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RESUMO 

A caracterização tecnológica do concentrado de fluorita da Jazida de Mato Preto, PR, 

pertencente à Mineração Dei Rey Ltda, visou defmir rota de processo para a 

purificação de concentrados de fluorita da unidade industrial. 

Neste trabalho verificou-se a possibilidade de redução do teor de fósforo (P20 5J, 

submetendo-se o concentrado da flotação aniônica à flotação catiônica dos minerais de 

fósforo e sílica em pH ácido, ou pela rota alternativa a esta, a lixiviação do 

concentrado com ácido cloridrico. Os trabalhos foram realizados com amostras de 

concentrado geradas em escala de bancada ou na unidade industrial, a partir de 

diversos tipos de minério. 

Os estudos indicaram ser possível a obtenção de concentrados de fluorita grau ácido 

com teor de CaF2 ?:: 97,0% e teor de P20 5 :$ 0,3%, para os diversos tipos de minério, 

dependendo da rota de beneficiamento selecionada. 
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1. Introdução 

A demanda de fluorita tem crescido com o desenvolvimento da indústria do aço e 

com a diversificação de seu emprego nas indústrias química, de alumínio, cerâmica e 

ótica. 

O ácido fluoridrico, maior responsável pelo consumo de fluorita, encontra emprego 

na fabricação de fluorocarbonetos, criolita sintética (Na3AIFr,) e fluoretos de alumínio 

(AIF3) empregados na indústria de alumínio, compostos lluorídricos utilizados para 

opacificação e polimento de vidros e processos de fluoretaçào. 

As reservas brasileiras de fluorita somam 4,5 milhões t de Caf2 contido, entre 

medida e indicada, e localizam-se nos estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina, 

Paraná, Bahia e São Paulo. A produção nacional, tradicionalmente oriunda dos 

depósitos de Santa Catarina, vem contando com o incremento das produções de São 

Paulo e Paraná e o consumo já supera 50.000 t/ano. 

Neste trabalho são descritos os estudos de desenvolvimento de processo de 

beneficiamento em escala descontínua, para purificação do concentrado de fluorita , da 

jazida de Mato Preto, PR, tendo por objetivo adequar o concentrado da flotação 

aniônica à especificação para exportação, ou seja, CaF2 <': 97% e P20 5 ~ 0,3%. 

2. Mina de Mato Preto 

O complexo Alcalino Carbonatítico de Mato Preto situa-se no Município de Cerro 

Azul - Vale do Ribeira, a cerca de 80 Km NNE de Curitiba, Paraná, e detém uma 

reserva de 2, I milhões de toneladas de minério com teor médio de 60% de CaF2. 

A jazida é formada por diques c veios de rocha rica em fluorita, ligada, 

geneticamente, a uma intrusão de carbonatito. Esses diques são intrusivos, ora em 

rocha silicática (sienito), ora em corpos carbonatíticos, do que decorre a existência de 

dois tipos principais de minério: silicatado e carbonático. Os diques com fluorita 

apresentam-se com teor variável de apatita, resultando um conteúdo de P20 5, no 

minério de baixo teor menor do que 3% P20 5 e, nos minérios de teor elevado desse 

elemento superior a 5%. 

A mineralogia do depósito é extremamente complexa sendo citados na literatura de 

pelo menos 60 (sessenta) espécies minerais no corpo mineral, nas brechas c nas rochas 

alteradas. 

As principais caracteristicas mineralógicas do minério do ponto de vista da flotação 

são que a fluorita apresenta-se em grãos bem cristalizados, livres e límpidos, e 

associados a outros minerais na forma de mistos típicos. 
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A fluorita pode ainda apresentar microinclusões, especialmente apatita e silicatos; 

estas microinclusões na fluorita levam a que se tenha um teor mínimo de impurezas, 

principalmente fósforo e sílica, impossível de ser liberado nas condições de 

cominuição da unidade industrial, estimando-se em 0,15% e 0,30%, respectivamente, 

os teores residuais de P20 5 e Si02 no concentrado. 

O mineral portador de fósforo mais importante é a apatita, devido à flotabilidade 

similar deste mineral com a fluorita e porque a maior parte do fósforo contido está 

nesta forma. A apatita é responsável por 60% do P20 5 total . Lembramos que a parcela 

de apatita referente às microinclusões é inacessível ao coletor catiônico ou ao agente 

lixiviante. 

Para os demais minerais, o segundo elemento em ordem de importância como 

impureza do concentrado de fluorita é o Si02• e encontra-se no minério, 

principalmente, na forma de quartzo, feldspato e argila, minerais estes que não são 

flotados com os reagentes utilizados na flotação aniônica, exceto quando na forma de 

grãos mistos ou como microinclusões. 

O ferro encontra-se principalmente na forma de limonita, existindo também na 

forma de argila ferruginosa e de fosfato não apatitico. O teor de Fe20 3 no concentrado 

final está na faixa de 0,5 a I ,0%, devendo-se, em parcelas iguais, aos grãos liberados e 

à impregnação. 

O circuito de beneficiamento da Mineração Dei Rey compreende basicamente 

quatro etapas, a saber: britagem, moagem, classificação e flotação . Após a britagem o 

minério é classificado e são removidos os finos naturais; na unidade de beneficiamento 

o grau de moagem corresponde a 80% passante em 100 J.illl. O produto da moagem é 

deslamado duas vezes, de forma a se procurar obter uma alimentação da flotação (AF) 

o mais isenta possível de ultrafinos. 

O concentrado de fluorita produzido na unidade industrial, por flotação aniônica, 

não atende à especificação para exportação, como sendo grau ácido no tocante ao teor 

de contaminantes, ou seja, teor de P20 5 inferior a :S 0,3% para parte dos tipos de 

minério encontrados na mina. 

3. Rotas alternativas para a redução do P~Qs em concentrados 

Foram investigas duas rotas de processo; a primeira, constituiu-se de um processo 

de flotação catiônica (reversa) e a segunda de uma lixiviação ácida. Diferentes 

procedimentos foram adotados em função dos objetivos de cada etapa dos estudos. 
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3.1 Ensaios de Dotação ~atiônica - Processo HF - l. fase - ensaios preliminares 

Um processo de flotação reversa (catiônica), denominado Processo HF, foi estudado 

para tratamento de concentrado da flotação aniônica, com objetivo de avaliar a 

possibilidade de atingir teor de P20 5 S: 0,3%, no produto fmal . 

Os estudos foram realizados com amostras de concentrado da flotação aniônica, 

obtidos em escala de bancada com diversos tipos de minério (E-1, A, B, B-507) e na 

usina industrial (Ci-I, Ci-II, Ci-III), cujos teores de fósforo são apresentadas na tabela I. 

Tabela 1 - Teores de P20 5(%) em amostras de concentrado da flotação aniônica 

obtidos em escala de bancada e na usina industrial 

Amostra % P105 

E-1 1,26 

A 0,65 

B 0,56 

B-507 2,71 

O-I 0,67 

Ci-11 0,42 

Ci-III(atricionado e deslamado) 0,78 

O processo consistiu na dessorção da fluorita presente no concentrado da flotação 

aniônica, com ácido fluorídrico (solução a 5% w/w) na faixa de pH de 3,0 a 3,5; 

condicionamento do coletor MIC-66-Akzo (amina) na faixa de pH 3,5 a 4,0 e mantido 

constante neste intervalo com HF. Ambas as etapas foram realizadas com 60% de 
sólidos. 

Nas tabelas 2 e 3 vemos resumidamente as condições e os resultados do processo 

HF de flotação catiônica, ou seja, as recuperações dos óxidos e os índices de 

seletividade. 
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Tabela 2 • Coociç&s expcrimcnlllis dce cnuioe de l\o4açlo .meoica e Cllli6oúca: J'roaDo OJ' 

2) a amina ottiliz.oda foí Armoe T 

g: Tabela 3- Reoultadoa dce cnuioe de Oocaçlo c:e6&Jica: Proa.o OJ' 
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Tabela 5- Resultados dos ensaios de flotação catiônica: Processo HF - substituição 

12 Ci-1 58,0 0,59 66,70 

13 Ci-1 94,3 0,49 68,40 

14 Ci-1 51,2 0,47 66,90 

15 Ci-1 59,2 0,57 68,40 

16 Ci-1 95,3 0,64 67,20 0,54 1.39 82,4 91,5 70,7 96,4 

17 C i-I 89,7 0,57 67,60 0,47 0,80 67,9 74,5 43,0 91,5 

}8 Ci-1 90,7 0,57 67,50 0,54 0,92 70,6 79,4 47,0 92,5 

19 C i-I 87,5 0,48 67,40 0,47 0,68 57,3 69,6 36,6 89,6 

20 Ci-1 77,5 0,35 68,70 0,33 0,50 42,4 46,3 25,1 80,0 

21 Ci-1 76,0 0,36 

22 Ci-1 75,6 0,33 

23 Ci-1 84,8 0,44 

24 Ci-1 87,1 0,64 68,50 0,59 0,65 

25 Ci-D 75,6 0,33 . 
26 Ci-m 51,8 0,46 

27 Ci-m 59,8 0,54 66,20 0,31 1,84 
Nota: a recuperaçao cm massa 

Dos resultados obtidos nesta 2. fase, podemos concluir que: 

a) observa-se, em relação ao minério estudado, ensaios 12, 13, 14 e15, que para obter 

boa rejeição de P20 s na flotação catiônica, faz-se necessária a presença do ân.ion F . 

O sal fluoreto de sódio (NaF) foi utilizado em combinação com os ácidos testados 
para prover este ânion; 

b) o ensaio com ácido clorídrico não apresentou resultado satisfatório; 

c) os melhores resultados foram obtidos com a combinação de ácido fluossilícico 

(H2SiF6) e fluoreto de sódio (NaF); 

d) a dosagem de NaF foi estudada entre 0,5 kglt e 11,0 kglt, chegando-se ao valor de 

6,0 kglt como o nível mais apropriado para a continuidade dos ensaios; 

e) os resultados indicam a possibilidade da substituição do HF pela combinação 

H2SiF6 + NaF, sendo os resultados, emre1anto, ~ infm<Rs aos obtidos cem HF; 

O consumo de NaF na faixa de 6,0 kglt, aliado ao consumo de 9,0 kglt de H2SiF6, 
tomam esta alternativa economícamente inviável; 
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Tabela 7 Condições experimentais e resultados dos ensaios de lixiviação ácida com 
diferentes amostras 

1 El 70 1,63 0,27 

2 C i-I 70 0,75 0,25 
3 A 70 0,65 0,23 
4 B 70 0,56 0,19 
5 B-507 70 2,71 0,47 
6 El 70 1,26 0,19 
7 Ci-1 50 0,75 0,31 
8 C i-I 70 0,75 0,28 
9 Ci-1 100 0,75 0,29 
10 Ci-1 300 0,75 0,26 
11 C.Piloto 28 0,99 0,54 
12 C.Piloto 56 0,99 0,38 
13 C.Piloto 73 0,99 0,29 
14 C.Piloto 91 0,99 0,27 
15 C.Piloto 109 0,99 0,28 
16 C.Piloto 273 0,99 0,27 

4. Conclusões 

a) Os ensaios de flotação catiônica apresentaram resultados satisfatórios com a 

utilização de ácido fluorídrico (HF) na descoleta e controle do pH na faixa (3,5 a 4,0) 

na flotação e o uso do coletor Mic-66 (Akzo) para a coleta da apatita e silicatos e 

obtenção de concentrado de fluorita com teor inferior a 0,3% de P20s.; 

b) Na pesquisa de substituição do HF, avaliou-se a influência dos ácidos H2S04, HCl, 

HN03, não se obtendo sucesso; 

c) Verificou-se ser necessário a presença do íon F na flotação e para tal utilizou-se a 

combinação de ácido fluossilicico (HFSÍ6) e fluoreto de sódio (NaF) para a 

substituição do HF. Obtendo-se bons resultados, embora com uma recuperação em 

massa da ordem de 76% contra 85% no processo HF; 

d) A otimização do nível de NaF foi investigado, indicando ser de 6,0 kglt o consumo 

deste reagente, o qual. aliado a um consumo de 9,0 kglt de HFS4, toma o processo 

oneroso; 
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e) A rota de lixiviação do concentrado de fluorita com ácidos minerais, tais como 

H2SO.., HCI. HNÜ:l, indicam ser possível a obtenção de teores residuais de P20 s 

inferiores a 0,3% e recuperaçio em massa da ordem de 9~/o; 

f) O consumo de HCl (36%) é da orem de 70 kg/t; 
g) Para a redução do teor de fósforo (%P20 5) em concentrados de fluorita a rota de 

lixiviação ácida com HCl indica ser o processo mais favorável; 

h) No quadro apresentado a seguir temos o custo estimado para a comparação das duas 

rotas de processo (três alternativas) investigadas: 

1. Custo reagentes (USSit ooiiClCDlrado) 

2. Recuperação massa 
3. Estabilidade Operacional 
Investimento 
Neu~oefluentes 
Remoção contaminantes 
Tipo de minério 

COIDBJ' 
13 
85 

d.ificil 
médio 

sim 
silica e fósforo 

limitado 
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REM OVAL OF PHOSPHA TE FROM ACIDE GRADE 

FLUORITE CONCENTRADES 

Monica Speck Cassola 

ABSTRACT 

The technological characterisation of fluorite concentrate from Jazida de Mato Preto, 

Pr., belonging to Mineração Dei Rey Ltda, looked for defining the best route of 

process for purification of fluorite concentrates. 

The present work describes two routes for processing fluorite concentrate obtained at 

the industrial plant and obtained in batch test, the first route was a cationic tlotation for 

phosphate and silica minerais in acid pH and the second route was the lixiviation with 

cloridric acid. 

The results showed that at is possible to obtain an acid grade fluorite concentrate with 

CaF2 ~ 97,0% and P20 5 :$ 0,3%, for diverse ore types. 

Keywords: flotation, fluorite, phosphate 
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