem como ã sua taxa de rc
moção. Como maneira de se sobrepor ao problema existe a
possibilidade de se instalar, quando necessário, raspado-
res mecânicos para remoção de espuma.
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4- METODOLOGIA ADOTADA

4.1- Plano Geral do Trabalho

i. obtenção, preparo e caracterização das amostras : mine_
rais calcita e apatita, overflow e underflow dos ciclones
da Usina Piloto de Beneficiamento Físico, conforme a Figu
ra 10;

ii. testes de dispersão com os minerais calcita e apati.
ta verificando a influência de alguns dispersantes;

iii. testes de dispersão com o overflow 1 - amostra OCI;

iv. testes de ciclonagem com overflow 1, visando um co£
te ao redor de 3,0 micrômetros. Obtenção da amostra UCI-2
underflow 2;

v. testes de dispersão/floculação com as amostras OCI e
UCI-2;

vi. testes de flotação em escala de bancada, utilizando
célula mecânica, com as amostras OCI, UCI-1 e UCI-2;

vii. testes de flotação na coluna, em escala contínua,com
as mesmas amostras do item anterior.
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4.2- Materiais

4.2.1- Amostras

Para execução do trabalho experimental utilizou-se amostras

dos minerais calcita e apatita e três tipos de amostras co

letadas durante a operação da Usina Piloto de Beneficiamen

to Físico do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia .Nu-

clear. 0 Fluxograma de operação da Usina, Figura 10, ilus

tra os pontos de coleta:

. OCI - overflow do 19 ciclone - OVERFLOW 1

. UCI-1 - underflow do 19 ciclone - UNDERFLOW 1

. UCI-2 - underflow do 29 ciclone - UNDERFLOW 2

O preparo consistiu de desaguaraento, secagem, desaglor.er£

ção (amostras OCI e UCI-2) e homogeneização/quarteamer.to.

4.2.2 - Reagentes

Os reagentes utilizados foram:

1- Silicato de sódio, incluindo metassilicato de sódio -.a.

com relação SiO^/N^O igual a 1,0 e silicato de sódio co

mercial fornecido pela SULFAL com relação SiO.,/Na7G igual

a 3,7. Foram preparadas soluções com 2,0 c 0,2S 1 p/v, dia

riamente.

2- Hcxametafosfato de sódio p.a., usado na forma de solu

ção 1% p/v.

S» Cataflot P-40 - polímero do ácido a<rílico, com peso mo

lecular ao redor de 8.000, sob a forma de solução 51 p/v ,

fabricado por Picrrefitte Auby.
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4- Hidróxido de sódio e ácido clorídrico p.a., sob a for

na de soluções diluídas.

5- Mistura 1:1 entre hexametafosfato e pirofosfato de só

dio p.a.t em solução 11 p/v.

6- Talloil comercial do tipo Liacid 2915, fabricado pela

Cia. Miracema Nuodex S.A., após saponificacão com hidróxi_

do de sódio. A análise do talloil utilizado se encontra

na Tabela 5.

7- Collamil - amido de milho fornecido pela Refinações de

Milho Brasil, gelatinizado a frio com hidróxido de sódio

na proporção de quatro partes de anido para uma de soda,

sob a forma de solução diluída {2% ou 0,25't. p/v.).

Nos testes de dispersão coir. os minerais puros utiliiou-se

água destilada na preparação dos reagentes e nos experimen

tos. Nos outros testes foi utilizada água de torneira, eu

ja análise se encontra na Tabela 4.

4.3- Equipamentos

Os equipamentos principais constaram de:

i. tubo de vidro com 24 cm de altura, 4 cm de diânecro in_

terno com tubo para descarga situado ã altura de 1,5 cm

(Figura 11). Conjunto de agitação com bastão magnético e

pHmetro;

ii. condicionador construído em PVC com 25cm de diâmetro

f, volume de 8,0 litros, dotado de vários furos para des_

carga em alturas variáveis e 4 defletores internos para

melhor agitação da polpa (Figura 12). Contem um visor de

acrílico para inspeção visual do teste e sistema de agitei

ção com helice dupla;
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-

Ácido

Láurico

Mirístico

Palmítico

Esteário

Oléico

Linoléico

Araquidico

Linolênico

Não identificado

Teor de ácidos graxos

Teor (l)

0,2S

Tr.

10,80

1,65

47,10

30,86

5,75

2,70

2,90

50,12

TAB. 3 : Composição Química do Talloil;

Analise por Cromatografia

1



Composto/Elemento

Ca

Na

K

so;

PO*"
4

Aí,

F

Fe

Mg

Cl

Mr,

Dosagem em
PPM

6,6

6,4

1'Â

3,5

< o,os

< 0,04

0,24

0,04

1.9

60

: 0,01
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Método de Analise

Absorção Atõr.ica

Absorção Atômica

Absorçio Atôr.ica

Turbidir.etria

Colorimetria

Absorção Atôr.ica

Volumetria

Absorção Atônica

Absorção Atônica

Volumetria

Absorção Atônica

TAB. : 4 Análise da Água utilizada nos Testes etc

-Dispersão/Floculação o Flotação.
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iii. célula de flotação DENVER "Sub A" Nod. D-2, con contro
lador de nível de polpa e raspador mecânico para coleta do
material flutuado;

iv. coluna de flotação e acessórios.

4.4- Métodos de Análise

As análises de P^^c e CaO (calcítico) foram realizadas por
Via úmida. A fluorescência de Raios-X foi utilizada na de
terminação dos elementos de acompanhamento: SiCL, ^e2®3 >
A£20, e MgO. 0 urânio (U,Og) foi analisado pelo método de
Neutrons Retardados.

4.5- Coluna de Flotação - Parte Experimental

Foi construída e montada pela Divisão de Processos do Cen
tro de Desenvolvimento da Tecnologia .Nuclear - Nuclebras ,
uma coluna de flotação, baseando-se en dados de projetos
utilizados pelo CAXMET - Canada Centre of Mineral and Energy
Technology e em informações obtidas da literatura revista.

0 equipamento é todo em acrílico, constituído de 5 peças
de 1,20 m de comprimento unitário, de modo a permitir v£
riações na altura total. A montagem foi realizada en uma
estrutura metálica para permitir acesso âs partes princi^
pais tais como entrada da alimentação, descarga do conccn
trado e água de lavagem. 0 sistema de bombcamento da polpa
de alimentação e descarga do rejeito é feito através de
bombas peristálticas. A aeraçâo se faz por ar comprimido

i passando através de um dispositivo destinado a produzir bo
I lhas pequenas. A polpa de alimentação c preparada previ£

mente através de 3 condlcionadorcs onde são adicionados os
reagtntes modificadores e o coletor. 0 equipamento opera de
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•aneiTa contínua» permitindo alterações nas principais va
riáveis operacionais: vazão da alimentação, percentage»
de sólidos, vazão de ar, vazão da descarga do rejeito, do
sagera e tempo de condicionamento dos rcagentes.

4.5.1- Características Construtivas

Conforme a Figura 13 a coluna se compõe de 4 módulos cons_
truídos em acrílico:

i. módulo 1 : tubo com diâmetro interno de 9,2 cm e com
priraento de 23 cm,flangeado nas extremidades. £ o r.ódulo
onde se localizam o aerador e o tubo de descarga do rejeî
to. A peça terminal ê uni cone invertido ligado a ura tubo
de 1/4" de diâmetro. A união coro o modulo dois é feita por
uma peça flangeada nas duas extremidades, de modo a redu
zir o diâmetro para 5,2 cm;

ii. modulo 2 : constituído de 3 peças com 1,20 m de com
primento unitário e diâmetro interno de 5,2 cm. As peças
são flangeadas nas duas extremidades. Constitui a seção
de concentração da coluna de flotação, permitindo variar
a altura total da coluna pela retirada de uma ou mais pe_
ças;

iii. módulo 3 ; comprimento de 1,20 m e diâmetro interno
de 5,2 cm. E o módulo onde se realiza a alimentação dapol
pa. Permite 3 variações na posição de entrada da aiintent£
ção. Os furos são de 1/4" faceando internamente o tubo ,
sendo que os furos não utilizados durante a operação per_
manecem tamponados. A peca terminal onde c conectada a
mangueira que conduz a polpa de alimentação ê rosqueada
no tubo, permitindo sua mudança para outro dos furo? dis_
ponívei»; •



FIG.'14 DISPOSITIVO AERADOR
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iv. modulo 4 : constitui juntamente com parte do modulo 3

a seção de limpeza da coluna. A mudança do ponto de ali

ncntação no módulo 3 permite que se altere a relação entre

os comprimentos das seções de concentração e limpeza. £

flangcado apenas inferiormente.possuindo em sua parte su

perior uma calha, também em acrílico, para coleta do mate

rial flutuado. Todos os flanges são dotados de anéis de

vedação em borracha e furos para aparafusamento entre as

peças.

4.5.1.1- Dispositivo Aerador

Construído em acrílico com diâmetro de entrada de 3/8" ,

conforme a Figura 14. Possui rosca na parte superior de

modo a permitir a substituição ou limpeza do elemento res_

ponsãvel pela produção dac bolhas de ar (em caso de entu

pimento, quebra ou mesmo teste de outro elemento). £ ros;

queado na coluna, bastando para sua introdução ou remeção,

a retirada do cone invertido inferior. Situa-se na parte

da coluna onde o diâmetro do tubo é" maior para permitir

a passagem do material não flutuado cm direção ao ponto

de descarga do rejeito sem perigo de obstrução.

0 ar comprimido passa por dois filtros que eliminam

veis contaminações por óleo proveniente do compressor e a

seguir por um regulador de pressão e um rotâmetro de ar.

0 elemento aeTador ê uma placa de porcelana porosa retira

da de um tubo de Hallimond.

4.S.2- Características Operacionais
i

! 4.5.2.1- Bombas

A alimentação da polpa e a descarga do rejeito são reali-

zadas por duas bombas pcTistãlticas RANDOLPH da AI.LI.'.'OX
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•odeio 610, utilizando mangueira de 1/2" x 1/4" em borr£

cha natural. 0 conjunto de acionamento c composto por U Q

motor conectado a ua variador de velocidade modelo PIV

POSIVA, sendo o eixo deste acoplado diretamente ao eixo

da bomba. 0 ajuste preciso da rotação da bomba e portanto

de sua vazão é obtido atuando-se no variador de velocida_

de. As bombas peristálticas asseguram alta estabilidade

nas vazões envolvidas» possuindo a vantagem de não impri^

mirem velocidade significativa ao líquido ou polpa bombe^

dos, permitindo tanto a introdução da polpa quanto a reti_

rada do rejeito sem- causar distúrbios à coluna.

4.5.2.2- Alimentação do Minério

£ realizada por um alinentador de disco giratório que g£

rante uma maior constância da vazão. No interior do silo

existe um dispositivo que gira solidário ao disco,atuando

como um raspador, evitando que o minério, por problemas

de baixa densidade aparente, fique aderido ãs paredes de

silo, não fluindo para o ponto de descarga. Permite variei

ções na vazão de minério por ajuste da altura da torta for

mada sobre o disco. 0 silo é construído em aço inox, Jota

do de um conjunto motor-redutor que aciona o disco, po_s

suindo cerca de 60 litros de volume útil.

4.5.2.3- Condicionadores

São utilizados 3 condicionadores. 0 primeiro se destina

a receber o minério seco e preparar a polpa. £ construído

em PVC com diâmetro de 15 cm c volume de 2,0 litros.G do

tado de agitação (rotação controlada por variador de velo

cidade), 4 defletores internos destinados a promover uma

melhor agitação da polpa c descarga por transbordo.Por gra

vidade a polpa do 19 condicionador alimenta o condicionai
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dor 2. Neste se dá a adição de reagentes modificadores e

0 pH é ajustado para o valor requerido. Utiliza descarga

por transbordo, sendo a altura do transbordo regulável

de modo a permitir variações no tempo de retenção da pol_

pa. Conforme a Figura 15 e acionado por um conjunto motor/

polia, sendo que o fluxo produzido pela hélice permite r£

circulação da polpa dentro do próprio condicionador, pr£

porcionando um melhor contato entre o minério e os reagen

tes. Por gravidade a polpa alimenta o 59 condicionador ,

construído de modo idêntico ao condicionador 1.Destina-se

1 adição do coletor e ao ajuste da percentagem de sólidos

da polpa. A descarga é realizada por sucção através da

bomba alimentadora da coluna ou, opcionalmente, por trans

bordo.

4.5.2.4. Adição de Reagentes

Todos os reagentes são adicionados através de bombas p£

ristãlticas dosadoras. Utilizam sistema de acionamento

semelhante ao descrito para as bombas de alimentação da

polpa e descarga do rejeito da coluna. As "cabeças" são

de acrílico fal ricadas pela MASTERFLEX, com tamanhos va

riãvcis. Permitem dosar com grande precisão valores de

até 1 mi/min..mantendo a vazão constante durante toda ope

ração.A Figura 16 mostra de modo esquemãtico o fluxo da

polpa no conjunto composto pelo silo alimentador, condî

cionadores c coluna. A Figura 17 é um desenho ilustratjl

vo da montagem, incluindo bombas de polpa e reagentes ,

dispositivo aerador, entrada de água nova e principais

mangueiras de fluxo.

4.S.5- Parâmetros Controlados Durante a Operação

. vazão de minério no silo alimentador;

, vazão de água no condicionador 1;
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. vazões dos reagentes modi fie adores, valor do pH e peir

centagem de sólidos da polpa no condicionador 2;

. vazões de água e coletor, valor de pH no condicionador

3;

. vazão, percentagem de sólidos e pH da polpa de alimenta

cão;

. vazões do rejeito e água nova (caso exista);

. vazão do ar e pressão de operação;

. como parâmetros de controle são amostradas as

massas do concentrado, rejeito e alimentação da coluna

por períodos de 15 minutos,para realização dos balanços

de massa e metalúrgico.

A inspeção visual ê importante para se controlar a posi^

ção da interface polpa/espuma, bem como o diâmetro das bo

lhas produzidas e sua capacidade de manter os sólidos era

suspensão.

4.6- Procedimento Experimental

4.6.1- Testes de Dispersão com os Minerais Puros

Alíquotas de 4g de cada mineral eram ensaiadas no tubo an

teriormente descrito, juntamente com 200mZ de água.O aju£

te do pH, o condicionamento dos dispersantes e a sedimen

tação eram realizados no próprio tubo. A polpa era concU

cionada com o dispersante por S minutO3 sob agitação e de

pois deixada sedimentar por 5 minutos. 0 pH era controla

do durante totlo o teste por adições de NaOH ou HCí.

A fase dispersa era descarregada pela saída inferior, per

fazendo 190 mít de polpa, ficando a fase sedimentada no

fundo do tubo. A descarga se fazia de modo lento n suficjL

ente para não permitir o arraste da fase sedimentada. Am

bas as fases eram filtradas, secadas e pesadas.

Para cálculo do grau de dispersão obtido utilizou-sc a for

mula : % DISPERSÃO - 100 (-£-). r,
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Co • concentração inicial de sólidos (calculada);

C • concentração de sólidos medida em uma amostra coleta

da a uma altura h abaixo do nível da polpa, após um

tempo t de sedimentação.

4.6.2- Testes de Dispersão/Floculação com as Amostras OCI

e UCI-2

Alíquotas de lOOg de amostra diluídas em 5 litros de água

eram ensaiadas no condicionador descrito anteriormente. A

amostra era condicionada com o dispersante, após ajuste

do pH, por 5 minutos sob agitação, com todos os furos de

descarga tamponados. A polpa era deixada decantar por S

minutos (tempo 'eterminado experimentalmente para nítida

definição da interface entre as fases dispersa e sedimenta

da} sendo a descarga da fase dispersa efetuada por ur. fu

ro de modo a perfazer um volume de 2,5 litros. Anbas as

fases eram filtradas, secadas, pesadas e analisadas, para

cálculo do grau de disp°~são e da distribuição dos princ^

pais elementos. Nos testes de floculação, após os 5 minu

tos iniciais da dispersão, adicionava-se o floculante e a

polpa era mantida sob agitação lenta por mais 1,0 minuto,

após o q • era deixada sedimentar por 4,0 minutos. O con

trole visual através do visor de acrílico permitia sele

cionar qual o furo de descarga a ser usado de modo a se

obter uma separação perfeita entre as fases dispersa e

floculada.

4.6.3- Testes de Flotação em Bancada

Era obodecida a seguinte seqüência de operações:

i. adição dos modificadores e ajuste do pll em polpa espes^

sa, seguido de condicionamento;

CuT.W? C* P0" GRADUAÇÃO
EM ENC"J.'.;;!W. CA UFMG
- BIBLIOTECA-
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ii. diluição da polpa, adição do coletor e condicionamento;

iii.abertura da válvula de BT na posição máxima;

iv. a água de controle do nível era ligada;

v. remoção da espuma através do raspador mecânico pelo tem
po estabelecido.

Todos os testes foram realizados con o rotor a 1200 rpm,uti_
lizando 1 kg de amostra em cuba de 8,0 litros.
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S. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1- Amostras - Obtenção, Preparo e Caracterização

5.1.1- Minerais puros - Calcita e Apatita

Foram obtidos a partir de fragmentas catados manualmente

no lote de 100 toneladas de minério proveniente de It3

taia. A calcita necessitou apenas de moagem com seíxos em

moinho de porcelana e pulverização posterior em conjunto

apropriado utilizando impactador de ágata. A analise quí

mica se encontra na Tabela 5. A amostra contém cerca de

99,51 de calcita (cálculo feito pelo CaO calcítico).

A obtenção da apatita consistiu da moagen dos fragmentos

selecionados em moinho de porcelana utilizando seixos , bî

tolagem por psneiraraento a úmido entre 65 e 200 +h e se

paração magnética utilizando o Separador Magnético IsocU

nãmico Frantz com 0,25 A. Posteriormente a amostra foi pul_

verizada utilizando o conjunto citado na preparação daca_l

cita. A analise quínica da amostra se encontra r.a Tabela

5. Nota-se o menor grau de pureza da amostra, contaminada

principalmente por silica, calcita e ferro.

•S.1.2- Amostra OCI : OVERFLOW 1

Constitui-se na fração descartada sob a forma dô " lamas"

no overflow do ciclone deslamador da Usina Piloto. A des_

lamagem ê realizada em hidrociclone de 3" implicando no

descarte de 16,01 da massa do minério alimentado na Usina,

conduzindo a perdas de 10,$\ do P,OC e 14,0% do U,0o conti

dos no mesmo. A amostra para os ensaios foi obtida atr£

vi* da coleta, em tambores, de aproximadamente 20 mil l_i

tros da polpa do overflow 1. O volume excessivo se justi^

fica cm face ã grande vazão do ciclone c 5 baixa percent^
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Pifinento

CaO Total

CaO Calcitico

F2°5

"A

« 2° S

SiO2

Pf

Total

Teor (*»)

Calcita

S6,S

55,5

ND

0,2

0,1

0,6

41,1

98,8

Apatita

«,7

2,2

33,6

1,0

3,0

9,2

1,8

94,3

TAB.: 5 Análise Química por Via Úmida dos

Minerais Calcita c Apatita.
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gem de sólidos do produto amostrado (1,0 \ sólidos).

A análise granulométrica foi realizada em pipeta de Andrea

sen e confirmada através de Balança de Sedimentação.Confor

me se observa na Figura 18 trata-se de material extremamen

te fino, contendo cerca de 901 da massa cora diâmetro infe

rior & 10 pa, e mais de 50» menor que 5,2 ym.

A análise química se encontra na Tabela 6. Nota-se o baixo

teor em P2®s (cerca de 9,0 1) associado ã grande concentra_

cio de contaminantes, en especial SiO^(51,61) e F*2°3 •

At.O. • MgO (18,St). A presença de magnésio, ferro e aluní

nio c extremamente prejudicial ã etapa de produção de fe_r

tilizantes, constituindo-se pois, em usa agravante nesta

amostra. Devido ao fato do material ser muito fino, não foi

possível a realização da caracterização mineralogies das

amostras por mineralogia ótica, restringindo-se ao uso da

difração. Foram identificados os minerais apatita, calcita.

feldspato e r.ontmorilonita. Uma estimativa da mineralogia

pode ser realizada através das análises por via úmida de

e

Chega-se a uma composição aproximada de 171 de calcita,24 %

de apatita e 321 de silicatos. Análises realizadas no un

derflow 1 permitem inferir ainda a presença da argila/ se

ricita, goethita e grafita.

5.1.3- UCI-2 UNDERFLOW 2

Com o objetivo de se descartar a fração menor que 3 micro

metros contida no overflow 1 (amostra 0CI), foi realizada

uma segunda etapa de deslama£om através da instalação de

um ciclone alimentado cm linha pelo overflow 1. A Figura

19 ilustra a montagem utilizada nos testes de ciclonagcm.
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Composto

P2°5

Ü3°3

CaO

MgO

M2°3

Fe2°3

SiO2

Naz°
K2O

F"

PF*

Total

Teor (t)

8,9

0,102

23,0

1,9

7,7

8,9

31,6

0,43

0,21

1,04

13,2

96,98

* PF - Perda ao Fogo

TAB. 6: Composição Química do Overflow 1
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0 underflow deste segundo ciclone constituiu a amostra

UCI-2, sendo o overflow descartado como "lamas".

A taxa de vazão e o d,Q para a aplicação desejada foi-am os

critérios utilizados na seleção do hidrociclone a ser usa_

do e das condições operacionais. Através de contatos com

técnicos da AKW do Brasil, optou-se pelo uso do ciclone mo

delo RWK 21 com diâoetro de 20 mm, disponível em duas ve£

soes: cerâmica ou vulkollan.Como variáveis operacionais fa_

cilmente manipuláveis haviam a pressão de operação o os dia

metros do vortex e ápex. A vazão da alimentação foi defini_

da pelo conjunto motor/bomba utilizado e a porcentagem de

sólidos da alimentação era fixada pela operação do ciclone

1, situando-se ao redor de 1,01.

A principal dificuldade operacional foi a obtenção da alta

pressão (cerca de 4 kg/cm1) necessária ã separação nesta

faixa gTanulométrica. A operação do ciclone em circuito con

tínuo com a Usina Piloto do CDTN não perraite que se obt£

nha, em um único estágio de ciclonagem, um produto de un_

derflow espesso, devido ã baixa porcentagem de sólidos da

alimentação. Este fato conduz ã uma baixa eficiência do

corte, fazendo coro que o underflow seja contaminado por fi_

nos.

Dados de operação:

. ciclone modelo RKK 21 da AKW do Brasil em porcelana;

. vazão da alimentação * 2570- R/h com 1,01 sólidos;

. pressão de operação - 4 kg/cm2 (aproximadamente 6U psi);

. vaião do underflow • 190 fc/h com 5,0* sólidos;

. tempo de operação • 30 horas.

Os dados relativos âs massas e teores obtidos na operação

so encontram na Tabela 7. Observa-se uma partição de massa

ao redor de 5O'# para o underflow, ocorrendo um enriqueci



Produto

Underflow 2
( UCI-2 )

Overflow

( Lamas)

Alimentação

(Overflow 1)

I
Peso

52,P

47,1

100,0

Teores (I)

P2°5

10,5

8,5

U3°8

0,105

0,092

0,099

CaCO,

19,3

12,5

16,0

SiO-,

26,1

37,5

31,5

K2°3

15,8

22,0

18,7

Distribuição (I)

p 2o 5

64,4

35,6

100,0

U3°8

56,2

43,8

100,0

CaCOj

63,4

36,6

100,0

SiO2

43,9

56,1

100,0

R2°3

44,6

55,4

100,0

TAB. : 7 Distribuições de Massa c Teores Obtidos na Operação do Ciclone RWK 21.
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mento razoável em P2^s
 n o m e s m o > 0 c o r r e u também um descar_

te preferencial de SiO2 e R 20 3* no overflow.

A Figura 20 mostra a curva de partição corrigida obtida,
situando-se o d-Q ao redor de 2,2 micrômetros. Ressalta -
se a imperfeição do corte obtido, fazendo que o produto
de underflow contenha ainda uma quantidade significativa
de material com tamanho inferior a 3,0 micrõraetros .A graii
de partição de água para o underflow (apenas 5,0Í de sól^
dos) foi o fator responsável pela baixa eficiência da cî
clonagem sendo o problema de difícil solução na escala
piloto, pois a introdução de uma nova etapa de ciclonager.
exigiria a adição de mais água ao underflow devido ã sua
baixa vazão e o problema persistiria.

5.1.4- Amostra UCI-1 : UNDERFLOW 1

Apenas para efeito de testes comparativos entre a coluna
de flotação e célula mecânica de laboratório, foram reaH
zados alguns testes com a amostra coletada no underflow
dò primeiro ciclone, e que se constitui na alimentação da
flotação da Usina Piloto. As análises granulometrica (cor.
distribuirão dos principais elementos por fração) e mine
ralogica se encontram nas Tabelas 8 e 0 . A composição mjL
neralógica foi determinada através da contagem ds partícu
Ias em lâminas delgadas ao microscópio polarizador.

Os testes de flotação na coluna com esta amostra foram in
portantes para avaliação do consumo de reagentes,comporta^
mento do sistema de aeraçao frente ã presença de pnrtícu
Ias mais grossas c desempenho geral da parte eletromecãrú
ca envolvida.

* Neste tTabalho R 2O 3 referc-se a (Fe-jOj • Aí.2Oj) • MgO
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Peneira
Malhas)

65

100

ISO

:oo

270

400

-400

Al intent.

IVso
( * )

8.6

20,1

15,0

13.1

12,5

12,0

18,7

100,0

%
Acum.
Acima

8.6

28,7

43,7

56,8

(SP , 3

SI, 3

100,0

-

Teor CO

P2°S

8.52

15,7

16,6

17,3

17,6

18,0

17,3

15,8

U3°S

0,074

0,104

0,11b

0,123

0,127

0,113

0,141

0,120

CaCO3

19,2

23,1

25,1

23,1

23,1

22,1

23,1

22,6

SiO.,
4.

25,7

16,0

14,0

13,9

11/.)

15,0

15,0

15,8

R2°3

14,2

8,7

7.5

7,5

8,1

7,7

8,2

8,5

Distribuição ( \ )

P2°5

4,6

22,0

37,7

52,0

of.,!)

79 ,b

100,0

-

U3°8

5,3

22,7

37,2

50,6

03,8

78,1

100,0

-

CaC03

7,3

27,8

43,1

56,5

69,2

80,9

100,0

-

SiO2

14,0

34,3

47,6

S9, l

70,9

82.3

100,0

-

R203

14,3

34,7

47,9

59,4

71,2

82,1

100,0

-

TAB. : 8 Distribuição dos Principais Elementos por Fração
G r a n u l o m c t r i c u para a Amostra UNDERFLOW 1.

oe
•

\

|
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Mineral

Apatita

Calcita

Goethita

Argila/Sericita

Feldspato

Mica

Quart2o

Grafita

Outros

Teor (1)

40

31

7

6

5

5

4

1

1

TAB. : 9 Análise MineralSgica do Underflow 1
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5.2- Testes de Dispersão com os Minerais Puros

Foram selecionados três reagentes para realização dos teŝ

tes de dispersão com os minerais calcita e apatita. O si_

licato de sódio e o hexametafosfato de sódio possuem larga

aplicação no beneficiamento mineral, sendo-lhes atribuí

das varias propriedades, em especial a de atuarem como

agentes dispersantes. O uso de polímeros acrilatos de baixo

peso molecular como estabilizadores de suspensões minerais

é ressaltado por LIERDE (51) e desta classe de compostos

utilizou-se o Cataflot P-40.

Todos os ensaios foram realizados em pH 10,0 utilizando

o procedimento descrito no item 4.6.1, procurando avaliar

a influência do nível de adição do reagente no grau de di£

persão da polpa. Os resultados se encontram nas Figuras

21 e 22. Observa-se que sem o uso de dispersantes a calci_

ta apresenta um grau de dispersão (32$) superior ao da apa

titã (23%). 0 silicato de sódio em quantidades de até

1000 g/t produz, para ambos minerais, um aumento na dis_

persão. 0 efeito obtido com o hexametafosfato de sódio c

semelhante para a apatita, sendo que para a calcita as

adições mais baixas chegaram a provocar uma ligeira queda

no grau de dispersão. O Cataflot P-40 permite a obtenção

de suspensões bastante estáveis para os dois minerais deŝ

de que utilizado em altas dosagens.

A aplicação do método de floculação seletiva para separa_

ção entre minerais exige uma dispersão prévia de modo a

se evitar hetcrocoagulaçao entre as especies. As chances

de sucesso são maiores quando esta dispersão é obtida de

modo diferenciado. Preferencialmente deseja-se obter um

menor grau de dispersão para a(s) espécie (s) a ser (em)

floculada (s). Com os minerais calcita e apatita,nas con

dições testadas, não se obteve uma diferenciação acentua
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da nos graus de dispersão obtidos> não permitindo portan
to inferir una condição de dispersão adequada ao uso da
floculação seletiva.

5.3- Testes de Dispersao/Floculação com o Minério

Foram realizados ensaios de modo a definir as melhores con
dições de dispersão para a Amostra OCI. Em função dos tes_
tes iniciais com os minerais puros descartou-se o uso do
hexanetafosfato de sódio, utilizando-se em seu lugar uma
mistura na proporção de 1:1 entre hexametafosfato e piro
fosfato de sódio (similar ao produto de marca comercial
CALGON'). Adicionalmente averiguou-se a influência di rela
ção Si02A'a20 do silicato de sódio e do uso do Cataflot
P-40 para a dispersão da mesma amostra. Na melhor cond^
ção de dispersão obtida para a Amostra OCI foram realize*
dos os testes de floculação fazendo uso do coilamil come
floculante.

A Figura 23 mostra a influência do pH (obtido com HC£ ou
NaOH) no grau de dispersão da Amostra OCI. Devido â pre
sença de calcita a realização de ensaios na faixa ácida
exige um controle rigoroso do pH com adições constantes
de HC£ durante o decorrer do teste. Observa-se um alto
grau de coagulação da polpa para valores de pH inferiores
a 7,0, o mesmo ocorrendo em pH 12,0. Tais fenômenos são
normais devido à compressão da dupla camada elétrica ,redij
rindo a repulsão eletrostatica entre as partículas, condu
zindo ã formação de agregados. 0 pH natural da polpa se
situa em torno de 8,0 e nessas condições o grau de dispor
são ê cerca de 551. A elevação do pH para valores entre
10,0 e 11,0 conduz a um aumento na estabilidade da
pa, atingindo cerca de 651 de dispersão.
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Os testes seguintes para se avaliar a influência das do

sagens de alguns dispcrsantes foram realizados em pi! 10,0.

A Figura 24 mostra o efeito do uso de dois tipos de si.

licato de sódio. Os resultados não demonstrara haver in

flucncia significativa da relação SiCK/Na-O no efeito dis

persante exercido pelos produtos. Dosagens ate cerca de

1000 g/t produzem ligeiros acréscimos no grau de dispe£

são, sendo que adições maiores não exercem efeito post£

rior. A Figura 25 demonstra que a mistura entre hexameta

fosfato e pirofosfato de sódio conduz a melhores dispej_

soes quando comparada ao Cataflot P-40, sendo entretanto

sua ação similar ã do silicato de sódio. 0 uso de 500g/t

de silicato de sódio com relação SiO^/.Na^O «1,0 em pH

10,0 permite que se obtenha uma alta estabilidade da pol̂

pa, sendo que a observação visual confirma a inexistêii

cia da formação de coágulos. Nessas condições consegue-

se manter cerca de 801 da massa de sólidos em suspensão,

não se obtendo, entretanto, diferenciação nos teores de

P~0r analisados nas fases dispersa e sedimentada.

A Figura 26 mostra os resultados obtidos nos testes de

floculação utilizando collamil. Observa-se em ambos os

casos, com e sem o uso de silicato de sódio como dispeir

ãante, a total inexistência de seletividadc no processo.

As recuperações de P?^s e m a s s a s a 0 quase coincidentes

(permitindo o traçado de apenas uma curva). Dosagens de

250 g/t de collamil são suficientes para se obter a fio

culação quase total da polpa, conduzindo a formação de

flóculos grandes com alta velocidade de sedimentação. 0

uso adicional de silicato de sódio permitiu apenas uma

elevação das recuperações de massa e P^Oe n a fase flocu

lada, não trazendo nenhuma seletividadc ao processo.
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Numa tentativa de se efetuar una "limpeza" da fase flo-.u
lada, realizou-se com a Amostra UCI-2 ua ensaio envolven
do 4 redispersões da fase floculada. Os resultado» da Fî
gura 27 permitem observar uaa ligeira diferenciação en
tre as recuperações de massa e P2°5

 na fase floculada ,
sendo que a realização de etapas de redispersão não trou
xe benefícios ao processo em ternos de seletividade e
provocou uma queda acentuada na recuperação de P,O-.

Deve ser ressaltada a eficência operacional proporciona
da pela metodologia utilizada na realização dos testes con
forme descrito no item 4.6.2. 0 método empregado evita a
necessidade do uso de sifonagens e da agitação manual da
polpa, permitindo boa reprodutibilidade dos ensaios efe
tuados.

5.4- Testes de Flotação em Célula Mecânica

Os resultados dos testes de flotação realizados em célu
Ia mecânica de laboratório serviram como parâmetros para
se avaliar o desempenho da coluna de flotação. 0 sistema
de reagentes utilizado é o mesmo que vem sendo empregado
nas corridas da Usina Piloto de Beneficiamento Físico ,
tendo sua eficiência já comprovada. Os testes apresenta
dos referem-se aos resultados obtidos após otimização das
dosagens de reagentes envolvidas nas várias etapas da
flotação.

0 baixo teor em I^S £8,91), associado ã granulomctria
extremamente fina (mais de SOt de material menor que 3,2
pm), fez com que a Amostra OCI se mostrasse praticamen-
te refratária ã flotação, conforme se observa na Tabela
10. Os resultados referem-se ã etapa rougher dc flotação,
sem adição estagiada do coletor. Obscrva-sc um enriquecj.
«tento inexpressivo no concentrado, permanecendo o rojeis

EM f;'.\ W. 0A UTV3
- C »í; L! C 7 " : . -
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Produto

Concentrado

Rejeito

Alimentação

% Peso

16,2

83,8

100,0

TeoTe» (t)

P2°S

14,0

7.*

8,8

U3°8

0,135

0,096

0,102

SiO2

17,5

34,9

$2,1

R2°3

n,4

19,8

18,4

Recuperações (t)

P2°5

25,8

74,2

100,0

U3°8

21,4

78,6

100,0

SiO2

8,8

91,2

100,0

R2°3

10,0

90,0

100,0

TAB.: 10 Resultados da Rotaçno com a Amostra OCI em Célula
Mecânica de Laboratório - Talloil » 1000 g/t ;
Silicato de SoiUo * 200 g/t; Co11 anil » ZSO g/t ;
pll * 10,ü.
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to com alto teor de P2°5*
 Os n*ve*5 *• contaainantes

e SiO2) no concentrado sio altos e as recuperações de
U,O_ e P2^5

 s^° baixa*. A eapuma fornada é volumosa v
persistente não permitindo uma drenagem eficiente das par
txculas arrastadas- 0 volume excessivo de espuma implica
numa alta partição de ãgua da polpa para o concentrado
acentuando o arraste hidrodinâmico das partículas. Adições
maiores de coletor conduzes a um aumento na recuperação de
massa no concentrado (e conseqüentemente de J^S* P° r e * os

teores de P2°5
 deste tornam-se ainda mais baixos.

Os resultados obtidos na flntação rougher da Amostra UCI-1
(idêntica ã alimentação da Usina Piloto) te encontras na
Tabela 11. Nota-se a* alta» recuperações de ?20s e U 30 g «JS
sociadas a um elevado descarte de SiO, e R7O-. A presença
da ganga carbonatada (calcita) não permit», entretanto ,
que se obtenha concentrados fosfaticos com altos teores do
P.Oc* A contaminação por CaCOj é elevada (52,1t} recup«ran
do-se cerca de 9Q,Q\ da calcita juntamente com o concentra
do. A introdução de etapas de limpeza do concentrado, com
flotacâo direta da apatita, não produz resultados satisfa
tôrios. Consegue-se apenas uma ligeira elevação no teor
de P2Oj do concentrado (de 22.01 para 24,01) cos grandes
pardas na recuperação (cerca de 10,01). 0 fluxoerama de
processo ora em uso na Usina Piloto contempla a realização
de uma «tapa de flotacâo direta, com rejeição da ganga si,
licatada, sendo que o concentrado desta etapa alimenta um
circuito de flotaçSo reversa, onde a calcita é flutuada
permanecendo a apatita deprimida.

Os estudos com a Amostra UCI-Z foram mais extensos, devi.
do S melhor "performance" desta amostra no processo de
flotação. As dificuldades operacionais são menoros qusn
do comparadas ã Amostra OCX devido i eliminação, através



Produto

Concentrado

Rejeito

Alimentação

• Peso

66,0

34,0

100,0

Teores O )

P2°S

22,0

3,0

is f s

U3°8

O,1S7

0,0*3

0,122

Si(>2

8,0

49,0

21.D

CaCOj

3 2 , i

7,2

25,6

RÍ°S

4,0

25,0

10,5

Distribuições ( D

P 2 O 5

<J3,4

6,6

100,0

us°e

1S.2

H.«

100,0

SiO2

2 4 , i

7S,P

101,D

c«co3

S9,6

1

10,4

100,0

*2°3

25,2

74,1

100,0

TAB.11 : Resultado» Ua Plot;icio com a Amostra UCI-I cm Célula
Mecânica de Laboratório. Talloil « 400 g/t ; Silica
to ilo Sódio « iSU g/t; ColluwiU 250 »/t; pll-10,0
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da segunda etapa de ciclonagem, de IUM parcela considera
vel dos "Ultrafinos** (material menor que 3,0 um). A es_
puma fornada era fluida, com volume compatível com a mas,
sa flutuada, não apresentando problemas de rigidez ou
persistência excessivas.Os testes da Tabela 12 procura
ran avaliar o efeito do parcelamento da adição do cole
tor no deseapenho da flotaçio.

Mota-se una «eihora nos teores e recuperações dos conceit
trados ã aedida que se parcela em sais vezes a adição
do talloil. No teste onde foram realizadas quatro a<U
çôes observa-se us decréscimo nos teores dos concentra -
dos, sendo que o último obtido ia apresenta us teor de
p2<>£ extremanente baixo (13,61) se comparado ã alimenta
Cio (11,11), desaconselhando portanto a introdução de
etapas scavenger. Consegue-se obter um concentrado cor.
18,71 de P2°S* descartando cerca de SO» da massa e recu
perando «ais de SOS de PZ^S*

 A Tabela 13 apresenta os
teor#S • distribuições dos principais elementos cm t?
dos os produtos. Nota-se a alta contaminação do concerv
trado total por calcita (31,81) e o descarte de valores
próximos a 601 de R 20. e SiO2 no rejeito final. A razão
de enriquecimento obtida para o PjO- é de 1,6* ( 14,7 /
11,1), superior àquela alcançada na etapa rougher duran
te a operação da Usina Piloto (1,38) com a fração "grossa"
do minério.

S.5- Testes de FlotaçSo na Coluna

Os ensaios realizados con a coluna de flotaçio totalize
ram cerca <U 50 horas de operação• Ênfase maior foi d<i
da aos testes envolvendo a Amostra UCI-2 dovido ao seu
melhor dcsenponho em cciuia mecânica, quando comparada
2 Amostra OCI. Apenas a etapa de flotação direta rougher
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Produto

Concentrado

Rejeito

Ccnccntr. 1
Gonccntr. 2

Concentrado
(1*2)

Rejeito

Còncentr. 1

Concentr. 2

Còncentr. 5

Concentr. •>

Concentrado
(1*2*5+4)

Rejeito

Alimentação

Feso
(%)

45,2

S4,8

2S,0

20.5

4S.3

51,7

16,7

15.9

10.4

7,1

50,1

49,9

100,0

Teor de

17,7

5,5

20,2

U.7

17.9

4,9

22,1

W,l
16.3
15.6

18,7

3,8

il.3

Distribuiç.
d» P2O5O

73,4

26.6

S0,6
26.7

77.3

22.7

52.7

26.9

is,o
*,6

85,2

16,8

100.0

TAB. : 12 Recuperação de f^S Utilizando 1000g/t
de Talloil em 1 Adiçio; 2 Adições de
SOO g/t e 4 Adições de 250 g/t. Amostra
UCI-2. Célula Mecânica. Collamil- 250g/t;
Silicato de Sódio - 500 g/t; pH - 10,0.
Tempo de Flotação de 2 min. para cada
Etapa.



Produto

Concentr. 1

Concentr. 2

Concentr. 3

Concentr. 4

Concentr. Total
(1*2*344)

Rejeito Final

Alimentação

\ Peso

16,7

15,9

10,4

M

50,1

49,9

100,0

P 2 O 5

22,1

19,1

lí.,3

13, h

13,7

3,8

11,3

Teores 1

U3°B

0,165

0,151

0,140

0,129

0,150

0,07h

0,113

CaC03

31,7

33,4

31,9

28,4

31,8

9,7

20,8

SiO2

8,2

10,0

12,7

17,0

11,0

4b,l

28,5

R2°3

4,8

6,0

7,8

10,5

6,0

25,4

16,0

P2°5

32,7

26,9

15,0

8.6

83,2

16,8

100,0

Distribuições (i)
U3°8

24,4

21,2

12,9

8,1

6b,6

33,4

100,0

CaC03

25,5

25,6

16,0

9,7

76,8

23,2

100,0

SiO2

4,8

5,6

4,6

4,2

19,2

80,8

100,0

R2°3

5,0

6,0

5,1

4,7

20,8

79,2

100,0

TAB. : 13 Teores e Distribuições üos Principais Elementos nos
Produtos Jo Tosto vou a Amostra UCI-2 con Quatro
Adições do 250,0 g/t Ue talloil. Colluwii « 250 g/t;
SiUcato de Sódio * 500 g/t; pll *> 10,0.
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foi realizada na coluna, pois a execução de nodo contínuo
da flotação cleaner ou mesmo da reversa, exigiria a monta
gvn de outra coluna. 0 desempenho geral do equipamento
foi bom, não ocorrendo problemas mecânico/operacionais du
rante a realização dos testes. A sistemática de amostra-
gem adotada incluía a coleta de amostras cronometradas por
tempos superiores a 15 minutos da alimentação,concentrado
e rejeito, para obtenção dos balanços de massa e metalúr
gico.

Alguns dados típicos de operação para a Amostra UCI-2 são:

1. vazão de minério > ISOg/min.;

ii. vazão da polpa de alimentação = l£/min. com 121 de sõli -

dos;

iii. água de lavagem « 400 mi/min;

iv. pressão do ar • 20 psi;

v. espessura da camada de espuma > 80 cm.

5.5.1- Amostra OCI

A Tabela 14 mostra os resultados obtidos com a Amostra
OCI. Observa-se um teor de P2°5

 raz°ável no concentrado,
associado à um baixo nível de contaminantes ( ã excessão
da calcita ), porém a recuperação atingida é inexpressiva.
Adições maiores do coletor promovem ligeiros acréscimos
na recuperação de P7O5 Por^m os teores de SiO, c princí_
palmente ferro, alumínio e roagnésio no concentrado se ele
van accntuadamentc. Outro aspecto importante c a ineficá
cia dos depressores silicato de sódio c collamil. Os re



Produto

Concentrado

Rejeito

Alimentação

t Peso

6

94

100

.0

.0

P2°5

22,

7,

8,

0

8

7

U

0

0

0

Teores

,097

,101

(D

CÍICOJ

36

13

15

,5

,9

,3

SiO

6,

32,

31,

2

1

7

1

R2

3

19

18

°3

,8

,3

,4

P2

IS

84

100

°5

.5

,7

,0

Recuperações

U3

D

9ü

100

°8

,5

,s

Ca CO

14,

85,

100,

3

4

6

0

i (i)

SiO

1.2

98,8

100,

2

0

R2

1.

98,

100

0

2

8

'

3

0

TAB. 14 : Resultados d;i Flotação cm Colunu com a Amostra 0C1.

Tall oil = lOOOu/t ; SI li cato de Sódio » 200 g/t;
CollamiU 2ii0 g/t ; pll » 10,0.
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sultados obtidos sen a utilização dos mesmos ou com altas
dosagens são similares. Isto se deve basicamente ao fato
de que os contaminantes (exceto a calcita) se concentram
nas frações extremamente finas, que inevitavelmente são
arrastadas pela espuma, mesmo com a utilização da água de
lavagem. A gr anui orne tr ia fina e a presença de argila fji
zem com que este material adquira uma alta plasticidade
quando molhado conduzindo, inclusive, a problemas de ag_i
tação no condicionador 1 onde a polpa é* preparada.

5.5.2- Amostra UCI-1

Na Tabela 8 observa- se que a Amostra UCI-1 apresenta ce£
ca de 70* da massa acima de 270 4£, sendo a nesma distri
buição válida para os valores de P705' CaCÍ)-» SiO, e *fly
A presença de material em granulor.etrias mais grosseiras
é prejudicial ao desempenho da coluna de flotação pois
as bolhas de ar, devido ao seu reduzido tamanho,não con
seguem manter tais partículas em suspensão. Não se pode
definir um tamanho limite geral acima do qual os minerais
não sofreriam a ação concentradora da coluna, pois este
ê função do sistema de reagentes utilirado e da eficiên
cia de aeração da mesma. Observa-se entretanto durante a
operação que as partículas maiores adquirem alta \eloci_
dade de sedimentação indo se descarregar como rejeito ou,
quando coletadas, sofrem destacamento das bolhas durante
o longo percurso em direção à descarga do concentrado.

Os resultados obtidos na flotação com a Amostra UCI-1 es_
tão na Tabela IS. A realização apenas da etapa rougher
de flotação direta permite a obtenção de um concentrado
fosfático com teor de P2°c próximo de 50,0 % c reduzido
nível de SiO2 e &2^3»

 s e m*° entretanto a recuperação ob
tida baixa. Consegue-se elevar a recuperação através do
uso de maiores quantidades de coletor ficando, entretan



Produto

Concentrado

Rejeito

Alimentação

% Peso

27,5

72,5

100,0

Teores (l)

P2°5

29,2

10,3

15,5

U3°8

0 , 1 7 5

0,104

0,124

S i 0 2

4 , 6

19,0

15,0

Ca(X>3

2 4 , 0

23,1

23,3

R2°3

1,8

10,8

8 , 3

Dis tr ibu ições ( l )

P2°5

51,8

48,2

100,0

Ü3°8

39,0

61,0

100,0

S l 02

8,4

9 1 , 6

1 0 0 , 0

CaC03

28,3

71,7

100,0

R2°3

6,1

93,9

100,0

TAB. 15 : Resultados üa Operação da Coluna eom a Amostra UCI-1
T a l l o i l = 500 i i / t : S i l i c a t o cie S ó d i o - 120 g / t ;

C o l l a m i l = 120 j j / t ; pll = 1 0 , 0 ; l S ó l i d o s » 151
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to, comprometida a qualidade do concentrado. Nota-se que
ocorreu uma tendência a haver seletividade inclusive COB
relação ã calcita, situando-se seu nível de recuperação
bem abaixo do P^Oç* Cora esta amostra não se cons*"°uc for
mar uma camada de espuma com espessura superior a 30 cm
devido à sua menor estabilidade, impedindo inclusive o
uso da água de lavagem. Ocorrem maiores dificuldades na
fixação da interface polpa/espuma, exigindo um controle
cuidadoso para que a polpa não transborde. Pode-se ava
liar que o consumo de reagentes ê similar àquele obtido
nos testes com célula mecânica, havendo inclusive a possjL
bilidade de se reduzir o nível de adição dos depressores.

As análises granuloméiricas do concentrado e do rejeito,
Tabela 16, permitem observar:

i. cerca de 70% do P?0? contido no rejeito se encontra
nas frações acima de 270 44 \

ii. a recuperação, no concentrado, do P70ç contido nas
frações maiores que 150 44> é* inexpressiva;

iii. a grande diferença verificada nas recuperações ite nas_
sa e ?2®S P a r a a fração menor que 400 44 entre o concen
trado e o rejeito, demostram a alta eficiência da coluna
com relação ãs partículas mais finas;

iv. o teor de 27,61 de P2°s
 na ftação - 400 44 do concen

trado permite inferir que não ocorre arraste dos contanü
nantes contidos nas frações mais finas, mesmo sem o uso
da água de lavagem.



uranulonetria
(Mesh)

65

100

150

200

270

325

400

- 400

Prod.(cale.)

C O N C ü N T R A D O

\ Peso
Simples

-

4,2

7,8

31,5

15,0

9,0

14,0

38,S

100,0

Teor de
p2o5m

-

27.7

29,3

2S,0

26,4

29,0

27,0

27,6

27,6

Distribuição
dc P2OS ( \)

-

4,2

8,3

11,6

14,2

«M

15,8

38,5

100,0

R E J E I T O

% Peso
Simples

11,5

23,0

18,0

11,0

9,0

6,0

«,8

16,7

100,1)

Teor de
P2°5a )

8,5

9,3

íü,7

11,2

10,5

11,0

8,6

7,5

Distribuição
de P20$( \ )

10,3

22,5

20,2

12,9

9,7

6,9

4,3

U.2

100,0

TAB. : 16 Análise Grnnulométrica con Distribuição de P?^5 n o

Concentrado o Kojcito tl;i Coluna de J;lot;ição par«i a

Amostra UCI-l.
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5.5.3- Amostra UCI-2

Os resultados obtidos com a Amostra UCI-2, Tabela 17, fo
raa superiores em termos de teor e recuperação de P^Oj no
concentrado quando comparados com a Amostra OCI. 0 nível
de contaminantes se manteve dentro das especificações
usuais para concentrados fosfátrcos, o que atesta uma re
jeição eficiente da ganga silicatada, com valores superi£
res a 90,01 de descarte de R7O3 no rejeito. A recuperação
de P,Or atingida (61,0"») é satisfatória de acordo com as
características do minério, porém a alta contaminação de
CaCO. no concentrado'(mais de 30,0%) não permitiu uma ele
vação mais substancial no teor, denotando a necessidade
da realização de uma limpeza do concentrado através da
flotação reversa dos carbonatos.

Conforme se observa na Figura 28 a água de lavagem exerce
UK efeito benéfico elevando, até certo nível, a recuper£
ção e o teor do concentrado. 0 volume e a consistência da
espuma formada permitem adições elevadas da água de lava_
gem (até cerca de 500 m£/min.), sem que ocorra quebra da
mesma e torna possível o uso de maiores quantidades do c£
letor (cerca de 2,0 kg/t), beneficiando a recuperação,sem
comprometer a qualidade do concentrado.

S.6- Comparações entre os Resultados Obtidos em Célula Me
cênica de Laboratório e Coluna de Flotação

A Tabela 18 resume os resultados obtidos com as três amos
trás testadas, apresentando os teores e distribuições de
P-Oj e contaminantes (R?^^ no4 concentrados da etapa rou
gher de flotação direta. As principais tendências obser
vadas sSo:



Produto

Concentrado

Rejeito

Alimentação

* Peso

27,0

73,0

100,0

Teores (*)

P2°5

24,5

5,8

10,8

»

U3°8

0,170

0,090

0,112

CaCO3

31,0

16,6

20,5

SiO2

5,7

35,4

27,4

R2°3

3,1

20,8

16,0

Distribuição (I)

P2°5

61,0

39,0

100,0

U3°8

41,1

5$,9

100,0

CaCOj

40,9

59,1

100,0

SiO2

5,6

94,4

100,0

R2°3

5,2

94,8

100,0

TAB. 17 : Resultados da Operação da Coluna com a Amostra

UCI-2. Talloil * 2000g/t; A*gua de lavageu >

400 ml/min.; pH » 10,0.
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Amostra

OCI

UC1-1

ÜC1-2

Ccluln Mecânica

TeoTesU)

p2o5

3 4 , 0

2 2 , 0

17,7

R2°3

11,4

4 , 0

7,7

Rccuperação(t)

p2o5

2 5 , 8

9 3 , 4

7 3 , 4

*2°3

2 1 , 4

2 5 , 2

21,9

Colunn de

Teores(\)

P2°5

2 2 , 0

2 9 , 2

2 4 , 5

R2°3

3,8

M

3,1

Flotação

RecupcTução(l)

p 2o s

15,3

Sl.S

0 1 , ü

R2°3

1,2

6.1

5,2

TAB. : IS Comparação entre os Concentrados Obtidos Utilizando

Ce 1 illn Mecânica ite l,;ihor;itório c Coluna de Flotação.
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i. a utilização de célula mecânica proporcionou naiores
recuperações de P2°5*»

ii. os teores de P2O5 nos concentrados da Coluna de Flota
çlo são mais elevados, permitindo inclusive que com a
Amostra UCI-1 fossem atingidos teores próximos a 30* de
P20r apenas na etapa rougher de flotação direta;

iii. os níveis de contaminantes nos concentrados da colu
na de flotação são bem inferiores.

A coluna de flotação minimiza os efeitos de formação de
espuma volumosa e persistente, observados quando da re£
lização de testes com as amostras mais finas (CCI e UCI-2 )
em célula mecânica. Tais efeitos são extremamente preju
diciais em uma escala contínua, conduzindo a problemas de
bombeamento ou mesmo acúmulo excessivo de espuma nas ca
lhas, impedindo o fluxo normal do material.

S.7- Flotação Reversa

A realização de ensaios de flotação reversa, utilizando o
mesmo processo empregado na Usina Piloto de Beneficiamen
to Físico sô foi possível em célula mecânica, devido à
necessidade da recirculação dos concentrados. Utilizou-se
a Amostra UCI-2 empregando-se, para a etapa rougher de fio
tação direta, as mesmas condições descritas na Tabela 13.
0 concentrado rougher foi submetido a uma etapa de linpe
za antes da realização da flotação reversa. 0 fluxograma
do processo utilizado contendo os balanços de massa c me
talurgico para P 20 5 e CaCOj ê apresentado na Figura 29. A
introdução da etapa cleaner permitiu uma ligeira elevação
no teor do concentrado (de 19,0 para 22,2*, de P20&)apcnas
por efeito de rejeição de SiO, e ^z°S' n°° o c o r r e n <l° ^ C2
carte seletivo de calcita para o rejeito cleaner. A flota
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Fig.: 29 BALANÇO DE MASSA E METALÚRGICO OA FLOTAÇAO
EM CÉLULA MECÂNICA PARA A AMOSTRA UCt-2

100,0

•0,6

100,0

1

21,0

100,0

DC

27.»

97.»

22,3

19,2

20,6

MJtITO FINM.

94,0

3, *
ir,4

12,

31,

4

8

REJEITO CLCANCIt

12.»

10,6

12,5

23,0

13,7

cexe,
CAICITA

11,0

• 1,8

12,2
64,7

PRODUTO

MASSA nU

P 8 0 S «%)

K.IP2O5P!«

C.C03 « Ü

Oi«i CaCO) (%)

* t JEITO CLEANER
DC CâtClT*

22,0

M 8.»

84^)

28,0
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Cão reversa eleva o teor do concentrado de 22,2 para 27,31
de P2°5

 e a utilização de uma limpeza no concentrado rouj*
her de calcita fez com que as perdas de P2°5

 no rejeito
de carbonato sejam baixas (cerca de 4,01). 0 concentrado
de calcita contém 84,01 de CaCOj, recuperando 23,01 de
CaCO,. Deve-se ressaltar que o Rejeito Cleaner e o Rejei^
to Cleaner de Calcita se constituem em produtos de reeijr
culação.

A flotação reversa foi realizada em pH entre 5,5 e 6,0
ajustado com ácido fosfõrico e 2 adições de 500g/t de tall
oil na etapa rougher. Na etapa de flotação cleaner direta
não foram feitas novas adições de depressores ou coleto
res, restringindo-se pois o seu efeito na eliminação das
partículas arrastadas pela espuma durante a flotação roug
her direta.

Apesar da flotação reversa ser conduzida em meio ácido
não houve necessidade do uso de espumantes, sendo a espu
ma formada pelo talloil de volume e consistência satisfy
tõrios.
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6- CONCLUSÕES

1- A utilização da floculação seletiva como uma etapa de
deslamagem/concentração prévia ã flotação não se mostrou
eficiente. 0 sistema de reagentes empregado (collamil e
silicato de sódio) não demonstrou nenhuma seletividade com
as Anostrás OCI e UCI-2.

2- 0 desempenho operacional da coluna de flotação e seus
acessórios, silo alimentador, condicionadores e sistema
de bombeamento foi excelente. 0 aerador construído em acrí
lico e usando placa de porcelana porosa não apresentou
problemas de obstrução ou quebra.

3- A seletividade apresentada pela coluna é* superior em
comparação ã célula mecânica, apresentando-se seus concen
trados com maiores teores de P?0c e níveis de contaminan-
tes mais baixos, porém as recuperações são menores.

4- A água de lavagem na coluna de flotação permite um au
men to na seletividade, para a Amostra UCI-2, sendo sou uso
mais eficiente que a adição de depressores (collamil e si_
licato de sódio) na rejeição dos contaThinantes.

5- A realização de uma segunda etapa de deslamagem na
Amostra OCI (obtenção de Amostra UCI-2), com eliminação
de uma parcela considerável do material menor que 3,0 ym,
propiciou uma sensível melhora na "performance" dos finos
frente ã flotação.

6- A introdução da flotação reversa em célula mecânica per
mitiu que com a Amostra UCI-2 fossem obtidos concentrados
fosfãticos contendo 27,31 de P2°5» sendo os níveis de con
taminação por calcita e R20» aceitáveis. As recuperações
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de P2^5
 e U3^8 s*° *7,9t e 45»0*» respectivamente.

O concentrado de calcita contém 84,01 de CaCO,, conduzin
do a perdas de apenas 3,9* do P2°5- Os resultados de Ia
boratõrio permitem inferir a possibilidade de se elevar
em cerca de 4,SI as recuperações de P70j e U.0g no ben£
ficiamento do minério de Itataia, com a introdução de
uma etapa de recuperação de finos, conforme Figura 30.

Os teores e recuperações utilizados na primeira etapa de
deslamagem referem-se aos resultados obtidos em corrida
piloto de 200 horas para consolidação do processo de t>£
neficiaraento da fração "grossa" do minério.
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7- SUGESTÕES

Sugere-se a comprovação dos resultados obtidos em célula

mecânica de laboratório, na escala piloto, com realização

das etapas de flotação direta seguida por cleaner e flotíí

ção reversa, conforme fluxograma da Figura 31. A linha

tracejada indica a opção de se incluir o scavenger.

Devido ã baixa capacidade da coluna e ã grande diluição

do underflow da segunda deslamagem sugere-se para o estu

do em escala piloto:

1- Realização da etapa rougher de flotação direta em célu

Ias mecânicas, seguido pelo uso alternativo da coluna pa_

ra a flotação reversa ou cleaner.

2- Montagem a partir das 5 peças da coluna, de duas colu

nas com metade da altura atuai para realização contínua

das etapas rougher e cleaner (ou reversa) bastando para

isso a construção de novo aerador e instalação de bombas,

3- Utilização da montagem existente variando a altura to

tal da coluna através da retirada de uma ou mais peças da

seção de concentração.

4- Alteração no corte do primeiro ciclone deslamador da

Usina para uma granulometria mais grossa (entre 15 e 2üum),

mantendo-se o corte do segundo ciclone entre 2,0 e 3,0 pm ,

de modo a se tentar obter uma melhor eficiência na segun

da ciclonagem e produção de um underflow mais espesso.
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