
• INFLUÊNCIA DO PRÉ-TRATAMENTO TÉRMICO SOBRE AS 
PROPRIEDADES DE BENEFICIAMENTO DE UM MINÉRIO DE 

FLUORITA 

RESUMO 

Erwin Francisco Tochtrop Júnior (1) 
Eberhard Gock (2) 

Tendo em vista os resultados pos1t1vos obtidos com a lixiviação ácida dos 
contaminantes fosfáticos do concentrado de fluorita da Mina Mato Preto/PR após uma 
etapa de tratamento térmico, foi analisada a influência deste tratamento sobre as etapas 
anteriores de processamento do minério em estudo, tais como moagem e flotação. 

Foram observadas, através de microscopia eletrônica, o aparecimento de 
fissuras sobre as partículas minerais. Estas alterações foram correlacionadas com o 
tempo de moagem e o índice de Bond do minério. Como resultado obtêm-se uma 
redução na geração de finos <10 j.lm, um dos principais fatores de perda de fluorita no 
processo. Com o produto da moagem foram realizados testes de flotação, que 
mostraram a possibilidade de se obter um concentrado com teores de até 96% CaF2. Ao 
final é proposto uma nova concepção para o fluxograma de beneficiamento do minério. 
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Introdução 

O tratamento do minério de fluorita da região de Mato Preto/PR objetiva a 
produção de um concentrado de grau ácido. Em média são produzidas 20.000 t/ano de 
concentrado. 

Uma das etapas mais importantes para o processo é a deslamagem efetuada após 
os estágios de britagem e moagem para retirar as partículas < 1 O J..lm. Esta etapa é 
responsável pela perda de cerca de 20% da fluorita. A tlotação do material 
compreendido entre lO e 200 J..lm, utilizando Tall-Oil como coletor , resulta na 
obtenção de um concentrado com teores de 95 % CaF2 e uma recuperação em torno de 
60%. A presença de fosfatos nos concentrados chega a níveis de até 1,25% P20 5 (I ). 

Além das perda de fluorita ocorridas durante o processo de moagem. a presença 
de finos tem uma influência negativa muito forte também sobre o processo de flotação. 
Espera-se atráves de sinterização, ocasionada pelo tratamento térmico, uma redução da 
fração fina durante a moagem do minério ROM , diminuindo assim as perdas de 
fluorita no processo de deslamagem. 

Materiais e Métodos 

O material utilizado nestes testes corresponde ao minério de fluorita 
denominado Estoque 1, proveniente da mina Mato Preto. Os teores deste material são 
apresentados na tabela I. 

O tratamento térmico do material estudado foi efetuado confonne citado em 
Tochtrop e Gock (2) . Os ensaios de moabilidade foram executados em um moinho de 
bolas. O índice de Bond foi determinado segundo a técnica conhecida. 

Os testes de tlotação foram realizados em uma célula tipo Denver modificada. 
com volume de I L. O coletor utilizado nos testes é um composto de éster de ácido 
fosfórico proveniente da firma Hoeschst, designado Hoe F2711 e previamente testado 
no minério. Os depressores são os mesmos utilizados na planta industrial, a saber 
quebracho, silicato de sódio e amido gelatinizado. 
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Tabela 1 -Composição química da amostra de minério de tluorita em%. 

Mg ** 

0,14 

Si* 

6,03 

Sm * 

100 ppm 

* 
** 

ICP 

AAS 

Ca* 

19,31 

Na** 

0,11 

Eu* 

25ppm 

n.d não determinado 

Sr* 

0,31 

K ** 

2,19 

Tb * 

n.d. 

Resultados e discussão 

Ba* 

0,87 

F *** 

14,38 

Yb * 

8ppm 

Fe ** Mn* Ti* 

6,77 0,69 0,29 

p **** La* Ce * 

0,71 0,24 0,32 

Lu* :E SE 

3 ppm 0,655 

*** 

**** 

Método de destilação de fluor 

Método fotométrico 

AI* 

5,02 

Nd * 

0,079 

A figura I mostra a distribuição granulométrica das amostras de minério ROM e 
do minério após sofrer o tratamento térmico. O efeito de sinterização sobre as frações 
finas é demonstrado pela redução em massa na fração abaixo de I O Jlm. Estes valores 
passam de 17% a 7%. Após o tratamento térmico houve uma redução de massa de 
cerca de 10%. Este valor corresponde a perda de água e monóxido de carbono. 

Um estudo mais específico dos agregados formados foi realizado através da 
análise de fotos obtidas com microscopia eletrônica de varredura. A figura 2 mostra 
exemplos do minério sem tratamento (a) e do minério após o tratamento térmico 
(b,c,d) . Na figura 2-a é possível identificar o material fino praticamente disperso, sem 
formação de agregados. Nas figura 2 (b,c) identifica-se a formação de aglomerados de 
partículas após tratamento térmico a temperaturas de 850°C . Junto ao silicato é 
possível identificar a deposição de minerais de ferro. A partir de análise com 
microscópio de energia dispersa de raios X sobre a superfície do grão sinterizado desta 
figura é possível supor a formação de uma fase do tipo Fc00 .AI20 3.Si02. 
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Figura I - Distribuição granulométrica do minério britado de Mato Preto, antes 
e depois do tratamento térmico a 850°C. 

Além do efeito de sinterização obtido, foi constatado uma melhora na 
cominuição do minério após sofrer um prévio tratamento. O tempo de duração de 
moagem passou de 15 minutos para 8 minutos após o tratamento. Pode-se afirmar que 
este fato está associado a formação de fran1ras, conforme é mostrado na figura 3. A 
comparação enlre as superfícies de ambos os materiais permitem visualizar o 
aparecimento de microfissuras nas partículas que foram submetidas a um Lratamento 
térmico. A análise da dislribuição granulométrica, conforme apresentado na figu ra 4, 
de ambos os materiais permite identificar uma redução na geração de finos na moagem 
do material que sofreu Lratamento térmico. A quantidade de finos < I O J..Lm foi reduzida 
de 43 para 21% em massa, devido principalmente a diminuição da sobremoagem 
existente anteriormente. 
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Figura 2 - Sinterização das partículas finas após tratamento térmico a 850°C. 
(a) minério não tratado 
(b) e (c) minério tratado 
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,. 

Figura 3 - Aparecimento de microfissuras na superfície dos cristais após 
tratamento térmico a 850°C. 

(a) minério não tratado 
(b) e (c) mínério tratado 
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Figura 4 - Distribuição granulométrica do produto de moagem do minério de 
Mato Preto, com e sem tratamento térmico a 850°C. 

Ao mesmo tempo há um decréscimo no valor do índice de Bond de 9,7 kWhlt 
para 8,6 kWhlt. Esta redução é de apenas 11% e não representa o decréscimo de 
energia acarretado pelo surgimento de microfissuras, pois o mesmo é determinado pelo 
passante em 100 J.lm, enquanto o minério já se encontra liberado em 200J.!m. 

A concentração ótima do coletor para os testes com minério tratado 
termicamente é de 500 g/t. Apesar da variação das dosagens de depressores não foi 
possível produzir um concentrado que, através de vários estágios de tlotação "cleaner", 
chegasse aos valores mínimos de grau ácido. A análise microscópica dos pré
concentrados "rougher" mostrou uma sinterização também entre alguns grãos de 
fluorita e minerais de ferro. Uma análise dos teores em diversas faixas granulométricas 
, apresentados na tabela 2, permitem identificar uma maior presença de contaminantes 
nas frações mais grosseiras, devido ao efeito de sinterização já citado. Para a obtenção 
de uma maior liberação deste material foi efetuada uma moagem antes das etapas de 
flotação "cleaner" com 100% <63 11m. Com uma pequena dosagem de coletor (cerca 
de I 00 g/t) e sem necessidade da adição de depressores nesta etapa permite a obtenção 
de um concentrado com teores da ordem de 96% CaF2 e recuperação de 80%, 
conforme mostrado na tabela 3. 

Em função dos resultados, é apresentada na figura 5 uma proposta para o 
tratamento do minério da mina de Mato Preto. As seguintes etapas complementares são 
sugeridas: 

- após a britagem do minério < 20 mm, tratamento térmico a 850°C, 
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- remoagem do concentrado "rougher" para a liberação dos intercrescimentos 
secundários e 

-redução da contaminação por fosfatos através de lixiviação. 

Tabela 2 - Teores por faixa granulométrica no concentrado "rougher" do 
minério após sofrer tratamento ténnico. 

Granulometria Massa o/o Teor o/o Teor o/o Teor o/o Teor 
!Jffi o/o CaF2 P205 Si02 Fe20 3 

80 17,47 88,23 1,35 2,93 4,23 

63 26,76 89,87 1,19 2,17 3,73 

40 29,02 91,19 1,23 2,19 2,00 

-40 26,75 93,17 1,16 1,54 1,63 

100 90,85 1,22 2,14 2,75 

Tabela 3 - Recuperação de CaF2 e teores do concentrado da flotação "cleaner" 
apó~ a remoagem, com variação das dosagens de coletor c depressores. 

Teste Dosagem Dosagem Recup. Recup. Teor Teor Teor 
Coletor Depressor Massa CaF2 CaF2 Si02 Fc20 3 

g/t glt * o/o o/o o/o o/o o/o 

TT41 sem sem/sem o o o o o 
TT42 100 sem/sem 76,47 80,16 95,68 0,70 1,42 

TT44 100 501100 71,16 74,06 95,66 0,74 I ,41 

TT45 100 100/100 76,41 79,81 95,71 0,70 1,39 

TT43 100 2001100 66,45 67,9 1 95,31 0.61 1,31 

TT46 100 100/50 70,64 72,70 95,63 0,63 1,37 

TT47 100 100/100 67,37 70,05 95,89 0,57 1,34 

TT48 100 100/200 56,95 58,98 96,07 0,55 1,28 
~-- -~ ~ -- ~- -~-

*amido/ silicato de sód1o 
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Figura 5: Proposta para o tratamento do minério de fluorita da mina de Mato Preto com 
baixo teor de fosfato no concentrado fmal e redução de perdas por finos . 
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Conclusões 

O pré-tratamento térmico, além do efeito sobre a lixiviação dos contaminantes, 
afetou positivamente ainda a moagem e a !lotação do minério de Mato Preto. 

O tempo de moagem do minério, após tratamento térmico, foi reduzido de 15 
para 8 minutos . O valor do índice de Bond não variou significativamente. 

O pré-concentrado de flotação do minério tratado apresentou teores abaixo dos 
teores requeridos para grau ácido, necessitando uma remoagcm abaixo de 63 JJm c 
conseqüente flotação "cleaner" . 

Apesar do alto custo energético é importante notar que o tratamento térmico 
acarreta benefícios quando agregado a outras operações unit:írias utilizadas no 
processo, neste caso moagem e !lotação. 
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THE INFLUENCE OF A PREVIOUS THERMAL TREA TMENT ON 
THE PREPARATION PROPERTIES OF A FLUORITE ORE 

ABSTRACT 

Taking into account the positive result~ obtained with the acid leaching of 
phosphatic contaminants from fluorite concentrate from Mato Preto mine, 
Paraná State, after a thcrmal treatment step, the influence of that treatment on 
the anterior steps of processing of the mineral considered, such as grinding na d 
flotation, was analyzed. 

The appearing of fissures (cleavage) on mineral particles was observed by 
eletronic microscopy. These alterations were correlated to grinding time and the 
Bond index of ore. A reduction in the generation of, I O J..Lm fines, one of the major 
factors of loss of fluorite in the process, was achieved as a result. Flotation tests 
were carried on the product of grinding; they showed that a product with up to 
96% CaF2 it's likely to bc ohtained. Finally, a new conception for the preparation 
flowsheet is proposed. 

Keywords: fluorite , thcrmal treatment, process 
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