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NOVOS COLETORES NA FLOTAÇAO DO MINtRIO FOSFATICO DE TAPIRA 

ROSA MALENA FERNANDES LIMA (1) 
ANTONIO EDUARDO CLARK PERES (2) 

RESUMO 
Novos coletores (um sulfossuccinato e um sulfossuccinarnatd 
foram usados objetivando a diminuição da relação Ca0/P205 
dos concentrados dos minérios de alto conteúdo em carbona
tos corno é o caso do piroxenito serni-cornpacto e do silexi
to provenientes de Tapira-MG. Além destes foram também ｵｳｾ＠
dos o coletor óleo de arroz bem corno a mistura de óleo de 
arroz com estes novos coletores na proporção de 60%/40%. 
Esta mistura de coletores produziu um aumento substancial 
na recuperação de P205 em ｲ･ｬ｡ｾｯ＠ aos testes com cada cole 
tor usado isoladamente. Foram também efetuados testes com 
o minério fosfato friável (padrão), nas mesmas condições, 
para permitir urna comparação de resultados obtidos com es
te e com os minérios problema. 

ABSTRACT 
New collectors (a sulfosuccinate and a sulfossuccinarnate) 
were tested airning to reduce the CaO/P205 ratio of concen
trates frorn ores with a high carbonate content such as the 
serni-cornpact pyronexite and the silexite frorn Tapira-MG. 
ln addition to these two new collectors, rice oil and corn
binations of rice oil and sulfosuccinate ahd sulfosuccina
rnate (60%/40% ratio) were also ernployed. This rnixture pro
duced a significant increase in P205 recovery as cornpared 
with the tests with each collector by itself. Testwork 
with the friable (standard) ore, under the sarne ｣ｯｮ､ｩｴｩｯｮｾ＠
provided a cornparison between the results obtained with ' . 
this ore and those with the problern ores. 

1) Engenheira de Minas, M.Sc., Pesquisadora da FTI. 
l) Engenheiro Metalurgista, M.Sc., Ph.D., Chefe do Departamento de 

Engenharia de Minas da UFMG. 
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1. INTRODUÇJI.O 

A apatita é a principal fonte de fósforo, que é um dos macronutrien -

tes essencial ao desenvolvimento das plantas, além do potássio e do 

nitrogênio, logo a mesma é extraída em grande escala para a fabrica -

cão de fertilizantes e outros produtos químicos (1,2). 

Quando a ganga associada à apatita contém minerais carbonatados (cal

cita e dolomita) há uma grande dificuldade em separar a apatita dos 

carbonatos devido à similaridade de suas propriedades e, portanto, de 

seus comportamentos frente à flotacão. 

Os minérios fosfáticos de Tapira possuem alto conteúdo em carbonatos. 

Quando flotados com o coletor óleo de arroz produzem concentrados com 

relações Ca0/P 2o
5 

acima de 1,65, levando a um alto consumo de ácido 

sulfúrico na manufatura de ácido fosfôrico (3). Por esta razão foram 

realizados testes com novos coletores (um sulfossuccinato e um sulfos 

succinamato) numa tentativa de aumentar a recuperação total da reser

va bem como diminuir os custos na fabricação de fertilizantes. 

2. REVISJI.O DA LITERATURA 

2.1. Propriedades da apatita e dos carbonatos 

A apatita pertence ao sistema hexagonal (2,4). A fluorapatita (Ca5 
(P04 )

3
F), a cloroapatita (Ca5 (P04 ) 3Cl) e a hidroxiapatita (ca5 (P04 ) 3 

OH) são as variedades mais comuns (4). 

Devido ao grande número de substituições que podem ocorrer na rede 

cristalina da apatita, o produto de solubilidade (pks) deste mineral 

é objeto de muita controvérsia. Para a hidroxiapatita ･ｳｴ･ｱｵｩｯｭ･ｴｲｩ｣ｾ＠

mente pura e com ･ｳｴｲｵｴｵｲｾ＠ cristalina bem definida o valor de pks é 

115 (S). 

No caso da fluorapatita, dependendo do pH, as espécies ca2+, F-, ｐｏｾﾭ

poderiam produzir hidrólise e desta forma déterminar a carga de supeE 

fície (4). 

A fórmula química da calcita;é Caco
3 

e a da dolomita é (Mg,Ca)co3 • A 

estrutura da calcita e da dolomita é romboédrica (2,4). 
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A calcita, quando dissolvida em água em equilíbrio com co2 atmosféri-
- 2+ + + co, produz os seguintes complexos: HC0 3 , Ca CaHC0 3 , CaOH , Ca (OH) 2 

(aq) e caco
3 

(aq) (6). 

Para altos valores de pH a carga na superfície da calcita é negativa 
- 2-devido às espécies Hco 3 e co 3 , enquanto que para baixos valores de 

pH existirá um excesso positivo na superfície devido às espécies ｣｡ Ｒ ｾ＠

CaHco; e CaOH+ (4). O pzc da calcita está entre os valores de pH 8 e 

9 (7). 

2.2. Flotação de minérios de fosfato 

Para flotar minérios fosfáticos de baixo conteúdo de carbonatos, como 

é o caso dos fosfatos da Flórida Central, primeiramente faz-se a flo

tação direta de fosfatos com ácidos graxos em condições moderadamente 

alcalinas; a seguir flota-se os minerais silicatados com aminas em 

polpas aproximadamente neutras (4,8). 

) fosfato brasileiro possui alto teor em carbonatos. Geralmente flota 

-se o fosfato, sendo a depressão de carbonatos e óxidos de ferro fei

ｾ｡＠ em pH = 10 com amido gelatinizado. O coletor geralmente utilizado 

; o "tall oil". A seguir são flotados os silicatos (9). 

>s métodos desenvolvidos para flotar minérios carbonáticos de origem 

:gnea não se aplicam a minérios sedimentares devido à sua alta super

:icie especifica, à inabilidade de liberação de material carbonatado 

le f )Sfatos na faixa de tamanhos da flotação e à substituição de co2-
- 3- 2+ 2+ . 3 

1 F por P0
4 

e Mg por Ca na rede da ｡ｰ｡ｴｾｴ｡＠ (3) • 

• 3. Sulfossuccinatos e sulfossuccinamatos 

ulfossuccinatos e sulfossuccinamatos são aerossóis obtidos através 

e esterificação de ácido succínico (HOOC-(CH2 ) 2-coOH) ou ácidos ma 

eicos com um alquil álcool, ROH, seguida pelo aquecimento do éster 

om uma solução aquosa concentrada de bissulfito NaHS0 3 (10). 

s sulfossuccinamatos geralmente são sólidos pulverizados ｩｮ｣ｯｬｯｲ･ｾｾ＠

resentam molhabilidade, emulsificação, dispersão, ･ｳｰｵｭ｡￣ｾ＠ ､･ｴ･ｲｧ￪ｾ＠

la e outras características de superfície ativa (11). 
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As impurezas encontradas em sulfossuccinarnatos comerciais são: octade 

cial arnina, derivados de ácidos rnaleicos e álcool residual (12). 

Em testes de flotação no pH 9 realizados com minérios pobres do sul 

da Flórida usando-se corno coletor urna mistura de "tall oil" e um rnon.Q_ • 

éster de ácidos ｳｵｬｦｯｳｳｵ｣｣ｩｮｩ｣ｾ＠ observou-se 

recuperação de P2o 5 aumentaram em relação a 

somente o "tall oil" (13,14). 

3. TESTES DE FLOTAÇÂO 

que tanto o teor corno a 

testes em que foi usado 

A célula utilizada nos testes de flotação foi um modelo DENVER com r! 

moção mecanizada de espuma a urna rotação de 1300 RPM. O pH foi fixado 

em 10 e a concentração de depressor (amido gelatinizado) foi de 400 

g/t. 

A polpa com 30% de sólidos era condicionada por 5 minutos com o de

pressor no pH 10 e depois por mais 2 minutos com o coletor. 

Na tabela I estão apresentadas análises químicas dos 3 minérios que 

foram usados. 
-i 

TABELA I - ANALISE QU!MICA DO ｍｉｎｾｒｉｏ＠ FOSFATO FRIAVEL (PADRÂO), DO PI- · 

ROXENITO SEMI-COMPACTO E DO SILEXITO 

ｍｉｎｾｒｉｏｓ＠
TEORES % RELAÇM 

P205 c ao Fe 2o
3 

Tio
2 

CaO/P 2o
5 

Fosfato friável (Padrão) 20,71 2·7,46 9,20 13,80 1,33 

PirÇ>xenito serni-cornpacto 9,81 21,19 8,07 5,73 2,16 

Silexito 8,01 22,01 6,72 12,96 2,75 

Corno pode ser observado, as relações Ca0/P2o 5 do minério piroxenito Ｍｾ＠

serni-cornpacto e do silexi to são altas; isto se deve aos altos teores • 

de Cao. os quais são provenientes de carbonatos. 

Os coletores utilizados foram: 

i óleo de arroz, que é uma mistura de ácidos graxos, saponificadQ 

a urna concentração de 5% peso/peso; 
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ii - um sulfossuccinato de estrutura química 

ijo 
C - O - R 
I 

CH 2 
I 

- CH 
I 

C - O - R 
ｾ＠ o 

sendo R um grupo alquila de cadeia longa, a uma concentração de 5% ｰｾ＠

so/volume; 

iii - um sulfossuccinamato, cuja fórmula fornecida pelo fabricante é 

N octadecil sufossuccinamato de sódio, à concentração de 5% ｰｾ＠

se/volume. 

4 - RESULTADOS E DISCUSSAO 

Pela tabela II, observa-se que a recuperação de P2o5 do minério ｦｯｳｦｾ＠

t; to friável (padrão) aumenta de aproximadamente 18% na concentração de 

Í.• 300 g/t do coletor Óleo de arroz para aproximadamente 93% à ｣ｯｮ｣･ｮｴｲｾ＠

,, ção de 1200 g/t. Efeito inverso, como já era de se esperar, ocorreu 

ｾ ｣ｯｭ＠ o teor de P2o5 , ou seja, houve um decréscimo de 39,76% de P2o5 na 

l concentração de 300 g/t do coletor óleo de arroz para 34,75% na con -

ｾ ｣･ｮｴｲ｡￣ｯ＠ de 1200 g/t. 

ｾ＠
fosfato friável com o coletor óleo de arroz pode alcançar 

ｾ｡｣ｩｬｭ･ｮｴ･＠ teores em P2o5 acima de 30%, com altas recuperações e ｲ･ｬｾ＠

ão Ca0/P2o5 variando de 1,3 a 1,35 nos concentrados. No minério as

relação já é de 1,3l bem abaixo do limite 1,65. 

as recuperações quanto os teores de P2o5 dos concentrados do mi 

fosfato friável crescem com o aumento da concentração do cole -

' r sulfossuccinato (veja tabela II) i-ndicando que os níveis de con

ntração deste coletor foram insuficientes. 

se comparar os teores e recuperações dos concentrados do 

fato friável obtidos com o coletor óleo de arroz e com o 
minério 

coletor 
fossuccinato, observa-se que para. um mesmo nível de concentração 

dois coletores, por exemplo 900 g/t, a recuperação obtida com o 
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coletor sulfossuccinato foi da ordem de 48% e com coletor Óleo 

arroz foi da ordem 8'4%, embora os teores obtidos com o sulfossuccin 

to tenham sido maiores que com o óleo de arroz (veja tabela II). 

As recuperações de P 2o5 do minério fosfato friável são crescentes c 

o aumento da concentração do coletor sulfossuccinamato (tabela II), 

tingindo aproximadamente 77% à 900 g/t deste coletor. O teor cresce 

de um valor mínimo de 33,4% de P 2o5 à concentração de 300 g/t, e 

500 g/t atinge o valor de 39,59%, voltando a decrescer à medida que 

aumentada a concentração do coletor sulfossuccinamato. Este aumento 

do teor e da recuperação de P 2o5 da concentração de 300 g/t para 

g/t se dá devido ao fato de a concentração de 300 g/t ser insuficie 

te para flotar as apatitas presentes no minério fosfato friável (ne 

te nível de concentração a massa flotada foi de apenas 0,81%). 

Ao se misturar o coletor óleo de arroz com o sulfossuccinato e 

fossuccinamato na proporção de 60%/40% (tabela II), observa-se 

grande aumento da recuperação de P 2o5 com um consumo bem menor 

letor em relaçãc aos testes em que foram usados cada um dos coletor 

puros. Os teores alcançados nestas situações se encontram bem aci 

de 30% que é o teor limite nas especificações de qualidade de conce 

trado de rocha fosfática. Na figura 1 estão apresentadas curvas de 

cuperação x concentração de coletor para o minério fosfato friável( 

drão) com os coletores usados. 

o coletor óleo de arroz produziu concentrados a partir do minério 

roxenito semi-compacto (tabela III), cuja relação Ca0/P 2o5 é ＲＬＱｾ＠ c, 

relação Ca0/P 2o
5 

da ordem de 2,0, ou seja, há uma baixa seletividad. 

entre as apatitas e os carbonatos. Embora a recuperação atinja 

de 90% na concentração de 1200 g/t, os teores de P 2o5 estão bem aba 

xo de 30%, mesmo considerando-se que o teor de alimentação de 9,8% 

P 2o5 ·é bem menor que o teor do minério fosfato friável (padrão) 

é de aproximadamente 21%. 

Os concentrados do minério piroxenito semi-compacto com o sulfossuc 

nato possuem teores de P 2o5 bem ma.iores que os concentrados obtidos 

com o coletor óleo de arroz (tabela III), embora as recuperações 

jam menores, porém à 900 g/Ya recuperação atingiu o nível de 75%. 

serva-se também que o sulfossuccinato é mais seletivo que o óleo 

arroz, fato evidenciado pelas relações Ca0/P 2o5 obtidas com este co 
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A concentração de 300 g/t de sulfossuccinamato foi insuficiente para 

flotar o minério piroxenito semi-compacto, fato evidenciado pela pe -

quena massa flotada (0,6%), pelos baixos teor e recuperação de P2o
5 

e 

pelo alto valor da relação Ca0/P 2o5 (2,33). A partir de 500 g/t de 

sulfossuccinamato houve acréscimo na recuperação de P2o5 atingindo a

proximadamente 92% na concentração de 900 g/t. Como era de se esperar 

houve decréscimo dos teores de P2o5 . 

O sulfossuccinamato mostrou maior eficiência para flotar o minéiro Pi 
roxenito semi-compacto que o óleo de arroz. Por exemplo, ao nível de 

900 g/t o teor e a recuperação foram superiores aos obtidos com o ó

leo de arroz. A seletividade entre apatitas e carbonatos com o ｳｵｬｦｯｾ＠

succinamato foi um pouco melhor que com o óleo de arroz, embora o su! 

fossuccinato tenha sido . o coletor mais seletivo (veja tabela III). 

Ao se comparar os testes realizados com o minério piroxenito ｳ･ｭｩＭ｣ｯｾ＠

pacto Ｈｴ｡｢･ｬｾ＠ III) e aqueles com o minério fosfato friável Ｈｴ｡｢･ｬ｡ｩｾ＠

observa-se que os novos coletores (sulfossuccinato e sulfossuccinama

to) foram mais efetivos para flotar o piroxenito semi-compacto que o 

silexito. Fato inverso ocorreu com o coletor óleo de arroz. 

As recuperações de P2o 5 do minério piroxenito semi-compacto com a ｭｩｾ＠

tura do óleo de arroz com o sulfossuccinato e com o sulfossuccinamato 

foram superiores às recuperações com estes coletores ｩｾｯｬ｡､｡ｭ･ｮｴｾ＠ com 

um consumo bem menor de coletor, embora os teores em P2o5 nestes ca -

sos tenham sido menores que aqueles obtidos com os novos col.etores 

(sulfossuccinato e sulfossuccinamato) e tenha havido uma perda de se

letividade entre as apatitas e os carbonatos em relação a estes novos 

coletores. O mesmo efeito foi observado com o minério fosfato friáveL 

Na figura 2 são apresentadas curvas de recuperação x concentração de 

coletor e na figura 3 curvas de relação CaO/P2o5 x concentração de ｣ｾ＠

letor para uma melhor visualização do comportamento do minério ｰｩｲｯｸｾ＠

nito semi-compacto com cada um dos coletores usados. 

Pela tabela IV, observa-se que o coletor óleo de arroz produziu altos 

níveis de recuperação de P2o5 do minério silexito, porém com baixos 

teores de P 2o
5 

e altas relações Ca0/P2o5 , haja visto que o teor de a

limentação dos testes com o minério silexito era de 8,01% em P2o5 e a 
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relação Ca0/P 2o5 2,75. Portanto, como pode ser observado na ｣ｯｮ｣･ｮｴｲｾ＠

cão de 1200 g/t do ó1eo de arroz, onde a recuperação de P2o
5 

foi de 

aproximadamente 91%, o teor foi de 15,79% e a relação Ca0/P 2o
5 

foi de 

2,47, o coletor Óleo de arroz produziu baixa seletividade entre as a

patitas e carbonatos. 

A concentração de 300 g/t do coletor sulfossuccinato foi insuficiente 

para flotar o minério silexito (tabela IV), fato evidenciado ｰ･ｬｯ｣ｲ･ｾ＠

cimento do teor e da recuperação de P2o5 da concentração de 300 g/t 

de sulfossuccinato para a concentração de SOO g/t. 

O sulfossuccinato produziu concentrados com teores de P2o5 bem super! 

ores aos teores dos concentrados produzidos com o óleo de arroz, ･ｭ｢ｾ＠

ra as recuperações de P2o5 , tenham sido menores. Para a concentração 

de 900 g/t do sulfossuccinato a recuperação de P2o5 foi de 77%. ｏ｢ｳ･ｾ＠

va-se claramente que o coletor sulfossuccinato é bem mais seletivo na 

flotação do minério silexito que o coletor óleo de arroz (comparar as 

relações Ca0/P 2o5 dos concentrados obtidos com o sulfossuccinato com 

as relações CaO'P2o5 dos concentrados obtidos com o Óleo de arroz, ta 

bela IV) • 

O sulfossuccinamato produziu maior seletividade entre apatitas e car

bonatos do minério silexito que o óleo de arroz (comparar as relações 

Ca0/P2o5 dos concentrados obtidos com estes dois coletores). Observa

se também que para a concentração de 900 g/t do sulfossuccinamato a 

recuperação de P2o5 foi de cerca de 90% e o teor de 17,63%. Enquanto 

que para a concentração de 1200 g/t do óleo de arroz, a recuperação ;' 

de P2o5 foi de aproximadamente 91% e o teor de 15,79% (tabela IV). 

Dos coletores usados, o que produziu maior seletividade entre apati -

tas e carbonatos para o ｾｩｮ￩ｲｩｯ＠ silexito foi o sulfossuccinato, vindoj 

a seguir o sulfossuccinamato, sendo o Óleo de arroz o coletor menos 

seletivo. Quando faz-se a comparação entre os resultados obtidos com 

o minério silexito e com o minério fosfato friável (padrão), tabelas II 

e IV, pode-se afirmar que os novos coletores são mais eficientes par 

concentrar o minério silexito que o minério fosfato friável, ocorren

do o inverso para o coletor óleo de arroz. 

A mistura do óleo de arroz com o sulfossuccinato e com o sulfossucci 

namato ocasiqnou aumento significante na recuperação de P 2o5 do miné 
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I 
ｾ ｲｩｯ＠ silexito com consumo bem menor de coletor do que quando foram ｵｳｾ＠
ｾ Ｍ ､ｯｳ＠ o Óleo de arroz, o sulfossuccinato e o sulfossuccinamato isolada

'!\ mente (ver tabela IV) • Porém, como era de se esperar, houve uma queda 
ｾＭﾷ＠

ｾＺＺ＠ em termos de teor de P2o5 e aumento da relação Ca0/P2o5 dos ｣ｯｮ｣･ｮｴｲｾ＠

k dos do minério silexito em relação aos concentrados obtidos com o su_! 

' fossuccinato e o sulfossuccinamato. Este mesmo efeito foi observado 

t também com o minério piroxenito semi-compacto e o minério fosfato ｦｲｾ＠
:: ável (padrão) . Na figura 4 são apresentadas curvas recuperação x con

l centração de coletor e na figura 5, curvas de relação Ca0/P2o5 e cón-

1 

centracão de coletor para o minério •ilexito. 

, 5. CONCLUS0ES 

Os novos coletores (sulfossuccinato e sulfossuccinamato) não foram e

ficientes para concentrar o minério fosfato friável (padrão) . O mais 

eficiente foi o coletor óleo de arroz. 

O sulfossuccinato foi o coletor que produziu maior seletividade entre 

, as apatitas e carbonatos dos minérios problema, ou seja gerou concen

ｾ Ｍ trados com relações Ca0/P2o5 menores e maiores teores de P2o5 , embora 

;' as recuperações tenham sido menores que com os outros coletores. 

ｾ Ｚ ｏ＠ sulfossuccinamato produziu concentrados dos minérios problema com 

't maiores recuperações e teores de P 2o5 e menores relações CaO/P 2o5 
, que o coletor óleo de arroz. 

óleo de arroz produziu concentrados dos minérios problema 

altas relações Ca0/P 2o5 (superiores à 1,65). 

mistura do coletor óleo de arroz com os novos coletores (sulfossuc

inato e sulfossuccinamato) produziu aumento significativo das ｲ･｣ｵｰｾ＠

ações de P2o5 , a concentrações bem menores que as concentrações dos 

,_res coletores puros, para os três tipos de minérios ｴ･ｳｴｾｯｳＮ＠
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TABELA II - CONCENTRADOS DO MIN!RIO FOSFATO FRIAVEL (PADRÂO) 
DEPRESSOR - AMIDO - 400 glt : pH = 10 

--

COLETOR DOSAGEM DE 
COLE TOR 

MASSA TEOR (%) 

(glt) (%) P20S C aO 

ÓLEO DE 300 9,29 39,76 S2,9 

ARROZ 600 37,83 38,9 S0,07 
900 48,86 37,01 49,83 

1200 SS,S2 34,73 4S,6 
300 1,49 38,0S 49,32 

SULFOSSUCCINATO soo 7,S4 39,S7 S3,17 
700 16,89 40,06 S2,6S 
900 25,09 40,17 S1,34 
300 0,81 33,4 44,62 

SULFOSSUCCINAMATO soo 13,9S 39,S9 51,26 
700 34,84 38,47 50,93 
900 41,16 38,11 49,38 

ÓLEO DE ARROZ I 
300 31,29 39,97 54,08 

SULFOSSUCCINATO soo 43,67 37,26 51,86 
(60%140%) 700 47,07 36,76 49,78 

ÓLEO DE ARROZ I 
300 28,18 39,44 S2,06 

SULFOSSUCCINAMATO 500 40,84 38,24 S3,49 
(60%140%) 700 44,62 37,07 49,34 

RECUPERAÇ.I\0 (%) 

P20S C aO 

17,86 17,87 

71,09 72,19 

84,23 8S,06 

92,73 92,87 

2,69 2,69 

14,S 1S,04 

32,06 32,66 

48,38 48,S1 

1,31 1,31 

26,89 26,09 

6S,S8 65,86 

76,S9 76,S4 

62,27 63 o 
81,62 83,27 

8S,38 86,74 

S3,87 S3,84 

76,12 78,24 

81,S4 82,28 

RELAJ;AO 

CaOIP20S 

1,33 

1,29 

1,3S 

1,31 

1,3 

1,34 

1,31 

1,28 

1,34 

1,29 

1,32 

1,3 

1,3S 

1,3 

1,3S 

1,32 

1,4 

1,33 

.... 

"' .... 

· -· '!' C'•' 



TABELA III - CONCENTRADOS DO MINtRIO PIROXENITO, SEMI-COMPACTO 
DEPRESSOR - AMIDO - 400 glt : pH = 10 

COLE TOR DOSAGEM MASSA TEOR (%) 
DE COLETOR 

(glt) (%) P205 C aO 

OLEO DE 300 23,99 23,35 47,89 

ARROZ 600 35,29 22,74 44,49 

900 39,41 20,57 40,75 

1200 44,61 19,15 37,54 

300 5,86 30,71 49,2S 

SULFOSSUCCINATO soo 14,4S 29,65 49,12 

700 24,38 27,29 49,36 

900 27,48 26,94 49,73 

300 0,6 14,8 34,49 

SULFOSSUCCINAl·1A TO 500 9,S6 28,4 51,1 

700 29,23 26,77 46,89 

900 35,23 24,2 47,09 

0LEO DE ARROZ I 300 27,87 2S,63 47,28 

SULFOSSUCCINATO soo 37,34 22,71 43,99 

160%140%) 700 41,02 20,66 40,68 

0LEO DE ARROZ I 300 19,98 27,48 S0,41 

SULFOSSUCCINAMATO 500 34,02 24,26 46,32 

(60%140%) 700 38,70 21,S7 43,12 

RECUPERAÇAO (%) 

P205 C aO 

59,22 58,51 

84,34 79,0 

86,16 81,12 

90,03 84,69 

18,96 14,21 

44,04 33,24 

73,20 59,15 

75,38 66,07 

0,97 1,0 

29,73 23,89 

84,01 72,42 

91,93 80,48 

76,20 66,46 

90,09 80,98 

92,32 83,0 

SS,63 S0,31 

86.76 77,5 

88.76 81,48 
r 

RELAÇAO 

CaOIP2o5 

2,05 

1,96 

1,98 

1,96 

1,6 

1,66 

1,81 

1,8S 

2,33 

1,8 

1,7S 

1,94 

1,84 

1,94 

1,97 

1,83 

1,91 

2,0 

... 
"' ru 

ＭｩｬｨｩｗｩｲＺ ｾ＠ lltWt· ktcPTT ·· t · IIJmCo ·t··wrnwzrn ··, r · · · · e · , ﾷｾ＠ ,, " . . . ... . 
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• Ç ,. _;s . ｩＧＭｅＡｍｉＩｦｩ｟ ｟ ｡［ｾ Ｎ ﾷ＼ｲ［ｯｰｯｲ＠

TABELA IV - CONCENTRADOS DO MINtRIO SILEXITO 
DEPRESSOR - AMIDO - 400 glt ; pH = 10,0 

DOSAGEM DE !'..ASSA ! TEOR (%) 
COLETOR COLE TOR 

P205 (qlt) (%) 

ÔLEO DE 300 16,22 25,38 

ARROZ 600 31,24 21,28 

900 36,25 19,64 

1200 45,84 15,79 

300 13,9 26,2 

SULFOSSUCCINATO I 
500 9,39 28,57 

700 19,3 26,57 

900 26,8 24,66 

300 3,58 31,9 

ｓｕｌｆｇｓｓｕｃｾｉｎａｍａｾｏ＠
500 23,33 27,23 

700 36,03 20,49 

900 44,11 17,63 

OLEO DE ARROZ I 300 23,28 26,0 
·- · -- ·---· -- - -· ··· - - · 

SULFOSSUCCINATO 500 32,09 21,21 

(60%140%) 700 37,12 19,21 
OLEO DE ARROZ. I 300 22,14 27,12 
SULFOSSUCCINAMATO . 500 32,34 21,3 

(60%140%) 700. 36,86 19,09 

RECUPERAÇAO 

c ao P205 

47,81 48,35 

44,14 77,39 

42,79 84,49 

38,94 90,87 

44,33 4,5 

48,75 30 33 

47,71 61,08 

44,36 77,0 

49,88 13 82 

49,15 79 27 

42 09 86 95 

38 67 90 05 

48,18 75 02 

44 26 83 95 

41 49 88 09 

48 66 76 45 

44,1 86,92 

41,66 88 36 

(%) 

C aO 

34 72 I 

62,14 

67 2 

80,53 

2,95 

20,98 

41,42 

54,16 

8,35 

50,09 

69,36 

77,29 

51,02 

63 81 

69,67 

48 3 

64,32 

69,0 

RELAÇAO 

tao7 'P
2
o;--

1 88 

2 07 

2l18 

2 47 

1 69 

1 71 

1 8 

1 8 

1 56 

1 81 

2 05 

2 19 

1 85 

2 09 

2 16 

1 79 

2,07 

2,18 

ＬＮ Ｍ ＢＧＢＧｾＭｾＢ Ｎ ＢｬＢＢＢＧＭｾＭＭＢＧ ｾ＠

... 
'-1 

w 
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LEGENDA DE TODAS AS FIGURAS 

[C] = concentração de coletor 

4 = Óleo de arroz 

& = sulfossuccinato 

a = sulfossuccinamato 

1 = óleo de arroz/sulfossuccinato (60/40) 

O = Óleo de arroz/sulfossuccinamato (60/40) 

ＱＰＰｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

80 

,r 

20 

o• g I I I e I I I I I I 

200 400 eoo eoo 1000 1200 
[c] 

Figura 1. Recuperação x concentração de coletor para o fosfato friá 

vel (padrão) 
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Figura 2. Recuperação x concentração de coletor para o piroxenito se 

mi-compacto. 

ＱＬＴｲＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠
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1200[cl 

a 3. Relação Ca0/P2o5 x concentração de coletor para o piroxen1 
to semi-compacto. 
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Figura 4. Recuperação x concentração de coletor para o silexito. 
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