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RESUMO 

O principa l destino do minério fosfático é a agr icultura , com XO%, din:cionado ii produção de fertili zantes, 12% à de 
detergentes , 5% à alimentação animal e 3% a usos diversos. A concentração de fost:1to contido nesse minério se tàz, 
principalmente, pe la técnica de flotaçào. No Bras il , dentre os três grandes grupos empresariais, que produzem mais de 
90% da oferta nacional de fosfato, está a Bungc Fertili zantes. Esta empresa extrai de suas jazidas I ,4 milhão de 
toneladas/ano de rocha fosfática e atua em todas as e tapas da produção. desde a mineração, passando pe lo 
processamento químico até a entrega do produto fin al. Atuahnentc. o minério fosfático lavrado cm Araxá possui 
elevado teor de ganga (si licatos) , o que interfere no processo de !lotação da apalita. Diante da nc~css idade de pesquisa e 
desenvo lvimento de novas condições operacionais para o benefici amento desse minério. este trabalho aborda a 
separação de s ilicatos por uma tlotaçiio catiônica rcvcrsa, cm coluna, utili zando uma alquilamina como coletor, em pH 
alcalino. Para a avali ação das princ ipais variáveis. cm coluna de bancada. foi utili zada uma abordagem de planejamento 
estatí stico dos experimentos c da técnica da superllc ic de resposta. Dos resultados, concluiu-se que é viáve l a !lotação 
se letiva dos silicatos, utilizando-se no condicionamento do minério elevadas dosagens de co lctor c depressor, durante 
um mais alto tempo de cond icionamento do colctor c operando a co luna nos mais baixos valores explorados de vazão de 
ar, vazão de água de chu veiro c vazão de reciclo. Desta forma , foi possível gera r um produto com as especificações 
desejáveis para uma futura flotaç ào da apati ta, ~om o teor de R, I'X, de Si0

2 
no produto de l'undo c uma perda de 6.0% de 

P 20 , no concentrado. 

PALAVRAS-CHAVE: !lotação catiônica rcversa, coluna d<.: !lotação, silicatos. 
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I. INTRODUÇÃO 

A demanda nacional de rocha lüsl~ttica responde diretamcntc ao consumo de fertili zantes, ácido fosfó rico, produtos 
químicos c ração anima l. A concentração de ltls litto contido no minério se faz, principalmente, pe la técnica de !lotação. 

Quanto às reservas mu ndiais, o Brasil ocupa a d..:cima prime ira posição, com cerca de 230 milhões de toneladas de 
concentrado de rocha fosfática (DNPM- Sumúrio Mineral. 2004}. Minas (iera is com mais de 50'Yu da produção, junto a 
São Paulo c Goiás prod uzem aproximadamente 90% da oll:rta nacional, capitaneada por três grandes grupos 
empresariais (Paula, 2002}. Porem, press ionada pdo crescimento da economia agrícola , a produção de rocha fos fã tica 
em 2004 at ingiu 6.074 mil toneladas, X,7'X, maior que a do ano anterior. O consumo de rocha fosfática é superior à 
produção interna, exigindo-se adicionais externos da ordem de 1,6 milhão de toneladas cm 2004. O continente africano 
é principal no l(lrnecedor de rocha t(>Sfática ao Pais , h;~ja vista que 50% das importaçôes brasileiras, são oriundas do 
Marrocos e Argé lia (DNPM- lnfonm: Minem!, 2005}. 

O produtor de fósfato vem deparando-se com um grande problema: o esgotamento do minério atualmente lavrado e que 
ocorrerá de médio a longo rrazo. Diante disso , vem tornando-se necessár ia a resqui sa c o desen vo lvimento de novas 
rotas operac iona is rara o processamento destes minérios, rrinci palmcntc no que di z respeito ao aumento dos minerais 
contaminantes e/ou diluentes presentes na rocha ll>slatica . 

Atualmente, a Bunge Fct1ilizantes S. A., é a maior produtora de fertilizantes do País , produzindo cerca de 5,5 milhões de 
toneladas deste produto c 400 mil tone ladas de {()slitto bicálc ico, contando ainda, com um aumento crescente de 
aproximada mente 4 '%ao ano na produçào de fertili zantes (Homcpagc Bungc, 2005). Esta empresa tem cm vista a 
necessidade de um apro vei tamento racional de suas jazidas de fosfato do Barreiro (Araxá/MG) devido ao aumento da 
concentração de silicatos no minério lavrado. 

Na literatura, di versos trabalhos técnicos abordam a separação de s ilicatos c quartzo indicando, principalmente, uma 
tl o taçào cat iô nica rcvcrsa através de eoletores catiiinicos, geralmente, aminas, trabalhando-se cm pll alcalino e a 
depressão da apatita com uso de amido ou modili cadorcs cspccilicos (Kiimpcl, 1992; Houot, 19X2 apud Zhong et a/., 
1993: Oli veira c Luz, 2003; Sis c Chandcr, 2003; Pcarsc, 2005}. 

Este traba lho teve como objcti vo estudar a viab ilidade da separação de silicatos, do minério fosfãtico do Barreiro 
(Bungc Fertili za ntes S/ A, Araxú/MG), por uma !lotação cati única reversa, cm coluna, utili zando uma alquilam ina como 
colctor. A ava liação do processo de separação f(>i realizada com base no teor de SiO ~ no rroduto de fundo c na perda de 
P,O, no concentrado . 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A amostra lo i coletada no circuito de processame nto do minério fos fático do Barreiro (Bunge Fertilizantes S/A, 
Araxá/MG), de um ponto anterior a !lotação da apatitn do c ircuito de grossos. Na Tabela I é apresentada a compos ição 
química da amostra de alimentação utili zada nos experimentos de !lotação. 

Tabela I Composição química da a mostra de a limentação. 

Espécie Química Composição(%) 

P~O, 22,47 
C aO 27,9 1 
Fe,O , 17,76 

Si O~ 13,53 
AI ,0 1 2,3 1 
MgO 1,50 

BaSO, (),71 

A separação dos s ilicatos l(l i 1\:ita por !lotação catiôn ica re vcrsa, cm coluna de bate lada cilíndrica, construída em 
ac rilico, de dimensões: I ,4X m de altura c di âmetro interno de 40 mm. Ligada ú parte inferior da coluna, hav ia uma 
linha de ar comprimido acoplada a um meio poroso cónico para promowr a distribui ção do ar, a uma altura média da 
co luna era feito o reciclo do produto de fundo e no topo da co luna havia um lavador de espuma, amhos impulsionados 
por homba pcristúltica. Um csqucma da unidade experimenta l pode se r visto na Figura I . 
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Figura Esquema da unidade experimental com coluna de !lotação. 

Os reagentes utili zados foram: Flotigam EDA (Ciariant) como colctor (concent ração de 2'X,). fubá de milho gelatini zado 
como depressor da apatita (concentração de 2%) c solução d~: NaO H a 10% como regulador de pH. A polpa foi 
preparada sob sistema de agitação mecânica, mantendo-se o pH cm 9,5, para uma concentração de 15% de só lidos. 

Ao final do condic ionamento da polpa, essa era alimentada no topo da coluna c dava-se início ao t<:ste de !lotação. 
Quando a interface polpa-espuma atingia o topo da coluna, a vá lvula de descarga era aberta encerrando-se o teste. 
O !lotado c o produto de fundo, coletados em recipientes di st intos, eram deixados na estufa por 12 horas a 60"C. 
O material seco era pesado e levado para a d~tenninação do teor das espécies químicas presentes nas amost ras. 
utili zando-se o espcc trômetro de lluoresccncia de raios X (Ph ilips). 

Em todos os testes de flotaçào, também na preparação dos reagentes. f(Ji uti lizada água de processo oriunda da usina de 
concentração da Bunge Fertilizantes (A raxá/MG). 

Estudou-se a in fluência das variáveis operacionais. tais como a vazào de ar, a vaz~n de chu ve iro c a vazão de rec iclo. 
bem como a infl uência de algumas variáveis no condicionamento da po lpa : dosagem de colctor. dosagem de depressor e 
tempo de condicionamento do co lctor. 

A fim de se identitlcar as condições operacionais mais adeq uadas, flli utili zado. no desenvolvimento do traba lho. além 
de testes exploratórios, o método de planejamento fat orial de experimentos. que, de fonna sistemática. permite estudar 
as combinações das vari áve is c os efe itos da sua alteração. O planejamcnto fatorial a dois ní veis e o planejamento 
composto central. com duas réplicas no centro e a (n ível extremo ad imcns iona l) igua l a 1,2X7. foram usados wmo 
principais ferramentas de plancjamento. Os resultados l(mun ana li sados através de regress~o múltipla e da técnica de 
superfície de resposta. por meio do " sofiware" Statistica(R:. 

A ava liação do processo de !lotação de s ilicatos foi rea lizada com base no teo r de SiO, no produto de fundo c na perda 
de P/), no concentrado. Isto porque, o produto de fundo dos testes de !lotação const itui o material que continuará no 
processo de concentração da apati ta. enquan to o concentrado representa o materia l de descarte do processo. 
São considerados satis tàtórios teores de Si O, no produto abaixo de X'X, e perda dt.: r.o, no concentrado até I O'Yo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela li são apresentadas as va ri áveis estudadas com os ní ve is estabelecidos c os resultados dos testes de !lotação. 
para o teor de SiO, no produto de fundo c a perda de P,O, no concentrado. para todos os experimentos reali zados neste 
traba lho, compreendendo portanto, todos os planejamentos estatíst icos ut ili zados. 

Com base nos resul tados apresentados na Tabela 11 . observa-se, cm geral, que foram alcançados, em alguns testes. os 
níveis desejáveis de teor de Si0 2 no produto de fundo abaixo de X% c perda máxima de I 0')';, de P,O, no concentrado. 
porém de maneira nào simultànca. Em função disso. fez-se uma anúli se estat ísti ca dos resultados, objctivando encontrar 
condições ót imas para as duas respostas. 
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Tabela li Va ri úve is estudadas e resultados dos testes de llota<;ào. 

x, x, X-' x~ x, x. Resultados 

~ Vazão de 
Vazão de Vazão de Dosagem Dosagem de Tempo de Teor de 

Perda de "' chuveiro reciclo de coletor depressor condicionamento Si02 1- ar (L/h) P,05 (%) 
(Limin) (Limin) (g/t) (g/t) do coletor (min) (%) 

I 120 0,40 0.63 400 400 2 8,51 24,3 
1 120 0.40 0.51 400 400 2 7,50 2 1,7 
3 120 0.20 0 ,63 400 400 2 6,78 18,9 
4 120 0,20 0.51 400 400 2 6.22 23.0 
5 go 0.40 0.63 400 400 2 6,99 23 . 1 
6 80 0,20 0,63 400 400 2 8,19 14,9 
7 80 0,20 0.51 400 400 2 6,6X 15.5 
8 80 0.40 0,5 1 450 450 5 7,59 10,7 
9 l\0 0,40 0,51 450 450 2 S.32 13.4 
!O 80 0.40 0,51 450 350 5 8Jll 17,2 
11 80 0,40 0.5 1 450 350 2 8,09 I ó.2 
12 80 0.40 0,51 350 450 5 10,07 11,6 

u 80 0.40 0 ,5 1 350 450 2 7,36 16,6 
14 80 0.40 0.51 350 350 5 8,87 10.8 
15 80 0.40 0.5 1 350 350 2 6.88 17,5 
I (, 60 0.40 ().39 450 550 lO 9.40 6, 1 
17 60 0.40 <U9 450 450 lO 12,59 8.1 
18 60 0.40 0.39 350 550 lO 10,23 9,0 
19 60 0.40 0,39 350 550 5 10,04 10, 1 
20 60 0.40 0)9 350 450 lO 9,!12 9,!1 
21 60 0.40 0,39 350 450 5 8,99 11,7 
22 40 0,40 0,27 450 450 5 12,41 11 ,0 
23 60 0.40 0 ,39 400 400 lO 15,09 10,2 
24 60 0,40 0.51 400 400 2 9,33 16.1 
25 60 0.50 0,39 400 400 2 10,82 19,8 
26 60 0.40 0,39 400 450 2 13 , 12 15,0 
27 60 0,40 ().39 400 500 2 15, 18 18,0 
28 80 0,40 0.51 450 450 lO 10,90 12.3 
29 60 0.40 0,39 450 500 lO 7.36 11 ,4 
30 60 0,40 0,39 450 600 lO 11 ,05 10.2 
3 1 80 0.40 0.39 450 550 lO 9.91 15,2 
'~ ·'- 60 0,50 ().39 450 550 lO 10,84 9,9 
33 RO 0,40 0.51 .\50 400 5 8,24 14,2 
34 so 0.40 0.5 1 400 350 5 14,25 16,5 
35 xo 0.40 0,51 400 400 3,5 14,30 11 ,2 
36 xo 0.40 0.51 400 335.7 3,5 12.15 12,9 
37 80 0.40 0.51 400 464.4 3,5 15,X2 9,8 
38 80 0.40 0,5 1 450 550 lO 12,02 7,6 

Prime iro. buscou-se quantitkar os e le itos de cada variávd independen te nas respostas estudadas. Para isso, fo i efetuada 
uma regressào múlt ip la dos dados . obtendo-se os parü mctros rdacionados às variáveis isoladas, às interaçôcs e aos 
tcm1os quadráticos. As va riá veis indepcmkntes ava li adas I(Jram ad imcnsional izadas conforme mostram as equações 
presentes da Tabela III. Estas vari itve is são: vazão de ar (X&), vazão de chuveiro (X,), vazão de rec icl o (X1), dosagem de 
coletor (X4 ). dosagem de depressor (Xs) c tempo de cond iciona mento do co letor (X,). 

A detenninaçào dos parúmctros sign iticat ivos da regressão tl>i realizada através de um teste de hipótese utili zando uma 
t de Student com ní ve l de signiti dncia de 0,1 , ou seja. com uma probabilidade máxima de erro do teste de I 0%. 
As equações empíricas ajustadas para representar a variação do teor de SiO, no produto de fundo c a perda de P,0 5 no 
concentrado , juntamente com o coe licientc de corrdaçiio (r') e o va lor de F da distri buição de Fishcr são apresentadas 
na Tabe la IV. 
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Tabela III i\dimcnsionalizaçào das variáve is estudadas. 

. ~ Adimcnsionalização V . . 1 Faixa Expenmcntal (-,) 
anavc . (; L . 90 L i h ) 

Vazão de ar 120 L/h a 40 L/h .\ L -- JO ri h 

(/:, ,) . (;, 0,401.! min) 
Vazão de chuve iro 0,50 Lfmin a 0,20 Llmin ,\' -·. 0,20L 1 1 ~ in 

(f,. ) . (,:L 0.45U min) 
Vazão de reciclo 0,63 Lfmin a 0,27 L!min .\L 0,1 X/~-i min -- -

(f,,) (,; 400g I I) 
, r . 4 Dosagem de coletor 335.7 glt a 464,4 gtt · 

4 
50g 11 

(f,.l ' (; , - 400 g i 1) 
\ . =-- --·--Dosagem de depressor 335,7 g/t a 600 glt · ' 50g I 1 

(/:,; ) , . . X (; ,, J,5min ) 
Tempo de cond iCionamento do 2 

111111 
a I O 1111n '' 1.5 llllll 

coletor (f,,.) 

Tabela I V Equayôes estimadas para o teor de S iO, no produto de fundo c a perda de P,O , no concentrado. 

Equação Estimada r' F, c F, 

TEOR SiO, ~ 15.!\0 5,1 xx, 5,!\4X1 X,32X. I 0 ,93X; + X,, I J ,30X,X, 1',= 7,3!\ 
13 ,36X1X4 + 1,93X1X, + 0,95X1X,, - 6,32X1X , + 11 ,09Xy\'4 I IO,X7Xv\'4 o.ssx.x, O,X6 
3,57X 1

1
- li ,75X/ - 5,06X} + 0,2XX,' (2) FL 7 4.43 

PERDi\ P,O, = 14,65 + 2,95X, + 5. 12X, + ~Ul6X, I ,94.\ \ 2,34.\'" + 12,54x,x. 
O,X4 

F,= 11 .05 

I ,76X1X5 + I 0,2!\X,X, -· I 0,74X,X• + X,93X:~' + 5.0X,' + 0,4 ix,,' (3) F, ·~ 4,3 1 

O resultado de F calculado (Fc-) foi superior ao tabelado (F,), considerando um nível de significáncia de I'Yo, para todas 
as respostas ava li adas. Esta comparação pmk ser interpretada através de um teste de hipótese. A hipótese de nulidade 
(H0 ) diz que o modelo não é signili ca ti vo. enquanto que a hipótese altnnati va (1-1 1) alirma que o modelo é s ignificati vo. 
Os re su ltados do teste F mostraram que s<: pode rejeitar H0 no ní vel de signilicúncia de I'!:,, , ou seja, tem-se uma 
confiança de 99"/., de que os model os são significativos . 

Para a equação do teor de SiO, no produto de fundo I(J i encontrado um va lor de OJ<6 para o quadrado do cocticientc de 
correlação da regressão. Este valor indica que X6%, da variabilidade dos dados d.: teor de SiO, no produto de fundo 
foram expl icados pela Equação 2. Para a regressão relativa ú perda de P,O , no concentrado. t<:m-se que X4% da 
vari abilidade dos dados de perda de P,O, no concentrado li1ram explicados pda Eq uação 3 .Os n:síduos da regressüo 
foram aleatórios e norma lmente distribuídos. 

Nota-se , pela ana li se dos parâmetros das equações de regressão. que todas as variú v.: is influenciaram nas duas 
respostas, sejam através dos parâmetros relacionados ~s vari áve is isol adas, ou ús suas interações, ou ainda aos tennos 
quadráticos. Esta influência na maioria das vezes atua cm sentidos opostos nas duas respostas, obs.:rvado a part ir dos 
sina is dos parâmetros para cada resposta. Assim, pode-se dizer quer as condio;ôcs qu<: promovem baixa perda de P,O , 
no concentrado na maiori a das vezes são as m.:smas que conduzem a altos teores de Si02 no produto de fu ndo. 

Para uma melhor visuali zação do efe ito das va riáveis sobre o teor de SiO, no produto de fundo , li1ram construídas as 
superfíc ies de resposta. Em cada uma destas superlici cs limun representadas as influências de duas variáve is cm uma 
determinada resposta. li xando os niveis das demais variáveis cm uma das condiçôcs mais adequadas . Estas superllcics 
são apresentadas nas Figuras 2 a 4 c lim1m obtidas utili /.ando-sc a i'quaç:1<l ~de rcgrcssào, apresentada na Tabela IV. 

Observa-se a partir da Figura 2 que os menores valores do teor de SiO, no produto de fund o t(Jram encontrados para os 
níveis extremos da dosagem de coletor. 

Na superlic ie de resposta da Figura 3 ~ visttl que é possível obter rcs r ostas de teo r de Si O, no produto de fundo na fai xa 
requerida pela indústria (menor que X%,) r ara diversos níveis de vaziio de ar c de vazào chuwiro. nas condições 
operacionais estabelecidas: vazão de rec iclo de O.J9 Llmin. dosagem de colctor de 450glt . dosagem de depressor de 
550 g/t c tempo de condic ionamento do co lctor de I O min . 
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(\liHiiçõcs opcr<Kionais Figura 2: 
dosagem de depressor 550 g/t 
vaz<1o de chuvcim 0.4 Limin 
vazüo di.! reciclo 0 . .19 L min 
vaz<lo de ar 60 L/h 1A 

-' 12 
~ 1C 
~ 6 

~ ti ,. 
·~ 

Condiçfles üpcracionai::\ Figura 3: 
dosagem de depressor 550 g/t 
dl>sagcm de colctor 450 g/t 
vazão de reciclo 0.39 Llrnin 
cond. Jo colctor I O min 

Figura 2 - Supcrtlcie de resposta do teor de SiO~ no 
produto de fundo em função da dosagem de colctor (X4 ) e 
do tempo de condicionamento do colctor (X,.) 
adimcnsionais. 

Figura 3 - Supcrfkie de resposta do teor de Si0 2 no 
produto de fundo cm função da vazão de ar (XJ) c da 
vazão de chuveiro (X 2) adimensionais. 

A supertkie da Figura 4 mostra que. para as condições escolhidas. os menores valores do teor de Si02 no produto de 
fundo toram obtidos para as condições em que são associados elevados valores de dosagem de depressor (550 g/t) com 
menores vazi\es de reciclo (0,39 L!min) . 

( 'ondiçõcs opcnH:Íonais Figllra 4 : 
dosagem de l 'Oictor 4 50 git 
vaz<hl de ar óO L/h 
va~àtl de chu veiro 0.4 L'min 
... ·ond . do ~.:o ktor IOmin 

Figura 4- Supertlcic de resposta do teor de Si O, no produto de fundo em função da dosagem de 
depressor (X, ) e da vazão de rt:ciclo (X1) ad imensionais. 

Em re lação à resposta perda de P~O, no concentrado, fo ram também elaboradas supertlc ies para os mesmos pares de 
variáveis escolhidos para anál ise da rt:sposta teor de Siü! no produto de fundo. As condições escolhidas para as demais 
variáve is foram aquelas consideradas mais adequadas . Estas supcrllcies estão apresentadas nas Figuras 5 a 7. 

Na Figura 5 nota-se que para as condições sclccionadas para as demais variáveis, a perda de P20 5 no concentrado 
diminui quando são utilizados simultaneamenh: elevados tempos de condicionamento do coletor ( I O min) e uma 
elevada dosagem de colctor (450 g/t). 
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Condi(,·ôcs npcmci~mais Figura 5: 
dos~tgcm de depressor )50 g't 
\'at_;lo de ar hO Lih 

vaz:1o de chuveiro 0.4 Lfm in 
\ anlo de n.'cli: lo O .. W l .irnin 

,'Y .. 
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~<:.:: b~<· 
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~'9 - ~fi 
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Figu ra 5 - Supcrficic de resposta da rccupcraçüo de P~O, no concentrado em função da dosagem 
de coletor (X4 ) e do tempo de condic ionamento do co lctor (X,) adimcnsionais. 

Comparando o resu ltado analisado a partir da Figura 5 com aq uele apresen tado na Figura 2. pode-se inferir que as 
condições de tempo de condic ionamento do coletor igual a I O min c dosagem de colctor de 450 g/t seriam indicadas 
para a minimização das duas respostas. 
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Figura ó- Superficie de resposta da recuperação de P,O, 
no concentrado em função da vazão de ar (X d e da vazão 
de chuveiro (X 2) adimensionais. 
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( 'ondi(,·üc:, opcr<tl·íona is Figura 7: 
dosagem de colctor 450 g ·t 
van1o J ... · chuvcim 0.4 L 'min 
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vazão di.' ar 60 Lih 

Figura 7 - Supcrflcic de resposta da recuperação de 
1' ~0, no concentrado cm função da dosagem de 
depressor (X 5 ) c da vazão de rec iclo (X1) adimensionais. 

Observa-se na Figura 6 que, para diversos níveis de qualquer va lor de vazão de chu ve iro, as condiçôes de mais baixos 
valores de vazão de ar (óO L/h ou 40 L/h) foram aqucks que proporc ionaram a obtenção da resposta, perda de P20 ; no 
concentrado, dentro dos níve is desejados. Comparando estes resultados com aq ueles apresen tados na Figura 3 para o 
teor de Si02 no produto de fundo, conclui-se que a vazão de ar de óO L/h ou 40 L/h, são as mai s adequadas para a 
obtenção das duas respostas nos níveis desejados. 

Observa-se na superllcie da Figura 7, que para as condiçôes operacionais estabe lecidas (elevada dosagem e tempo de 
condic ionamento do co letor c baixas vazões de ar c de chuveiro), os va lores de perda de P,O, no concentrado ficaram 
dentro dos níveis desejados para diversos níveis de dosagem de depressor c da vazão de recic lo. 

A partir da aná li se esta tí stica global dos resultados, viu-se que. apesar das condições operacionais que minimizam uma 
resposta são as mesmas que max imizam a outra, é poss ível obter cond içôcs que conduzem a um produto do: fundo com 
uma boa purificação e com baixa perda de P~O , no concentrado, utili n mdo-sc no condicionamento do minério elevadas 
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dosagens de coletor e depressor (450 e 550 g/t, respectivamente), durante um mais alto tempo de condicionamento do 
coletor (lO min) e operando a coluna nos mais baixos níveis de vazão de ar (40 L/h). vazão de água de chuveiro 
(0,40 L!min) e vazão de reciclo (0,39 Llmin). Um teste experimental foi realizado nestas condiçôcs para comprovação 
da otimização realizada pela técnica da superfície de resposta e foram alcançados os seguintes resultados: um produto 
de fundo com teor de R, I 'Y., de Si0

2 
e no concentrado uma perda de 6,0% de P

2
0;-

4. CONCLUSÕES 

A partir da análise estatística permitiu-se inferir que as condições operacionais da coluna de !lotação que proporcionam 
a diminuição do teor de Si<h no produto de fundo na maioria das vezes são as mesmas que aumentam o valor da perda 
de P,O, no concentrado. 

Concluiu-se, também a partir da utilização da técnica da superfície de resposta, que apesar das condições operacionais 
que minimizam uma resposta são as mesmas que maximizam a outra, utilizando-se no condicionamento do minério 
elevadas dosagens de coletor e depressor (na litixa de 450 a 550 g/t), durante um mais alto tempo de condicionamento 
do coletor (I O min) c operando a coluna nos mais baixos níveis de vazão de ar (entre 40 c 60 L/h), vazão de água de 
chuveiro (0,40 L/min) e vazão de reciclo (0,39 Llmin) foi gerado um produto dentro das especificações requeridas pela 
indústria. A comprovação da validade desta otimizaçào foi cfctuada a partir de teste experimental, nas condiçôes 
selecionadas, em que foram obtidos os seguintes resultados: teor de R, I% de Si O, no produto de fundo c uma perda de 

6,0'Yu de P,O, no concentrado. 

Assim. de acordo com a análise dos resultados obtidos no estudo sobre a !lotação de silicatos, em coluna de bancada, 
pode-se concluir que a utilização do colctor Flotigam EDA, nas condições selecionadas, mostrou-se adequado ao 
processo, com a possibilidade da inclusão da !lotação de silicatos cm uma etapa anterior a contração da apatita. 
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