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RESUMO 

A "F or>mação Fosfor>ita -Mejil 7-ones" esta situada na peninsul a de 

Mejil-7-ones a 40 Km da cidade de Antofagasta na costa mar>inha do Chi 

l-e em ár>ea agr>este , implicando na utilização de água salgada nos ｰｲ＾ｾ＠

ces sas de beneficiamento. 

O minér>io textur>almente homogêneo, de ｦ￡｣ｩｾ＠ desagr>egação é ca

r>acter>izado pela pr>esença de car>apaças car>bonáticas, quar>tzo, ｦ･ｾ､ｾ＠

pato e ｯｾｩｴｯｳ＠ fosfá ticos cimentados por> car>bonatos. 

Desenvolveu - se em ｾ｡｢ｯ ｲ＾｡ｴￓｲ＾ ｩｯ＠ um tr>abalho de car>acter>ização mi 

ｮ･ｲ｡ｾￓｧｩ｣｡＠ e concentr>ação dos fosfatos visando um aprov e itamento des 

te par>a a pr>odução de fertilizantes. 

Devido ' a necessidade da ｵｴｩｾｩｺ｡￣ｯ＠ de água marinha foi estuda-

do o ｰｯｴ･ｮ｣ｩ｡ｾ＠ de um pr>ocesso d e concentr>ação por ｦ ｾｯｴ｡￣ ｯ＠ catiôni-

ca obtendo-se um concentr>ado fosfático com 20% P2o5 com perspectivas 

de ｵｴｩｾｩ ｺ｡￣ｯ＠ 11 in natur>a" e/ou em ｰｾ｡ ｮｴ｡ｳ＠ de ｳｯｾｵ ｢ｩｾｩｺ ｡￣ｯ＠ dada a 

･ｸ｣･ｾ･ｮｴ･＠ r>eatividade da rocha . 

* Area de Tratamento de Minérios 
( 

r ｾ＠ ｾ ﾷ＠ f., ｌ ＾ｾ＠ / \ 

** Area de Caracterização Tecnológica J 
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Phosphate beneficiation study using ｳ･｡ＭＬｾ ｾｴ ･ｲＮ＠

ABSTRACT 

The Mejillones phosphorite deposit is situated on the Pe

nínsula of Mejillones some 40 kilometers from the city of ａｮｴｯｦ｡ｧ｡ｾ＠

ta on the coast of Chile in a desert area which requires the use of 

sea water in a beneficiation process. 

The rock, homogeneous and friable, i s c haracterize d by 

the presence of calcareous shells, quartz, fe ldspar and phosphatic 

o5liths cemented by c arbonates. 

The mineralogical examina t ion and the laboratory phospha

te concentration studies indicated the possible utilization of the 

ore for fertilizer production. 

Due to the necessity of the use of sea-water, cationic ｦｬｾ＠

tation was studied and a phosphate concentrate of 20% P 2o
5 

was ob

tained with good prospects of its application "in natura" or by a 

solubility process because of its excelent reactivity. 

351 



INTRODUÇÃO 

O trabalho aqui descrito constou de um estudo de avaliação do 

potencial para concentração do fosfato procedente da Bala de Me-

jillones, Chile, através de contrato firmado entre a Natron Consul 

toria e Projetes e a Serrana S.A. de Mineração. A Natron é a em-

presa responsável pelo projeto global ( mineração , concentração 

e solubilização), perante a CORFO, órgão estatal que cuida da área 

de mineração e agricultura no Chile. 

Uma das dificuldades para concentrar-se esse minério por pro-

cesso úmido é a limitação ao fornecimento de água doce, suficiente 

somente para abastecer uma pequena vila residencial, próxima a ja-

zida. 

A alternativa para o suprimento de água industrial é a utili-

zação da água do mar, situado próximo a jazida. 

Os trabalhos tiveram caráter exploratório e sendo o contrato 

firmado com rígidos limites de tempo, verificou-se a viabilidade 

de obtenção de concentrados de fósforo sem esgotar-se todos os re-

cursos disponíveis para a otimização do processo. 
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I . CARACTERIZAçKO MINERALOGICA 

As amostras recebidas, provenientes da amostragem de vários ｾ＠

ços, representavam o minério da área em estudo. Dadas as caracte-

risticas quimicas e gr anulométricas similares estas foram homogene! 

zadas em pilha, obtend,;-se a "amostra média" para os estudos de ca-

racterização mineralógica e beneficiamento. 

As caracteristicas quimicas e mineralógicas da "amostra média" 

foram obtidas por várias técnicas de petrografia, isto é , análise 

quimica (via úmida e fluorescência raios-X), microscopia, ､ｩｦｲ｡ｴｯｭｾ＠

tria e microssondagem, complementados com ensaio s auxiliares de meio 

denso e separações magnéticas. 

O caráter textura! marcante do minério é dado pela existência 

de um sem-número de oólitos de dimensões em geral sul::milimétricas, 

distribuídos irregularmente pela amostra ao lado da forma predomi-

nantemente eliptica, apresentam em geral a parte central mais escu-

ra, verificado posteriormente ser de mineralogia diferente, desta-

ca-se ainda a presença de carapaças que exibem dimensões maiores e 

grande variação quanto à forma, conforme pode ser visualizado na 

Figura I. 

A composição quimica tipica do minério encontra-se na Tabela I. 

P2_o5 [ CoO l BoO [s ;o2 [Fe203[A1203 [ MgO l K20 l No 2ol SrO l MnO l S0 3 l Cl- l F- l P.F. 

s 1o l14.o I 0.10 I 41.51 4. 16 111.2 I 2.3slt29lu2 I oo9l o.o111 .20 I 0 .10 I o.39 l1o 1 

TABELA I- AMOSTRA MEDIA- COMPOSIÇAO QUIMICA PERCENTUAL 

A distribuição quimica e granulométrica da "amostra média", ､ｾ＠

da a s caracteristicas do minério fez-se uma ligeira atrição manual 
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ｾｭ＠

antes do peneiramento, mostra que ocorre uma pré-concentràção de fo.§_ .. 

fato entre as malhas 65 (210 micra) e 200 ( 74 micra), conforme 

visualizado na Figura III. 

Face as caracterlsticas do minério, isto é, pouco consolidado 

e de fácil desagregação uma vez submetido à leve pressão manual , 

procurou-se preparar uma seção delgada que pudesse se prestar tan

to ao trabalho microscópico, como analltico com microssonda. Uti

lizou-se na preparação a técnica da impregnação de resina por ação 

da capilaridade, a qual tem a grande vantagem de possibilitar a ｰｲｾ＠

servação completa da textura do material original. 

A difração de raios-X, pelo método do difratograma , teve por 

objetivo geral a identificação do.s constituintes do minério nas suas 

diversas faixas granulométricas bem como em produtos de separações 

minerais em llquidos densos. Empregou-se também o método do pó 

para fins de caracterização individual de algumas carapaças e oóli 

tos,verificando-se que algumas carapaças não são carbonáticas mas 

sim fosfáticas, dada a pequena percentagem elas não foram conside

radas. 

Os minerais identificados foram apatita (essencialmente carbo

nato apatita), calcita, quartzo, anfibólio, biotita, clorita, felds 

pato, halita e opacos. 

Para estudos mais detalhados sobre a composição dos oólitos fos 

fáticos recorreu-se a microssondagem, isto é, análise qulinica pun

tual em uma seção de rocha. Foram analisados simultâneamente três 

elementos (P, Ca, Si). De uma maneira geral procurou-se efetuar seis 

determinações qulinicas por oólito com três loca] .i.zadas nas suas pO!:_ 

ções centrais e três nas irned ,,,s da borda. Os dados qulinicos ob 
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tido s f oram corr i •• j do s para Ｂ ､ ｾ ｩ ｦ ｴＢ＠ e " background" com o auxilio de 

p r·oqrama de c u .. ,_pu caoor (SLAVE). 

Numa s egund a f ase f oram obtidas imagens ele varr edura dos oóli-

tos, v isando a info rmar sobre a sua textura i n terna e distribuição 

dos elementos quimicos presentes. Assim , foram con seguid a s ima-

gens de elétrons retro-e spalhados e de raios-X para os elementos S i, 

P, Ca, Al, K. Conquanto não foram fornecidas ilustrações , a área 

varrida viu-se também pesquisada com resultados negativos para os 

elementos Fe, Mg, Na. Na Figura I temos a visualização d a seção 

utilizada nos trabalhos e na Figura II as imagens da varredura. 

Observa-se na Figura II a existência de um núcleo de mineralo-

gia diferente nos oólitos ｦｯｳｦ￡ｴｩ｣ｯｾ＠ justificando o baixo teor do 

fósforo alcançado nas concentrações. 

A partir de várias determinações, microssondagem e análise qui 
mica via úmida, obteve-se a seguinte composição quimica média para 

os oólitos (Tabela II) . 

OE TERMINAÇÃO PzOs CoO SiOz Ali)3 MqO P.F. 

ｦｯａＦｾｾｾｾｒｾａｔｉｔａ＠ 31,50 48,50 0,42 - - -
ｾｽｉｔｏｓ＠ DIVERSOS 
(MÉDIA) 27,00 44,20 12,10 1,91 0,82 12,43 

TABELA .IT - OOLITOS I COMPOSIÇÃO QUI MICA 

A mineralogia destes núcleos foi identificada corno sendo es-

sencialrnente quartzo, anfibólio, biotita e feldspato. 
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Figura I • Vista geral da seção delgada-polida, ｵｴｩｬｩｾ｡､｡＠ ｰｾ＠

ra fins anallticos, do minério de Mejillones, destacando os aspec-

tos texturais. Â exceção da carapaça 11, que tem composição fos-

fática, as demais (1 a 20) são de natureza éarbonática. As estru-

turas 21 e 22, correspondendo a antigas carapaç as, e muito prova-

velmente algumas formas esbranquiçadas vislveis na seção, ｲ･ｰｲ･ｳ･ｾ＠

tam apenas resina. O circulo indica a área que foi objeto de var-

redura. (escala: 0,7cm = 2.0mml. 

356 



Figura II . Imagens de varredura (aumento, 250x) de alguns o

Õlitos situados no interior da área circular delimitada na Foto 1. 

Na imagem de elétrons retro-espalhados, luminosidade é proporcio

nal ao número atômico. Nas de raios-X (P, Ca, Si, Al e K; para ｴｾ＠

dos elementos, radiação K), é função da concentração. Nucleação é 

perfeitamente vislvel no oólito 1, como indicado pela presença de 

pequeno grão lenticular de fase silicosa (quartzo ?) no interior do 

material fosfático. A julgar pela distribuição dos elementos Si, 

Al e K; (a área foi também varrida, com resultados negativos, para 

os elementos Fe, Mg e Na), o oólito 3 deve corresponder a um felds 

pato alcalino não liberado na parte inferior de um grão de carbona 

to. 
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II . BENEFICIAMEN'rO 

Os trabalhos para determinação de um processo de ｢･ｮ･ｦｩ｣ｩ｡ｭ･ｾ＠

to do fosfato foram baseados nas seguintes ca .: acteristicas do mi-

nério: 

a. Material pouco consolidado, desagregando-se facilmente somente 

a úmido; 

b. Existência de oólitos fosfáticos perfeitamente individualiza-

dos; 

c. Presença de um cimento pouco consistente ligando os oólitos aos 

demais minerais da rocha; 

d. Impossibilidade de obter-se teores superiores a 27% de P 2o5 no 

concentrado a produzir; 

e. Ocorrência de um significativo enriquecimento de fosfato nas fra 

ções intermediárias. 

A caracteristica fisica do minério de ser facilmente desagre-

gável a úmido, esta desagregação propiciar um significativo enri-

quecimento em fósforo em estreita banda granulométr ica (Figura III) 

e alcançar a liberação dos oólitos fosfáticos, permitiu-nos con-

cluir ser desnecessária a etapa de cominuição em equipamento de ｲｲｯｾ＠

gem. Etapa que além de altamente onerosa em termos industriais 

provocaria a quebra dos oólitos fosfáticos havendo ai um grande ｰｾ＠

tencial de perdas. 

A desagregação do minério, realizada a úmido através de atri-

cionamento violento levou-nos a obter com um bitolamento entre 74 

micra e 210 micra um produto com 77% do fósforo total e um teor de 

11,6% P 2o5 contra 6,0% P2o5 do minério, havendo também uma distri

buição bastante caracteristica e favorável dos elementos principais 
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do minerio, conforme pode ser visualizado na Tabela III. 

MALHA TEORES DISTRIBUIÇÃO 

MESH MICRON MASSA P2 Os S10 2 C o O AI 20 Fe 2 o 3 P2o5 Si0
2 CoO Al 2o 3 Fe 2o 3 

• 65 + 208 4.30 703 30.07 28 37 7.91 2.94 5.17 3.12 8.42 2.95 2 92 

+65+200 -208+74 38 70 11.65 36.15 20.95 9.82 2.07 77.17 33.70 55.97 32.95 18.50 
----

- 200 -74 5700 I 81 46.01 9.05 12.97 5.97 17.66 63 18 35.60 64.10 78.58 
--

ALIM. - 100.00 5 85 41.51 14.48 11.53 4 33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

TABELA m- DISTRIBUIÇÃO GERAL DO MINERIO ATRICIONADO 

Com a definição da etapa de pré-concentração do minério, atra 

vés da desagregação e bitolamento, tiveram inicio os testes de con 

centração por flotação, numa primeira fase com o objetivo de veri-

ficar o comportamento do minério frente aos diversos reagentes a 

serem testados. 

O materiaL utilizado apresentou a distribuição de massa e dos 

principais óxidos conforme àquela mostrada na Tabela IV. 

MALHA TEORES DISTRIBUIÇÃO 

MESH MICRON MASSA P20 3 Si02 CoO Al 2 0 Fe
2

o
3 p 2 °5 Si0 2 C o O A1 2 o 3 Fe2 o 3 

100 + 147 17.39 19 70 17.31 32.84 5.38 1.43 2940 8.33 27.26 9 53 12.01 

150 + 104 40.57 12.19 35.03 21.58 9.22 L 93 42.43 39.31 41.79 38.10 37.83 

200 + 74 42.04 7.81 45.03 15.42 12.23 247 28.17 52.36 30.95 52.37 50.16 

TAL-QUAL - 100.00 11.65 36.15 20 95 9.82 2.07 100 00 100 0011C'J 00 100.00 100.00 
ｾｾＭﾷ＠ .. 

TABELA N - DI S TRIBUIÇÁO APÓS BITOLAMENTO 

As carateristicas do minério conduziram a duas linhas de estu 

dos exploratórios, verificando-se os potenciais de cada uma antes 
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ｾ ｾＱＺＱ＠

ｾ ｉ＠

de enfrentar-se o problema do me ü.) a ser realizado a f lotação (á -

gua do mar), as linhas d e e s tudo s foram: 

a. Flotação aniônica dos fosfatos presentes; 

b. Flotação catiônica dos silicatos, com concentração do fosfato no 

rejeito. 

Nos ensaios de flotação aniônica, foram testados como coleto-

res tall-oils e/ou fuel-oil e nos de flotação catiônica aminas tra 

dicionais no mercado. 

ｄ･ｶｾ､ｯ＠ a presença de grande quantidade de sais solúveis no ｰｲｾ＠

prio minério, a niveis de flotação, e sendo esses sabidamente pre-

judiciais a flotação com tall-oil não se obteve bons resultados na 

flotação aniÔnica. 

A flotação catiônica respondeu dentro do previsto obtendo-se a 

concentração do fosfato no rejeito, com excelente recuperação dos 

silicatos nos concentrados. 

Os reagentes testados foram indistintamente seletivos e os re 

sultados apontaram que para obter-se um rejeito com 20% P 2o
5 

ter-se-ia uma recuperação em torno de 85% P 2o5 e seria necessário 

retirar cerca de 80% do Si02 nos concentrados. Existe ｰｯｴ･ｮ｣ｩ｡ｬｾ＠

ra obter-se rejeitas da flotação catiônica com teores de até 24% 

P
2
o

5
, ocorrendo no entanto, sensiveis decréscimos nos niveis de re 

cuperação. 

Baseados nos parâmetros ideais para a flotação catiônica com 

água doce foi dado inicio aos ensaios com o uso da água do mar. 

A água do mar (Pacifico) utilizada foi da própria região da 

jazida sendo que a Tabela V dá uma comparação entre o nivel dos 
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con tam ina nte s par ô a flotação W: e uma água no rmal e a do mar, e uma 

i(' éi<" ô :>s d :i .. ! ic:u ldalle s a serem enfrentadas quando da utilização des 

ｾ｟Ｚｊ｟ｉｊ ｔｾｌ｟｟｟ ｟｟｟＠ ------ f---------1 - - - - -------

Si 0_3___ --- -----f-- ----·- I_O _ ___ -J-____ 4 ___ ----1 

ｾ ｾｾ Ｔ ｟ Ｍ ｟ ＭＭＭＭＭＭ ＭＭ ＭＭ ＭﾷＭ Ｍ ＭＭ ＭＭＭ ｾＭＭ ＭＭＭ Ｓ ＭＭＭ ＭＫＭＭﾷＭＭ Ｍ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

"--s_o='-4---------------1-------5-----1-----3-B_sa ____ _ 
pH 7. 5 7.9 

TABELA 'íl- CONTAMINANTES EM ÁGUA NORMAL 

E ÁGUA DO MAR 

A flotação na o responde dentro das expectativas quando de pe-

quenas dosagens de reagentes para a realização da flotação em di-

versas etapas; a otimização ocorreu quando de ensaios com uma ou 

duas etapas de flotação. o tempo de flotação também é v ar iãvel 

de grande importância visto que ao iniciar o teste a espuma é bas-

tante mineralizada, diminuindo rapidam ente a mineralização, ･ｮｱｵ｡ｾ＠

to o espumamento continua quase qu e i ndefinidamente. 

O pH de flotação foi o natural para a polpa com água salgada, 

que está ｾＱ＠ torno de 7,50. Além da perda de seletividade a modifi 

cação notada nos reagentes foi o nivel de consumo, aumentado em re 

lação àqueles da água normal (doce) . 
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Houve certa perda de seletividade dos reag entes qua nd o da ut.!_ 

lização da água do mar em relação àqu e la obtida com água ｮｯｲｭ ｡ ｾ＠ o 

que: levou a conclusão de que para os nivei s d e r e cu peração aceitá

veis não é possivel alcançar para o rejeito d a flotação catiônica 

teores acfma de 20% P 2o5 , que é bastante razoável tendo em vista a 

alta reatividade da rocha, superior mesmo à de rochas da Flórida , 

podendo este concentrado ser utilizado mesmo "in natura". 

Um resultado tlpico de flux ograma e balanço de imassas é o mos 

trado na Figura IV, onde é salientada a alternativa ,para o fluxo 

continuo com consequente incremento nas recuperações, mostradàs na 

Figura para a escala de bancada. 

A flotação dos fosfatos após a retirada dos silicatos foi es

tudada em caráter exploratório, visando um pequeno aumento m tror 

de P
2
o5 do concentrado mas com alta recuperação em fósforo. 

Embora com resultados promissores, esta etapa da concentração 

necessita de maior detalhamento visando aperfeiçoar a mistura ｣ｯｬｾ＠

tora {tall-oil + fuel-oil) e também as dosagens, para obter-se maior 

equillbrio de massas no circuito. 

Uma simulação para fluxo continuo do processo completo é mos 

trada na Figura V, onde o balanço de massas foi calculado através 

dos dados obtidos em escala "batch", devendo todas as recuperações 

serem incrementadas quando de trabalhos em escala continua. 
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FIGURA J:Ir- TEOR E DISTRIBUIÇÃO OE P205 
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