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RESUMO 

A jazida de fosfato residual da ａｒａｆｾｒｔｉｌ＠ S.A. apresenta 
uma diversidade de materiais com comportamentos 
peculiares frente ao processo de beneficiamento. Foram 
individualizados três tipos principais de miner1os, 
denominados normal, micáceo e magnesiano carbonático, com 
seus subtipos; destes apenas o tipo normal é que vem 
sendo lavrado. São apresentadas as principais 
caracteristicas fisico-quimicas de um grupo selecionado 
de oito amostras de minério, representativas dos tipos 
ora definidos, e os resultados parciais dos estudos de 
desenvolvimento e adequação de processos de 
beneficiamento, obtidos até a presente data. 

ABSTRACT 

The ａｒａｆｾｒｔｉｌ＠ phosphate mine shows dissimilar materials 
whith particular behavior on the beneficiation process. 
Three main ore types with theirs subdivision were 
established ("normal", "micaceous" and "carbonatic 
magnesium"; from these only the "normal" ore has being 
mined. The main characteristisc of eight repre sentative 
ore types samples and parcial results on the mineral 
processing development studies were discussed. 
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1. INTRODUÇÃO 

A diversidade dos materiais oriundos das variações existentes nas 

intrusões alcalino-carbonatiticas, responsáveis pela maior parcela 

das j az idas brasileiras de f osfatos , acresc ida por aquelas 

decorrente s dos processos inte mpér icos a tuantes sobre estas rochas, 

originaram complexas mineralizações de fosfato. 

O avanço da lavra em praticamente todas as minas de fosfato 

residual, relacionadas a rochas alcalino-carbonatiticas, vem 

expondo materiais com car a cter isticas mineralógicas distintas. 

Estudos intens ivos d e levant amento d as propriedades fisico-quimicas 

do c omportame nto dos dive rsos ti pos de materiais fr e nte ao processo 

de beneficiamento e de adequação de processos, vêm sendo efetuados 

pelas diversas emp resas mineradoras de fos fato . 

Neste trabalho, como parte de s te e sforço, são apresentados os 

principais resultados obtidos no s estudos d e caracterização 

tecnológica em oito amostras representativas dos tipos de minérios 

definidos para a mina de fosfato da Arâfértil (1) . 

2, CARACTERÍSTICAS DA MINERALIZAÇÃO DA ａｒａｆｾｒｔｉｌ＠

A jazida de fosfato da Arafértil ocupa apenas 16 % da área 

abrangida pelo maciço alcalino d e Araxá, MG., estando situada em 

sua porção noroeste (figura 1). 

As principais variações observadas no manto de intemperismo (2), 

com espessuras médias entre 70 e 90 m, são sumarizadas a seguir. 

O nivel mais superior do perfil, representado pelo capeamento 

estéril apresenta, em sua parte inferior, um enriquecimento em Ti, 

Ba, Nb, Terras Raras e fosfatos não apatiticos, de origem 

supergênica. 

Segue-se neste perfil, a porçao mineralizada em apatita, com uma 

diferenciação mineralógica em profundidade; sua parte superior é 

representada por um minério rico, com mais de 20 % de P205 apatítico, 
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constituído principalmente por apatita e oxi-hidróxidos de ferro. 

Abaixo desta porção, denominada minério "normal", segue-se um 

material onde é detectada presença de minerais de hábito 

micáceo, intensamente alterados, e usualmente com teores de MgO 

superiores a 2,5%,designado por minério "micáceo". Caracterizando 

um nível de intemperismo menos acentuado tem-se, abaixo deste, um 

material "esverdeado", rico em minerais micáceos e com teores de 

MgO entre 5 e 10%, que em função dos teores de P 2o5 é classificado 

como minério ou estéril. O nível mais inferior, sobreposto a rocha 

fresca, apresenta conteúdos apreciáveis de carbonato e é 

denominado de "carbonático". 

Adicionalmente, além das variações verticais citadas, sao 

reconhecidas outras no sentido lateral, igualmente importantes. 

A região oeste da jazida é a que mostra maior potencial de 

recuperação de fósforo, devido a presença de apatita mais 

limpida; secundariamente, observam-se pequenos conteúdos de 

piroxênio, anfibólio e perovskita nos níveis mais inferiores do 

perfil. Na porção mais a leste são observadas proporções mais 

elevadas de barita e. localmente, minérios excepcionalmente 

ricos, compostos por um material brechado e cimentado, constituído 

por apatita fina ou microcristalina e oxi-hidróxidos de ferro, 

assóciado a veiÓs de barita. 

3. TIPOLOGIAS DE ｈｉｎｾｒｉｏ＠

Os critérios adotados pelá Arafértil para definição dos tipos de 

minério estão essencialmente relacionados ãs variações verticais 

do perfil de alteração, anteriormente citadas. Os tipos 

individuali•zados para a realização de estudos tecnológicos 

foram: 
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GRUPO SUB-GRUPO TIPOLOGIA 

A Minério normal 

B B-1 Minério rnidi.ceo sem carbonato 

B-2 Minério rnicáceo com pouco carbonato 

c C-1 Minério magnesiano carbonático com 

fragmento de rocha 

C-2 Minério magnesiano carbonático sem 

fragmento de rocha 

O tipo A é praticamente o Único que vem sendo lavrado; foi 

escolhido para amostra repr esent a tiva deste grupo urna composição 

de duas pilhas de homogene ização (2073 / 2074), unicamente para 

efeito comparativo com os de ma is minérios. 

Apresenta teor de P2o5 apatítico entre 12 e 15% e de MgO 

inf e rior a 2%. 

O tipo B foi dividido em 2 sub-grupos levando-se em consideração 

a presença de carbonatos. Apresenta teor de P2o5 apatítico entre 

8 e 12%, MgO acima de 5% e co 2 de 1% para o sub-grupo 1, e co 2 

entre 2 e 5% para o sub-grupo 2. 

Para cada sub-grupo foram coletadas na jazida duas amostras em 

locais diferentes, classificadas como A e B. 

O tipo C foi dividido em 2 sub-grupos levando-se em consideração 

a presença de fragmentos de rocha no minério. Apresenta teor de 

P2o5 apatítico entre 8 e 12%, MgO acima de 5% e co 2 superior a 5%. 

Para o sub-grupo 1 foram coletadas na jazida duas amostras em 

locais diferentes, classificadas corno A e B. 

Dos grupos B e C foram coletadas 7 amostras no total, em diferentes 

pontos da jazida, figura 2, cada qual com mas s a entre 5 e 8 t de 

minério. A ｣ｯｾｰｯｳｩ￣ｯ＠ química das oito amostras é apresentada na 

tabela I. 
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4. METODOLOGIA 

A preparação de amostras para os estudos de caracterização do 

minério foi efetuada de forma padronizada pela Arafértil e PAA e 

semelhante ao circuito de moagem e classificação industrial da 

Arafértil. 

As amostras britadas a menos 3/8" (9,5lmm), foram inicialmente 

classificadas em 0,037mm gerando uma fração denominada "finos 

naturais". O retido foi classificado em 0,30mm, seguido de 

cominuição, da fração mais grosseira, em moinho de barras e 

posterior deslamagem em ciclones. 

Nos es tudos de caracterização o mate rial deslamado foi peneirado 

em trés frações granulométricas, as quais foram submetidas a 

- • 3 -ensaios de separaçao em l1quido denso (d = 2,95 g /cm ) ; a fraçao 

pesada foi separada em Frantz gerando três ou quatro produtos, 

com distintas susceptibilidades magnéticas. 

Para os ensaios de flotação em bancada, em uma primeira etapa, foi 

utilizado o circuito de moagem, classificação e deslamagem piloto 

para geração de um lote de amos tra, não contemplando a pré-

classificação do minério. 

O minério deslamado em 0,02mm foi condicionado a 60% de sólidos 

por 10 minutos com dosagem d e 300 g/t de amido, em seguida, após 

diluição a 20% de sólidos na célula de flotação , efetuou-se o 

condicionamento do coletor por 2 minutos, previamente à flotação. 

Nesta etapa de ensaios foram processadas apenas as amostras B-lA e 

B-lB, como representativas de Grupo B,e C-lA,como representativa 

do Grupo C. 

5. LAMAS NATURAIS E PRODUTOS DE MOAGEM 

As lamas naturais repre sentam entre 12 e 33% em peso, carreando de 

3 a 18 % do total de fósforo ｾ｡ｴｬｴｩ｣ｯ［＠ estas mostram, 

s ist ema ticame nt e , e nrique ci mento cm MgO , Sj0
2 

e Fe
2
o

3
. 



55 

A moagem controlada, efetuada em escala de laboratório, e a maior 

eficiência na remoção dos finos naturais originaram um produto com 

um conteúdo de finos significativamente inferior ao verificado para 

o OCS ("overflow" da classificação secundãria) da usina industrial, 

em média 20-25% contra 33 % passante em 0,037 mm. 

O fosfóro, no produto da moagem, concentra-se na fração deslamada; 

o inverso é observado para o ferro, enquanto que os demais 

elementos analisados (Si0 2 , Al 2o3 , MgO, BaO, Ti0 2 e co 2 1 mostram 

comportamentos diversos. As ｰ･ｾ､｡ｳ＠ adicionais de fósforo no 

" overflow" da deslamage m represe ntam entre 4 e 12 % do total 

contido nas amostras e s tuda das. 

As tabelas II e III sinte tizam as principais características 

obs e rvadas após a remoçao dos finos na turais e para o produto 

moido e d e slamado. 

6. MINERALOGIA 

As características e composições minerais foram determinadas para 

os vãrios produtos obtidos nas separações minerais, e 

posteriormente integrados por fração granulométrica e para o 

material deslamado. Estes estudos, efetuados através de 

observações e contagens ao microscópio petrográfico, também se 

apoiaram em anãlises químicas e difratométricas sistemáticas. 

As composições mineralógicas das amostras de minério deslamado, 

equivalente à alimentação da flotaç ã o, são apresentadas na tabela 

IV. A exceção da amostra A-1, todas as demais apresentam apatita e 

minerais micãce os como os constituinte s principais (30 a 40% em 

peso); secundariamente, tem-se os oxi-hidróxidos de ferro (7 a 20%). 

Carbonatos são mais frequentes no tipo C, salientando-se, 

particularmente a amostra C-lB (37 % em peso de caroonatos). 

A apatitaj conforme iá citado em estudos anteriores (2 e 3), ocorre 

sob a forma granular ou em agregados intercrescidos, cujos 
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indivíduos cristalinos podem aprese ntar dime nsoes variadas (0,005 

a O, 1 mm). 

A existencia de apatita de naturezas d i vers a s (2), flúor-apatita 

e carbonato-apatita, é evidenciada por comportamentos Ópticos 

distintos e pelo tamanho dos cristais. No presente estudo, 

v e rificaram-se, ainda, para a apatita granular, diferenças no 

padrão de extinção Óptica sob nicói s cruzados , também 

caracterizando diferentes variedad e s de apa tita. O grau de 

liberação para o material cominuído a me nos de 0,30 mm, em todas 

as amostras estudadas, situa-se a cima de 90 %. 

A a s sociação com oxi-hidróxidos de ferro, s e ja na form a d e 

pe lículas d e recobrimento ou a relacionada ao cimento dos 

agregados de apatita, é muito nítida e se destaca como um dos 

principais fatores de interferência neg ativa no processo de 

concentração. A avaliação quantitativa desta associação tomou por 

base estudos anteriores (3), nos quais foram definidos os 

seguintes níveis de impregnação: 

tipo de apatita limpa medianamente suja muito suja 

grau de recobrimento - <30% 30 - 70% >70% 

A aplicação de fatores empíricos sobre os valores obtidos nesta 

avaliação, permitem estimar o potencial de recuperação de apatita 

na flotação, parâmetro este que é sistematicamente empregado como 

um dos critérios adotados no planejamento de lavra, visando uma 

maior estabilidade do processo de concentração. 

As amostras dos tipos B e C apresentam potenciais de recuperação 

entre 64 e 87%, valores estes bem superiores ao observado para o 

minério ｮｯｾｭ｡ｬＬ＠ 57% (tabela V). Análises químicas em alguns 

concentrados purificados de apatita, obtidos por separação 

mineral, e parâmetros de ｣･ｾ＠ unitária, determinados a partir de 

difratoroetria de raios-X, evidenciam um conjunto com relativa 
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homogeneidade estrutural; adicionalmente, observa-se urna 

significativa correlação entre as expressivas variações nos 

teores de ferro associado a apatita e o potencial d e recuperação 

desta (tabela VI) . 

Fosfatos secundários, da série gorceix ita-goiazita, com 

predominância das variedade s enriquecidas e m bário, o correm de 

mane ira significativa apenas no tipo A-1 e, d e forma bem 

subordinada, nas amostras B-lA e B-lB. 

Carbonatos, mais abundantes nos tipos C e secundariame nte B-2, 

ocorrem na forma de calcita e , subordinadarne nte, dolornita; o 

primeiro concentra-se nas frações ma is gross e iras, enquanto que 

o segundo mostra comportame nto inve rso. 

Os mine rais rnicáceos, identific ados por procedimentos usuais 

aplicados aos argilorninerais em difratornetria de raios-X, são 

constituídos essencialmente por clo ritas. Verrniculita e um 

argilornineral interestratificado de 10-14 Angstrorn ocorrem 

secundariamente; mica e celadonita aparecem corno traços. Os 

vários concentrados de minerais rnicáceos purificados mostraram 

urna composição relativamente uniforme, caracterizada por baixos 

teores de Al 20 3 e e levados teores de MgO: 

% Si0 2 % Al2 03 % Fe
2
o

3 
% MgO % K20 

35,8-37,9 5,2-8,3 10,0-15,2 21,2-26,1 0,5-1,5 

Barita, presente em todas as amostras, é usualmente mais abundante 

nas frações finas. 

Magnetita e goethita, em conjunto, representam de 7 a 21% em peso 

nas amostras estudadas; a primeira concentra-se na fração mais 

grosseira, ao passo que a goethita concentra-se nos finos, sendo 

em grande parte eliminada com os finos naturais e "overflow" da 

deslamagern. 

Dentre os demais minerais, destacam-se as presenças restritas de 
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titanita e perovskita, ambas concentrando-se nas frações mais 

finas (-0, 074 mm). 

7. PRINCIPAIS VARIÂVEIS INTERFERENTES NO PROCESSO 

Os estudos parciais de desenvolvimento e adequação do processo de 

concentração indicam, para o estágio atual de conhecimento, os 

seguintes parâmetros como principais variáveis para o controle do 

processo: 

- contefido de "finos naturais"; 

proporções de apatita, carbonatos e minerais micáceos; 

- intensidade de recobrimento da apatita por oxi-hidróxidos de 

ferro, traduzido pela recuperação potencial deste mineral. 

Um sumário dos melhores resultados de ensaios de flotação em 

bancada, com os parâmetros assinalados, é exposto na tabela VII. 

A presença expressiva de "finos naturais" no minério, provoca 

efeitos danosos na flotação de apatita, destacando-se entre eles, 

a elevação no consumo de reagentes e o descontrole da espuma de 

flotação, tornando-se dessa forma, imprescindível, um circuito 

adequado e eficiente de deslamagem do minério, para adequá-lo ao 

processo de flotação. 

Os minerais de ganga sílica-magnesianos, devido às suas 

características e ao seu elevado grau de intemperismo, tendem a 

liberar, ao longo de todo o processamento do minério, argilas, 

colóides e cátions, substâncias estas nocivas à flotação da 

apatita. 

A presença de carbonatos, devido à grande afinidade de flotação 

destes com ácidos graxas, resulta geralmente em diluição dos 

concentrados apatíticos, obtidos com essa classe de reagentes. 

A recuperação de apatita na flotação está intimamente relacionada 

com o grau de impregnação da mesma e com a sua distribuição 

granulométrica. Geralmente, as frações granulométricas entre 0,30 



e 0,105 mm, apresentam baixas recuperaçoes de P 2o5 , comportamento 

este que justifica o circuito de rernoagern de rejeitas existentes 

na usina industrial. 

Os resultados obtidos até o mome nto em ensaios de bancada e piloto 

indicam que: 

- A presença expressiva de minerais sílica-magnesianos nos níveis 

mais inferiores de minério demandarã a ｳｵ｢ｳｴｩｴｵｩｾｯ＠ do "tall-oil" 

por ácidos graxas derivados de óleo de arroz, cujo desempenho como 

coletor de apatita tem-se mostrado muito superior ao primeiro. 

- Para os minérios contendo carbonatos, existem as alternativas de 

ｦｬｯｴ｡ｾｯ＠ reversa prévia ou posterior de carbonatos, ou a ｦｬｯｴ｡ｾｯ＠

seletiva de apatita, utilizando coletores sintéticos, combinados ou 

nao com ãcidos graxas. 

- A recuperação de apatita deverá ser incrementada pela ｡､･ｱｵ｡ｾｯ＠

da granulometria de moagem, além da remoçao de ｩｲｮｰｲ･ｧｮ｡ｾｯ＠ através 

de ｡ｾｯ＠ mecânica combinada com ｡ ｾｯ＠ química. 

Vale acrescentar ainda que, além dos aspectos químico e 

operacional da ｦｬｯｴ｡ｾｯＬ＠ que estão sendo estudados de forma muito 

abrangente, ､･ｶ･ｲｾｯ＠ ser incluídos os componentes relativos aos 

equipamentos de flotação, ampliando desta forma o leque de 

alternativas de concentração de apatita dos níveis mais inferiores 

de minérios. 

8. CONCLUSÕES 

Os resultados parciais da avaliação do comportamento dos minérios, 

frente ao processo de beneficiamento, permitiram estabelecer urna 

correlação entre a qualidade do produto e a ･ ｦｾ｣ｩ ￪ ｮ｣ｩ｡＠ do processo 

versus a mineralog ia do miné rio e dos produto s obtidos na ｦｬｯｴ｡ｾｯＮ＠

Adicionalmente, man tém-se a rotina trabalhos sitemáticos de 

｣｡ｲ｡｣ｴ･ｲｩｺ｡ｾｯ＠ mine ralÓgica da jazida , para se avaliar a 

consistência dos critérios e dos métodos adotados na definição de 



60 

.tipologia de minér1o da jazida da Arafértil. 
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TABELA 1 
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P205 "gO I 

l PESO TEORES nl orsrRWICAO mI 
' A"OST RA 'under' P205 Ｂｾｏ＠ C02 r2o5 "ºo • 

' ---------------- ---------------- ------------------------I I ---- _ -- -- ----- --- __ ··- ... ---- ----- --- ------------ --------I 

A-i 67.92 20 .10 l.J7 1.71 81.5 59.7 I A-1 63.3l 20.30 1.37 l.b7 76.90 55.60 I 

ｾＭｉａ＠ 88.?8 12.30 ll.40 .65 91.1 84.0 I • 8-IA 18.22 !2.9(1 !1.30 .63 90.00 68 .• 0 I 

HB 66.55 10.80 10.20 1.12 82.3 60.6 1 ' B-IB 60.87 ＱＰＮＹ ｾ＠ 1(1.10 1.09 76.40 53.50 1 

ｂＭＲｾ＠ 73.64 12.90 12.00 2.35 91.2 6 •. 3 I I 8-2A 70.26 !2.90 12.20 2.31 87.2C 60.60 I 

' B-2B 77 •• 3 13.60 9.68 3.67 92.2 70.8 I B-28 69.41 !3.70 9.78 3.61 83.60 62.90 I 

I C-IA 87.49 1 •. 90 9.26 5.25 96.8 80.3 I I C-IA 77.67 !5.40 9.45 5. 26 88.60 70.60 I 

C-18 8b.56 9.98 6.07 17.10 94.1 73.8 I ' C-!B 73.13 !0.30 J.85 !7. 10 82.20 63.50 I 

C-2A 74.33 12.60 8.68 6.15 91.3 63.6 I I C-2A 68.43 12.80 8.70 6.18 85.bQ 55.50 I 



TABELA IV 

COIIPOSICAD "INERALOSICA DAS A"OSTRAS ESTUDADAS : FRACAO - 481 "underflow' 

AIIOSTRA mERAIS lll 
ipltih loshto ugnttih gorthita illenita titanit• ｴｩ｣｡｣ｾｳ＠ quartzo anfi bolio srrpent. bar i ta calci ta dolotih 

secund. I anatasi o /prrovsk. 
ｾ＠ ---·-------------- ＭＭｾﾷＭＭＭＭＭ ............. --------------- ........................... ---------------- -------- -------------------------- .. - --------- -- ... - ------------ --- - ----------------- t 

A-I 51 6 lO lO 6 .4 4 4 ' 7 .3 .2 .. 
HA 34 TR 19 2 3 .I 38 3 .2 I . 5 lR TR 
8-18 28 TR 14 2 5 3 38 6 • 5 2. 2 • 4 • 6 . 2 
B-2A Ｓｾ＠ ND 9 5 5 .4 38 2 • 5 2 2 2 
8-28 35 MD 4 3 4 I. 9 37 I 1.2 2 5 4 2 
C-IA 38 ND 5 ) ó . 4 32 I .ó I 7 2 
C·IB 25 ND lO 2 1.2 • 6 16 4. 5 . ) 2 32 5 
C-2A ll ND 9 3 1.8 1.7 33 2. 7 2. 6 1.4 • 3 9 3 

----- -------- ...................................... _ ..... ----- .............................. ------------------------------------------------------- ... ------------- -------------------------------------
ND: nao dtletidD TR: tr a c os 

TABELA V TABELA VI 

PRINCIPAIS CARACTERISTICIIS DOS SRAOS DE APATITA ANALISES gui "ICAS E DE ESTRUTURA CRISTALINA DE APA!JaS PURIFICADAS 

1 AMSTRA CLASSE DE SRAOS lll NIYEL DE I"PRESNACAO recuperacao 1 I MOSTRA TEORES III CELA LIUTARIA ' 
III poten!i al ' I rei .c•o IAngstro1l I 

GRANULAR ASREiiADOS <lO 30-70 >70 de ap atit a ' ' P205 CiO Si02 Al203 Fe203 "gO Sr O C02 Ca0/P2115 aO=bO c O ' 
1 - .................................. ... ... ..................... --............................................ ... ............................. ... ... * ...... ................................. I I .......................................... ......... .............................. ..... .................................. ...... ........................... ............ ... ...... ............... ... ......... ......... .................. ,..,.. ........................... ............ ...... I 

I I I 

I A·l 64 36 40 13 36 57 l I I A- I 36.60 47.70 1.38 .53 2. 47 .18 • 91 I. 49 2. 28 1.30 9.37 6, 89 I 

I B-IA 80 20 74 22 3 87 l I I 

I J-18 77 23 44 38 18 75 l I I 8- IA 38.60 50.90 1.65 <. to • 98 .64 .57 l.l9 1.64 1.32 9.389 6.m • 
I 8· 2A 79 21 61 29 10 79 l I I 

I B-28 74 26 52 33 14 74 l I I B-2A 37.70 49.40 . 99 <.lO 1.65 . 62 • 78 t. 94 2. 20 1.31 9,386 6.893 I 

I C-IA 74 26 54 24 23 71 I I I 

I C-18 76 24 44 28 27 64 l I I C-IA ｾＱＮＵＰ＠ 50.20 1.42 <.tO 1. 74 .57 . 77 2. 09 1.71 1. 34 9,378 6.88'1 ' 
I C-2A 86 14 58 32 11 78 l I I 

------------------------------------------------------ ---------------- ----- ---------------------------------- --------------------------- -------------------------· .. -

o
.b 



TABELA VIl 

PRINCIPAIS CARACIER ISIICAS INTERFERENTE S NO PROCESSO OE ｆ ｌｏｉｾｃａ ｏ＠ E RESULTA DOS DOS mHORES ENSAIOS 

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS INTERFERENTES NO PROCESSO RESULTADOS DE ENSAIOS DE FLOTmG 
I ａｾｏｓｔｒａ＠ I I "INERAIS 1 ndice ｲ･ ｣ ｵｯｾｲ｡｣Ｚ｡ｯ＠ ' 

1 I finos ｡ｰ｡ｴｊｴｾ＠ 1inera1s carbonatos opatJ ta potencial ' ENSAIO TEORES RECUPERACAO I 

1 naturais 11caceos I itpa III de apat1 ta 1 n. I peso P205 II I P205 l l! I 

ｾＭＭＭＭＭＭ ---------------- ---------------------------------------------- -- ----------------
A-I 32.08 ｾｉ＠ 4 . 5 40 57 I ' INDUSTRIAL 30.60 35 . 80 ｾｾＮ＠ 00 

B-IA ' 11.72 34 ｾＸ＠ Tr H 87 l ＳＳｾ＠ 33.80 35. 00 70. co 

B-18 ' 33.45 28 38 a 44 75 1 150 18.50 33.00 50.00 

B-2A ' 26.36 35 ｾＸ＠ 4 bl 79 l 

' 
B-28 ' 22.57 35 37 6 52 74 l 

C-lA I 12.51 38 32 9 54 7U 747 13.20 35.80 30.00 I 

C-18 I 13.44 25 16 37 44 64 I 

C-2A ' 25.67 33 33 12 58 78 l 
...... ---------------------.......... -------- ---- ---------------------- --- ... -... -------------------- ---- ---------- ...... -.. -- ... --------... -

RESU"O DAS CONDICOES OPERACIONAIS: 

A-1 rtsul tido obtido industri aJunte: coletor tal! o i l 

8-IA !ensaio n.3351 1istura de acides graxas de oleo de arroz e tall oil IISOO º / ti 

B-18 !ensaio n.l501 1istura de aodos graxas de oleo de arroz e tal! oll adltnada co1 tenso ativo nao 1onico 
11400 + 150 a/ti 

1)-

Ul 




