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RESUMO 

O processo de aproveitamento das apatitas contidas na fração ultrafina (< 0,02 nun) dos minérios fosfáticos tem sido uma 
importante altemativa para o aumento de recuperação de fósforo na produção de concentrado fosfático. 

A usina de concentração do Complexo de Mineração de Tapira descarta as lamas de processo nos seguintes circuitos 
industriais de beneficiamento: pré-classificação e deslamagcm do circuito früível, identificadas como lamas naturais ; 
moagem c deslamagem do circuito friúveL conhecidas como lamas geradas; moagem c deslamagcm do minério grdllulado. 
identificadas como lamas geradas do circuito granulado. 

O circuito de recuperação de ultrafinos foi desenvolvido para a produção e aproveitamento químico do concentrado 
fosfático ultrafino, obtido a partir do reaproveitamento das lamas geradas, por serem as que apresentam melhor potencial 
de concentração de apatita no presente momento. 

O circuito consiste na separação das frações ultrafinas (< 0,005 mm), em três etapas de micro deslmnagem com 1344 
hidrociclones de 50 mm de diâmetro ; o que possibilitou uma melhor recuperação da apatita contida nas frações entre 
cinco e vinte micra. A concentração físico-química é realizada num circuito de flotação, constituído das etapas " rougher" 
e "cleaner" , em cohmas de ftotação e a etapa "scavenger" em bancos de células mecânicas. 

O circuito apresenta ainda uma etapa de separação sólido-líquido, com espessamento c filtragem do concentrado fosfático 
produzido . 

A produção desse concentrado no circuito de ultrafinos é de 12 t/h, com teor mínimo de 33 ,5'% de Pp
5 

c um rejeito do 
circuito de flotação com teor de 3,5% de Pp5; sendo a alimentação do circuito de deslamagem na ordem de 160 t/h com 
teor químico de 6,5 %de P20 5. Este concentrado ultrafino é utilizado como matéria-prima b<ísica na fabricação de SSP 
- superfosfatos simples, no Complexo Industrial de Uberaba (Unidade II) . 

Com .a implantação do circuito de recuperação de ultrafinos, as contribuições advindas, rel1etem em melhoria de 
desempenho da usina de concentração, possibilitando : otimizar as dcslamagcns do circuito de minério friável e, 
conseqüentemente, melhorar o desempenho da notação de finos desse mesmo circuito ; reduzir a quantidade de sólidos 
descartados para a barragem de rejeitos, minimizando portanto os impactos ambientais; aumentar a vida útil da mina; 
aliado a wna maior recuperação do conteúdo de Pp5, com baixo custo de produção. Salientam-se ainda, vantagens 
adicionais em relação à minimização de custos na produção de SSP, na etapa de solubilização em Uberaba, uma vez que 
esse processo dispensa as etapas de moagem c secagem, que são operílçõcs de elevados custos no processo produtivo de 
fertilizantes . 

PALAVRAS-CHAVE: Apatita, ultrafinos, micro-ciclones , colunas de 11otação. 

L INTRODUÇÃO 

O processo de aproveitamento de apatitas da fração ultrafina (< 0,02nun) dos minérios fosfáticos vem sendo aplicado nos 
últimos anos, em escala industrial, nas principais usinas de concentração do país, com excelentes resultados, já que houve 
elevação das médias de recuperação, com baixos custos operacionais. 

Na usina de concentração do Complexo de Mincrc~ção de Tapira são dcscCirtadas lamas nos seguintes circuitos industriais 
de beneficiamento: pré-classificação e deslamagem do minério friável , identificada como lamas naturais; moagem 
e dcslamagem do minério friável , conhecida como lmnas geradas; moagem c dcslmnagem do minério granulado, 
identificada como lamas do granulado. 
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Dentre os 11u:xos de materiais ultrafinos mencionados acima, as lamas geradas são as que apresentam melhor potencial de 
concentração da apatita, justificando assim a prioridade dada ao seu estudo. 

Essas lamas são inicialmente submetidas a deslamagem cm hidrociclones de pequeno diâmetro, os quais promovem a 
remoção de partículas extremamente finas. A polpa de minério assim preparada é levada a um circuito de flotação , onde se 
promove a concentração de apatita. No passado, a grande limitação encontrada foi a selctividadc da !lotação, que não era 
satisfatória em células mecânicas convencionais. Essa barreira processual foi superada com o desenvolvimento da notação 
em coluna, que proporciona adequada limpeza das espumas em diferentes estágios de tlotação , logrando a obtenção de 
seletividade c o enriquecimento neccssúrio c:xigido pelas especificações químicas dos concentrados apatíticos. 

Os trabalhos de desenvolvimento de processo consistiram essencialmente de ensaios de flotação cm laboratório c testes 
piloto de dcslamagcm c notação cm coluna. 

Os concentrados ultrafinos são utilizados na produção de fcrtili/.antcs de bai:xa concentração. A nova tecnologia 
desenvolvida para que isso fosse possível possui características peculiares e inovadoras frente ao processo tradicional de 
produção: 

• Utilização do concentrado tal qual recebido da usina, ou seja, torna-se desnecessário o custoso tratamento de secagem 
e moagem do concentrado cm moinhos de rolos e/ou bolas, como tradicionalmente realizado, já que o concentrado é 
produzido com umidade e granulomctria adequada para aplicação direta na unidade de fertilizantes; 
• Já que dispensa a moagem, essa nova tecnologia pennite uma redução nos custos de produção, com economia de energia 
clétrica em torno de 30% e uma significativa redução dos custos operacionais (superior a 30%): 
• Introdução do processo via polpa, pennitindo o retorno do ácido ftuorsilícico, que é fonnado no sistema de lavagem de 
gases c usado como a fase líquida para a preparação da polpa que alimentará o reatar. Com isto, o processo passa a ser 
fechado do ponto de vista ambiental, eliminando os efluentes líquidos da unidade; 
• Permite a construção de novas fábricas de fertilizantes de bai:xa concentração, com bai:xos investimentos nas usinas de 
beneficiamento de fosfato, pois tornou possível o aproveitamento do material que antes era descartado para as barragens 
de lama. Essa recuperação adicional viabilizou novas fábricas de fertilizantes. 

O ultrafino se mostra totalmente adequado para a produção de fertilizantes binários de bai:xa concentração, do tipo N-P, 
pois não possuem exigibilidade de solubilidade cm água e são de grande utilização na agricultura. 

2. HISTÓRICO 

O início dos estudos de concentração de partículas ultrafinas, que eram descartadas das usinas de concentração de fosfato 
iniciou-se cm 1984, na Ultrafcrtil - Catalão, utilizando ciclones de 25nun c células mecânicas convencionais. Foram 
observados vários problemas no circuito o que inviabilizou a continuidade da sua implantação, como: instabilidade 
operacional dos ciclones (entupimentos, variações no corte e% de sólidos etc); instabilidade na qualidade do concentrado 
finaL causada principalmente por descontrole dos níveis das células mecânicas. instabilidade da camada de espuma e 
elevados teores de contaminantes; bai:xo nível de recuperação de fósforo. Tais fatos inviabilizaram a operação naquela 
época. 

Em 1993, com o desenvolvimento de novas configurações de ciclones e novos arranjos de baterias de ciclones, em forma 
de canistcr's aliados a utilização de peneiras "cush-cush", que retiram partículas grosseiras. materiais orgânicos c corpos 
estranhos solucionaram o problema da instabilidade operacional dos ciclones. 

A utilização de colunas de notação , que proporciona adequada limpeza das espumas em diferentes estágios de tlotação, 
foi um salto tecnológico que possibilitou a selctividade c, conseqüentemente, melhorou a qualidade no concentrado 
convencional, o que não era obtido cm células medlnicas convencionais. Com o desenvolvimento das colunas obteve-se 
seletividade c o enriquecimento necessário exigido pelas especificações químicas nos concentrados apatíticos. 

A partir desses desenvolvimentos, realizou-se uma ampla campanha de testes laboratoriais e piloto , que mostraram a 
viabilidade de uma instalação de recuperação de pmiículas ultrafinas de apatita. O projeto industrial de Ultrafinos da 
Ultrafcrtil- Catalão iniciou-se cm 1995, com resultados relevantes cm relação à recuperação de Pp5 c rendimento cm 
massa da fração ultrafina. Isso motivou a Fosfertil - Ta pira a iniciar testes laboratoriais e pilotos, em 1996 e em 2001 
implantou-se o projeto nessa unidade. 
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3. O CIRCUITO ULTRAFINO 

A alimentação da usina de beneficiamento do Complexo de Mineração de Tapira (CMT) é composta por dois tipos de 
minério: granulado e friável. O circuito friável é constituído de quatro linhas de moagem em paralelo, que compõem duas 
linhas (uma para cada dois moinhos): a linha dos moinhos 4 e 6 e a linha dos moinhos 7 e 8. 

A deslamagem do circuito friável é dividida cm cinco etapas: 1•, 2", 3", 4• e 6" dcslamagens, que têm como objetivos 
separar os finos naturais e as lamas geradas nas etapas de moagem e dcslamagcm e recuperar o Pp

5
, que seria eliminado 

naturalmente nessas lamas. 

O fluxograma 1 mostra, esquematicamente, as etapas de dcslamagem do circuito friávcl. 
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Fluxograma 1: Etapas de dcslamagem do circuito friável 

Os overflow's da 1• e 3" deslamagens alimentam a 4" deslamagem. O underflow dessa etapa alimenta a 6" deslamagem, 
após uma etapa de atrição mecânica. O underflow da 6" constitui a alimentação do circuito de flotação do convencional 
friávcl fino. Os overl1ow's da 4• e 6" deslamagens juntam-se e são as alimentações novas do circuito de ultrafinos. 

O circuito de recuperação de ultrafinos foi desenvolvido para a produção c aproveitamento químico do concentrado 
fosfático ultrafino . 

O circuito consiste na separação das frações ultrafinas (< 0,005mm) em três etapas de micro deslamagem com 1344 
lúdrociclones de 50nun de diâmetro; o que possibilitou uma melhor recuperação da apatita contida nas frações entre 

cinco c vinte micra. O "underflow" de cada estágio alimenta a etapa subseqüentc, o "overllow" do primeiro estágio é 
desca{tado do circuito, o "overllow" do segundo estágio tem a opção de ser descartado totalmente ou parcialmente, ou 
retornar à etapa anterior, o "overflow" do terceiro estágio retoma para o segundo estágio, formando um fluxo contra
corrente e o "underflow" do terceiro estágio é a alimentação nova da etapa de flotação , confonne mostrado no fluxograma 
2. 

Após a deslamagem e condicionamento com os reagentes depressores e colctores, a polpa ultrafina é levada ao processo 
de concentração físico-quínúca , realizada num circuito de notação, constituído das etapas " rougher" e "cleancr", cm 
colunas de flotação e a etapa "scavcnger" em bancos de células mecânicas, com inttúto de assegurar uma lata recuperação 
de apatita no circuito de !lotação como um todo. 

O circuito apresenta, ainda, uma etapa de separação sólido-líquido, onde o concentrado fosfático produzido é espessado 
e filtrado no CMT. 

Os fluxogramas 3 c 4 apresentam os fluxogramas da notação, espessamento c filtragem do circuito de ultrafinos, 
respectivamente. 
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Deslamagem Ultrafinos 

Flu xograma 2: Circuito de deslamagcm do ultrafino 

Flotação Ultrafinos 

Fluxograma 3: Circuito de notação do circuito de ullrafinos 
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E s pe ss ame nto/F iltragem/E sto c agem U ltrafino s 

Fluxograma 4: Circuito de espessamento, filtragem e estocagcm do circuito de ultrafinos 

3.1. Desenvolvimento experimental 

A tecnologia de beneficiamento de fosfatos foi desenvolvida com a deslamagcm do minério sendo realizada com ciclones 
de 6 ou 4 polegadas de diâmetro, o que acarretou, durante muitos anos, a perda de apatita contida nas fmções menores que 
30 micras, em todas as operações de deslamagem das usinas de concentração de fosfatos. 

A aplicação industrial de ciclones de pequeno diâmetro, visando a separação de partículas extremamente finas, menores 
que 5 micras, teve irúcio no Br<~sil na década de 80. Esses pequenos hidrociclones, normalmente com diâmetros na faixa 
de 25 a 40rnm, eram constmídos inicialmente com material cerâmico ou poliuretano, permitindo o trabalho numa ampla 
faixa operacional, de forma a garantir bons resultados nestas aplicações. 

As pr}meiras instalações industriais de deslamagem de ultrafinos apresentaram muitos problemas operacionais, devido ao 
grande número de lúdrocicloncs utilizados para atender as grandes vazões de lamas das usinas de beneficiamento, e também 
devido a freqüência com que os lúdrociclones entupiam, em função do tamanho reduzido dos orifícios dos mesmos e do 
elevado conteúdo de resíduos orgânicos e dos materiais decompostos existentes nessas lamas. Com o desenvolvimento 
de novos desenhos de lúdrociclones de poliuretano observou-se um aumento significativo nas suas capacidades e o 
número de equipamentos necessários por instalação caiu substancialmente. As novas técnicas de peneiramento prévio da 
polpa, com peneiras lineares ou do tipo "cush-cush", asseguram uma melhor continuidade operacional das instalações 
de deslamagem de uJtrafinos, além de permitir a obtenção de corte granulométrico extremamente fino, que é o objetivo 
destas instalações. 

Para a realização de testes de deslamagem de ultrafinos e preparação de material para os ensaios de fiotação em bancada 
e piloto, a Fosfertil montou urna instalação piloto com três estágios de deslamagem, com hidrociclones de 40mm de 
diâmetro, os quais apresentavan1 a mesma geometria daqueles utilizados nos testes pilotos da Ultrafertil - Catalão e são 
idênticos aos adquiridos para aquela unidade industrial. 

Inicialmente, os testes de deslamagem foram realizados com o intuito de encontrar a combinação de tamanhos de "apex" e 
"vortex", que proporcionassem uma polpa deslamada com uma concentração de sólidos adequada para o condicionamento 
com os reagentes depressores e coletores. Os testes de notação em laboratório c cm planta piloto fomm realizados com 
polpa deslamada com concentração de sólidos entre 40 e 45%. 

Durante os testes piloto de flotação em coluna, fomm realizadas algumas amostragens da instalação piloto de deslamagem, 
com o intuito de estabelecer os balanços de massas deste circuito. 
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O processo de dcslamagem industrial de ultrafinos foi estabelecido a partir dos dados obtidos nessas amostragens da 
instalação piloto c com base nos dados de amostragens dos circuitos industriais de dcslamagem, nas quais , além do 
estabelecimento de balanços de materiais, as amostras de lamas foram submetidas aos trabalhos de caracterização 
tecnológica para identificação dos minerais, distribuição mineralógica por tamanho de partículas, defirúção da malha 
de corte etc. De acordo com esses resultados defmiu-sc que a deslamagcm deveria trabalhar nas seguintes condições, 
conforme tabela I. 

Tabela I: Geometria c arranjo dos hidrocicloncs na microdeslamagcm. 

ESTÁGIO 
QTDE DE QTDE CANISTERS QTDE HIDROCICLONES DE SOmm ORIFÍCIOS 

BATERIAS 
P/ BATERIA TOTAL P/ CANISTER P/ BATERIA TOTAL ENTRADA VORTEX APEX 

1" X 7 56 16 112 896 0,25 pol 2 12,7 111111 6.5 111111 

2" 3 7 21 16 112 336 0,25 po!2 12.7 111111 7,5 111!11 

30 I 7 7 16 112 112 0,25 pol2 16,0111111 8,0111111 

TOTAL 12 84 1344 

Os testes de llotaçilo cm bancada c piloto com a fração ultrafina do minério foram iniciados cm 1996. apresentando no 
i1úcio, resultados muito aquém do esperado, apesar dos esforços para desenvolver rapidamente um processo de notação 
para este material. 

No início de 1997, foram retomados os estudos de llotaçilo de ultrafinos cm escala de laboratório. Desta vez os estudos 
foram dirccionados para uma abordagem mais ampla. avaliando vúrios sistemas de reagentes, dosagens de depressor c 
colctor. pH de tlotaçilo, inlluência da qualidade da água, circuitos de flotaçiio etc. Os resultados obtidos nesta fase de testes 
revelaram que era possível obter concentrados apatíticos com a qualidade ahncjada e recuperações de apatita satisfatórias, 
desde que fossem utilizados sistemas de reagentes adequados c um circuito de llotaçilo com três estágios de limpeza . 

Uma vez concluídos os estudos de llotaç<io de ultraftnos cm laboratório, foram iniciados os testes piloto de notação cm 
coluna. Num curto espaço de tempo foi possível estabelecer um processo contínuo de tlotaçilo. com os estágios "roughcr" 
e "clcaner" . 

Os resultados obtidos nos testes de ilotaçiio. nos ensaios de laboratório ou nos testes piloto , foram utilizados no estudo 
para a avaliaçiio dos efeitos de todas as variúvcis envolvidas nos testes realizados. Dentre as variáveis analisadas 
destacam-se: dosagens de reagentes, teor de alimcntaçiio, concentraçiio de sólidos na alimentação, tempo de residência 
da polpa nas colunas c taxa de alimentação. A partir deste estudo foram sclccionados os dados para o dimensionamento 
das colunas industriais. 

Após o dimensionamento das colunas industriais, foram realizadas simulações de circuitos de flotação. considerando 
ou nilo o est<ígio de flotaçào ''scavcngcr", para avaliação do circuito como um todo e também para reavaliar o 
dimensionamento das colunas perante as cargas circulantes na f1otaçào. 

Os testes realizados definiram colunas com as seguintes características listadas na tabela II. 

O circuito de 11otaçào de ultrafinos com colunas com as dimensões citadas garantem uma produção de 12,0 t/h de 
concentrado, sendo a taxa de alimcntaçiio nova de ó5.0 t/h. 

A polpa de concentrado apatítico ultrafino obtido na planta piloto de !lotação cm coluna. foi submetido a estudos 
reológicos e indicaram características de bombeamento piores que o do concentrado convencional, que é bombeado do 
Complexo de Mincraçilo de Tapira (CMT) para o Complexo Industrial de Ubcraba (CIU). Como conseqüência. 

ocorreria uma perda na capacidade de transporte do mincroduto. fato esse que contraria os interesses da Fosfertil. Diante 
disso. optou-se pela alternativa de realizar as operações de espessamento c filtragem do concentrado no CMT, embora isso 
implique cm transportar o concentrado por caminhões, com custos mais elevados. 
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Tabela II: Características das colunas de flotação. 

COLUNASDEFLOTAÇ~O 
ESTÁGIO 

CARACTERÍSTICA UNIDADE 
ESTAGIO 

ROTJGHF.R C'I,F.ANF,R 
Diâmetro da Coluna 111 4,298 3,658 
Altura da Coluna 111 14,0 14.0 
Volume Total da Coluna ml 203,12 147,13 
Tubulação Alimentação Polegada lO lO 
Tubulação Rejeito Polegada lO 8 
Tubulação Concentrado Polegada lO 8 
AI tu r a Alimentação m 2.5 4,1 
Altura Descarga Re.icito IIU11 300 300 
Altut·a Manifold nun 800 800 
Altura Acradorcs 111 1,03 1.03 
Manifold Polegada 4 4 
Aeradores Qtde 12 I 12 919 
Comjlrimento Aeradores mm 680 I 1.420 680 I 1.290 
Vazão de Alimentação m3lh 214,3 I 257.0 63 ,0 I 75 ,6 
Vazão de Concentrado m3lh 48J1 I 57,6 21 ,8 I 26,6 
Vazão de Rejeito m3lh 266,4 /319.7 106,2 I 127,4 
Vazão de ÁJ,'Ua Lavagem m3lh 100,0 I 120,0 65.0 I 78,0 
Vazão de Ar m3lh 941 I 1.307 570 I 952 
!Pressão no Manifold Kg/cm' 5,517,0 5,517,0 

3.2. Dados de projeto 

Com o desenvolvimento experimental e simulações realizadas pôde-se definir o balanço de massa e metalúrgico das 
etapas de deslamagcm c Jlotação do circuito de ultrafinos, confonne pode ser observado nas tabelas III c IV 

Tabela III: Balanço de massa do circuito ultrafino. 
Alimentaçao da IAhmentaçao da Lamas Concentrado ReJeito o a 
fiP~hlni>~OPm Flntl'll'iín n,.~•·artalll'l<.: Tfltr:.finn Flnt>~I'ÍÍO 

Massa de sólidos tlh 160,0 65,0 95,0 12,0 53,0 
Densidade da polpa tlm3 1.037 1,448 1.022 IJ34 1,215 
% sólidos em peso % 5,08 45,0 3,07 36,42 25,74 
% sólidos cm volume % 1,65 20,4 0.98 15,18 9,77 

Massa de polpa tlh 3.149 144,4 3.100 32,9 205 ,9 
Volum_e de polpa m3lh 3.037 99,8 3.033 24 ,7 169,5 
Volume I massa de água m3lh = t/h 2.989 79,4 3.005 20,9 116,5 
Distribuição de massa % l 00)) 

- - 40.6 59.4 7,5 33 , I 
--- -

Tabela IV: Balanço metalúrgico da etapa de deslamagcm, notação c do circuito ultrafino. 

E1APA DE DESLAMAGEM ETAPA DE FL01AÇA-O 

4./imentação Cush- Massa (t/h) 160,0 4./imentação da Massa (t/h) 65,0 

Cus h Tl•or(% P,O.) 6,5 Flotação Teor(% P O) 9,2 

ta mas 
Massa (t/h) 95,0 

Teor(% P,Oj 5,0 
Rejeito da Flotação 

Massa (t/h) 53 ,0 

Teor(% P O) 3.5 

Underjfow 3a Massa (t/h) 65,0 Concentrado da Massa (t/h) 12,0 

deslamagem Teor(% P,Oj 9,2 Flotarão Teot· (% P
2
0) 33,5 

'Rendimento em massa (%) 40,6 f?endimento em massa (%) 18,5 

Recuperação P O,(%) 57,0 Recuperação P ,O,(%) 67 ,0 

CIRCUITO DE ULTRAFINOS 

Rendimento em massa (%} 7,5 

Recuperação P,O,(%) 3R,6 
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As especificações químicas c físicas do concentrado fosfático ultrafmo produzido no CMT c que é matéria-prima para 
produção de fertilizante de baixa concentração estão mostrados na tabela V 

Tabela V: Especificações químicas c físicas do concentrado fosfMico ultrafmo. 

% retida na malha 325# 7,0- 10.0 
Umidade(%) 17.0-19.0 
Teor de P O (0;(,) 33,5 - 34.5 
Teor de SiO (%) 2.5 - 4.5 
Teor de Fe O ('%) 1.2-1 .6 
Teor· de AI, O (%) 0.2- 0,4 
Teor de MgO ('Vo) 0,6- 1.6 
Teor de CaO (%) 47.0-49.6 

3.3. Pré-operação do circuito de ultrafinos 

A pré-operação do circuito de ultrafinos iniciou-se cm setembro de 200 L, a partir dessa data inúmeros ajustes operacionais 
e modificações de projeto tiveram que ser realizados até obtermos os resultados esperados pelo projeto, além de otimizá
los. 

A maior dificuldade enfrentada c que afetou o desempenho do circuito foi a sensibilidade do circuito frente às instabilidades 
da usina de concentração e as oscilações dos tipos de minério. Os fatores , como desgastes de eqtúpamentos, ajustes em 
rotação c potência de bombas de polpa, definição de variáveis operacionais das colunas de !lotação, que melhor at<>ndam 
as características mineralógicas das lamas c oscilações na taxa de alimentação do circuito prejudicaram a sua performancc 
no início da operação . 

Para que os problemas fossem contornados c obtivéssemos os resultados esperados foram traçados planos de ação com 
acompanhamento "' full-time" do circuito. além de campanhas de amostragem e contínua realização de testes laboratoriais 
c piloto, que nos pennitiram simular os melhores ajustes para o circuito. 

3.4. Resultados obtidos 

Após a realização dos ajustes operacionais c das modificações de projeto. têm-se atualmcntc os resultados. conforme 
tabela VI. 

Tabela VI: Balanço metalúrgico da etapa de deslamagem, flotação c do circuito ultrafmo. 

ETAPA DE DESI.AMAGEM ETAPA DE FLOTAÇÃO 

4/imentação Cuslz- Massa (t/h) 213 ,0 llimentação da Massa (t/h) 65 .9 

Cus h Teor(% P,O.) 7,2 Floração Tt' Ol" (% p o ) 9.0 

Lamas 
Massa (t/h) 147,5 

Teor(% P,O) (d 
Massa (t/h) 53 .8 

Rejeito da Flotação 
Teor(% P 0,) 3.4 

Under{fow 3" Massa (t/h) 65,9 Concentrado da Massa (t/h) 12.1 

deslamagem Teor(% ~O_J 9.0 Flotação Tt·o1· (% P 0.) 33.8 

Rendimento em massa (%) 31 ,0 Rendimento em mau a ( %) 18,4 

Recuperação P,O, (%) 38,7 Recuperação P ,O (?~) 67 ,0 

CIRCUITO DE ULTRAFINOS 

Rendimento em massa (~ô) 5.7 

Uecuperaçtio P O (%) 26.7 

Verifica-se que a etapa de dcslamagcm apresenta resultados abaixo dos dados de projeto. Desse modo, diversas ações 
estão sendo tomadas para melhorar a pcrformancc dos ciclones: redefinição do diâmetro dos ''apex 's"". manutenção 
constante dos canisters c acompanhamento do processo e de suas variáveis. A etapa de notação vem apresentando valores 
de acordo com os dados de projeto. 

Considerando os dados para o circuito global de ultrafinos. tem-se, devido a iníluência dos resultados da etapa de 
deslamagem, valores de recuperação cm massa e de recuperação de PP~ inferiores aos valores projctados. 
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4. CONCLUSÕES 

O circuito industrial de deslamagem e fiotação de ultrafinos proporcionará um aumento na produção de rocha fosfática de 
86.400 l/ano, com a mesma quantidade de minério que estava sendo consumida. Em termos de processo industrial, isto 
significa um aumento na recuperação global de Pp

5 
no CMT de 4%, passando dos atuais 63% para 67% e um acréscimo 

de 0,7% para o rendimento em massa, passando do valor atual de 13,6% para 14,3%. 

Com a implantação do circuito de recuperação de ultrafinos, as contribuições advindas, refletem cm: melhoria de 
desempenho da usina de concentração, possibilitando: otimizar as deslamagcns do circuito de tninério friável e, 
conseqüentemente, melhorar o desempenho da fiotação de finos desse mesmo circuito; reduzir a quantidade de sólidos 
descartados para a barragem de rejeitos, minimizando portanto os impactos ambientais; aumentar a vida útil da mina; 
aliado a uma maior recuperação do conteúdo de Pp

5
, com baixo custo de produção. 

Salientam-se ainda, vantagens adicionais em relação à minimização de custos na produção de SSP, na etapa de 
solubilização em Uberaba, uma vez que esse processo dispensa as etapas de moagem c secagem, que são operações de 
elevados custos no processo produtivo de fertilizantes de baixa concentração. 

As qualidades químicas do concentrado ultrafino pennitiram a obtenção de um bom produto fertilizante, satisfazendo as 
necessidades do mercado consumidor, com produtos excelentes para a agricultura brasileira. 
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