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DEFINIÇÃO DA CONVERSÃO DA REAÇÃO DE SAPONIFICAÇÃO QUE 
APRESENTE MELHOR DESEMPENHO NO PROCESSO DE FLOTAÇÃO. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta o estudo realizado para avaliaçJo da inllu0ncia do grau de sapon ificaçiio do óleo vcgc:tal 
utili zado como coletor no pr<x:esso de llotação do Complexo de Mincraçüo de Tapira. A primeira etapa do estudo 
consistiu na reali zação de testes de saponificação, 4u.: ti veram a finalidade de observar o comportamento da cinética da 
reação de saponiticação. Para isso, a preparação do sabão foi realizada .:m escala de laboratório. variando-se a 
temperatura, o tempo de agitação c a concentração dos reagentes para se nbter as conversões do ókn .:m sabão 
desejadas. Em seguida, foram realizados os t.:stcs de llotaçüo . .;m .;scala laboratoriaL com amostras de alimentação 
nova Ja llota<,;ào, dosando-se o sabão preparado. Foram testadas três mnvcrsii.;s - 40%, 60'/i· c XO'k- onJc para cada 
uma se admitiu uma oscilação Je S'k. dcviJo ils variaçii.;s no resultado Ja conversão, inerentes ils condiçiies rcacionai,. 
Assim, foi possível avaliar a influência da conversão do sabão na recuperação de p,()õ c no consumo de colctor. Os 
resultados obtidos mostraram 4ue não há alteração significati va quanto i1 rentperação de P20 5 nas três faixa s de 
conversiies testadas. Quanto ao consumo de coletor, este se most rou inferior pa1·a a conversão próxima a 40'k. Na 
última etapa do estudo foram realizados testes de espumaçüo. utilizando-se as três conversões estudadas. Os t.:stes 
mostraram 4uc a a ltura da camada de espuma. quand l> se utilin>u o sabão com 40% de conversão, manteve-se. t~lll 

méd ia. 54.3')(. inferior il4ucla obtida com a dosagem de sabão a 60'/,. de conversüo. 

PALAVRAS-CHAVE: Flotação, conversão. recuperação, consumo de coletor, espumação. 
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I. INTRODUÇÃO 

O Complexo de Mineração tk Tapira (CMT) estü situado n" município de Tapira. a 35 km de Araxá/MG, e tem como 
ati vidade principal a pnxluç:io de wncentrado fos fütico convctH.:ional c com:cntrado fos fático ultrafino. Ttxla prtxlução 
é escoada para o Compkxo Industrial do: Uheraba. so:ndo que o c\lncentrado convencional é expedido via mineroduto e 
o concentrado ultratino via transporte nxloviário. 

A etapa de hen eticiamcnto do min<5rio tem início com a retomada da pilha de homogeneização di sposta no pátill. O 
minério lavradll 15 di sposto em um pátio de forma longitudinal, sen do então retomado tran sversalmente. Esta operação 
garante a homogeneidade do minério que alimenta a usina. aumentando con seqüentemente a estahilidade do processo 
de llotação. O minério retomado scd então britado c peneiratio. É nesta etapa que ocorre a tii visão do processo de dois 
circuitos : o granulado c o friável. sendo que o prime iro representa a !"ração mais grosseira de minério. As principais 
etapas suoseqüentes süo moagem. ticsmagnct i1.:u;àn. dcslamagcm c llotaçãn. 

O processo de llota<;Üo aprcscnta sign ificati va importância na qualidade do produto tina!. Um hom desempenho desta 
etapa vai atiequar o concentrado l"osfátict> its cspccitica<;i\cs de teores Jo miih:ral útil c dos contaminantes, desejadas 
pelo cliente. Os principai s reagentes utilizauos no processo de tlotaç~<) s~o o colctor c o depressor. Na !lotação de 
fosfa to do CMT. utilit.a-sc como colctor um ác ido graxo (óko vegetal a hase de soja) previamente saponiticado com 
soda cüustica (NaOH). 

O processo de preparaç~o do reagente coktor para tlota<Jio consiste na adiçüo do óleo vegetal. soda cáustica a 10% c 
água cm um tanque de mistura, onde ocorrerá a rcaçiio tic saponitkação. Esta preparação ocorre de forma contínua. e é 
seguida de uma etapa de diluição. com o objctivo tie l~tcilitar" homheamento at é os condicionadores da usina . 

O trahalh o a ser apresentado foi desenvolvido com o objctivo de se conhecer a influência do rendimento da reação tie 
sapon iti cação no desempenho do processo de llotação. desempenho este medido através da recuperação de P~O; , do 
consumo tic colctor c tia altura da camada tic espuma. 

O estudo rea lizado consistiu nas s.:guintes etapas: testes de saponilicação, para se conhecer a cinéti ca da reação de 
saponitica<;:1o. testes tie tlotação cm bancada. a tim de avaliar a influênc ia da conversão na recuperação de P20 5 e no 
consumo tie colctor vegetal. c testes de cspumação. com a finalid ade de conhecer a intluência da conversão na camada 
de espuma. 

2. PROCEDIMENTO 

A prime ira etapa do estudo consistiu cm preparar. cm cscala de lahoratório. o reagente coletor em condiçi\cs 
semelhantes itquelas utilizadas na preparação na planta industrial de reagentes. variando-se. porém. a temperatura , o 
tempo tic agitaçüo c a propon;üo de soda. tic acortio com a estcquiomctria da rcat;ão. Estes testes ti veram a ftn a lidade de 
conhecer as contiiçiics tie ohtcn<;Jo tio coktor (sah:io) nas convcrstics cm que se pretendia estudar. 

A mcditi a da conversão foi real izada no lahorat<irio qulmico do C MT. logo ap<Ís a preparação do sahão, e consistiu em 
quantificar o hidníxido de sódio nC1o reagitio ap<is a prcpara.,:ão do sahão, através de titulação com HC I, utilizando-se 
fenolftaldna como intiicador. 

Após o ajuste das condit;iies de prcpara,ão do colctor c dcfini<;ão das converscics a serem estudatias, partiu-se para os 
testes de !lotação em hancada. Estes foram n.:ali1.atios de acordo com o procedimento padrão do Laboratório de 
Tratamento de Minérios do CMT. Os testes com as três conversi\cs foram realizados c m dez pilhas de minério 
di fe rentes. com o propósito de verificar a validade dos resultados frente a tipologias mineralóg icas diferen ciadas . As 
tiosagens tic depressor c coletor. assim t:omo o pH de tlota~ão pennaneceram constantes. As conversões utili zadas nos 
testes foram: 40'!f·, 60% e XO%. Os resultados ohtidos estüo ex pressos na tahela c nos gráfi cos que se seguem. 

Por tim. foram realizados os testes de cspuma,·ão. que consistiram avaliar as três conversões estudadas (40'1'<-. 60'~·· c 
80'7< ). frente à a ltura da camada de espuma. 

Estas pesquisas fóram reali zadas com o intuito de aprofundar os <.:onhecimcntos tia in fluên c ia do referido parâmetro no 
processo de ll otaçào. de motio a se de finir as condi</>es ütimas tie traha lho. minimizando a espumação excessiva nos 
han cos de !lotação. 
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3. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados obtidos nos testes de notação crn bancada estãoc·x prcssos abaixo. 
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Tabela I - Resultado nH5dio das pilhas amostradas 

Recuperação Rendimento Consumo Teores(%) 
RCP** 

P20; (%) Massa(%) (g/t AN*) P10s Fe2o .• M~:O 

85,54 :12.m 365,9 :16.0 2.05 0,32 1.37X 

85,58 :12,06 439,() :16,0 2,()4 0,.12 uso 
85,37 31 ,l)l) 497,5 36.0 2JlR !U.> U7l) 

*t\ N " Alimt:nt;u;ào nova tio procc:-..'\o dL' l1o t<t1,;üo . 
\:cloRCP R L' Ja\-'i-10 ('; j()jjl_. () ;; 
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Figura I - Recuperação de P20 ; cm função das pilhas. 
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Figura 2 -- Consumo de colctor cm fLm\·ão das pilhas 
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Verifica-se que para as convcrsües estudadas. não há ahera<;ão significativa na recuperação de P20,, porém. foi 
observada uma lcndi'ncia de rcdu<;ão do consumo de colctor quando se trabalha com conversões mais baixas. Há. em 
média. uma redução de aproximadamente 17'1< no consumo quando se trabalha com conversão próxima a 40%, 
comparando-se com a conversão alualmenle utilizada na planta de reagentes (60%). 

Os lestes de espumação também mostraram um resultado positivo quanto ü redução da conversão, como é mostrado 
ahaixo. 

Tabela 11 -Resultados dos lestes de cspumação cm função das pilhas. 
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Pilha 
Altura da Camada de Espuma (cm) 
40'1< 60'1< 80'1< 

10<)3 10.00 14,00 17,00 

1119 15.00 20,00 20.00 

1120 A <),()() 20.00 21.00 

1120 B 17,00 2J,OO 24.00 

1121 A 14.00 I S.OO 20,00 

1121 B <),00 IS.OO 19.00 

1122 c 12.00 17.00 19,00 

1125 12.00 IX.OO 19.00 

112S 11.00 20,00 21,00 

Média 12,1() 1!!,67 2(),()() 

Altura da Camada de Espuma 

O 40°;;, Conversão 15J 60% Conversão 19 80% Conversão 

Pilha 

Figura 3 · lntlu0ncia da conversão na altura da camada de espuma. 

Como pode ser observado. foi constatado cm I OO'k das pilhas testadas que é possível se obter uma menor espumação 
quando é utilizado um colctor com 40'/r de conversüo. A altura da camada de espuma. quando se utilizou o colelor com 
40'1< de conversão, manteve-se. cm média. 54.3% inferior üquela obtida com a dosagem de coletor a 60% de conversão. 
Vale ressaltar que o controle da conversão aluai mente situa-se entre 60% e 70'/r·. 

É importante ressaltar que. de acordo com o exposto na Tabela I, a recuperação de P20,. bem como os teores de 
contaminantes. não apresentaram variações signiticativas, ao contrário do consumo de coletor, que apresentou-se 
inferior para conversão baixa. 
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4. CONCLUSÃO 

Os resultados ohtidos nos testes de !lotação cm bancada contirrnam a importância de um controle da conversão do 
sahão, uma vez que h;í um potencial de redução no consumo de reagente colctor. 

Da mesma forma, os resultados ohtidos nos testes de cspumação contirmam que, para o coletor atualmcntc utili zado. o 
grau de saponiticação do coktor ~ uma vari<ívd que pode ser utili1.ada no controle operacional do processo de llotação. 
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