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RESUMO 
 
No Brasil, os concentrados fosfáticos utilizados na produção de fertilizantes 
fosfatados são, usualmente, obtidos por processos convencionais de flotação a partir 
de minérios submetidos à moagem para a liberação física dos minerais portadores 
de fósforo – apatitas – e dos minerais de ganga. Entretanto, em determinados 
depósitos fosfáticos, os minerais portadores de fósforo estão fortemente associados 
aos minerais de ganga e requerem um perfil granulométrico extremamente fino, 
inviabilizando a aplicação dos métodos convencionais de moagem. Nestes casos, a 
liberação química, obtida por meio de processos de lixiviação, se apresenta como 
uma alternativa a ser considerada para o aproveitamento dessas complexas fontes 
de fósforo. A solubilização dos minerais de fósforo pode ser efetuada utilizando-se 
ácidos minerais, em reatores químicos atmosféricos, agitados mecanicamente e 
dotados de sistemas de controle de temperatura. Em seguida, a suspensão 
reacional resultante é submetida a operações de separação sólido-líquido, obtendo-
se um licor fosfórico que pode ser utilizado para a produção de fertilizantes 
fosfatados. O presente trabalho descreve, sucintamente, os principais passos para a 
definição preliminar de sistemas reacionais destinados à lixiviação desses fosfatos. 
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ABSTRACT 
 
Brazilian phosphate concentrates used in phosphate fertilizers production are usually 
obtained by conventional flotation process routes from ores prepared by grinding in 
order to reach a suitable physical liberation degree between the phosphate minerals 
– apatites – and gangue minerals. However, some phosphatic deposits are notable 
for these strongly associated minerals and hence an extremely fine mesh of grind is 
necessary to reach the liberation degree, making the application of common grinding 
operations unfeasible. Under these circumstances, the chemical liberation by a 
leaching process route represents an alternative for phosphate extraction from these 
complex phosphatic sources. The dissolution of phosphate minerals by means of 
mineral acids attack can be carried out in atmospheric chemical reactors, 
mechanically agitated and temperature controlled. The resulting reacting suspension 
is submitted to solid-liquid separation. The extracted phosphoric liquor can be used 
for phosphate fertilizers production. This paper describes summarized steps for 
selection and preliminary sizing of phosphate leaching reactors. 
 
KEYWORDS: leaching; phosphate concentrate; chemical reactors. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A matéria prima essencial utilizada na produção de fertilizantes fosfatados é o 
concentrado fosfático, que deve conter entre 75 a 93% de apatita – 
Ca10(PO4)6.(OH,F)2 – para que sejam alcançadas as especificações mínimas de 
qualidade previstas na legislação. De modo geral, os concentrados fosfáticos são 
obtidos por processos de flotação, a partir de minérios com teores de P2O5 variando 
de 5 a 20%. Nas usinas de beneficiamento mineral, após as operações de britagem, 
homogeneização e moagem, o minério, tendo atingido um grau de liberação 
adequado para a separação dos minerais de ganga, é submetido à flotação por 
espuma, em células mecânicas, de colunas, entre outras. Em geral, são obtidos 
concentrados fosfáticos com teores de P2O5 entre 32% e 39%. Além do aspecto 
relacionado à diluição dos teores de apatita, cabe ressaltar a importância da 
quantidade e dos tipos de minerais de ganga remanescentes nos concentrados 
fosfáticos, sobretudo aqueles portadores de Fe, Al e Mg, que têm efeito deletério 
sobre a qualidade dos fertilizantes resultantes. Fosfatos com intensa associação 
entre a apatita e os minerais de ganga podem requerer a aplicação de moagem 
extremamente fina para se obter um grau de liberação adequado. Contudo, isto 
pode inviabilizar as operações, quer técnica ou economicamente. Nestes casos, em 
face das limitações da liberação mecânica dos minerais, pode-se avaliar a aplicação 
da liberação química, por meio da lixiviação dos concentrados fosfáticos de baixo 
teor, o que proporciona (i) a obtenção de licor contendo P2O5 extraído com altos 
níveis de recuperação e (ii) o descarte dos minerais causadores de diluição. 
  
O objetivo deste trabalho é apresentar, de forma sucinta, os principais passos para a 
seleção e o dimensionamento preliminar de reatores químicos para a lixiviação de 
fosfatos. Os dados de processo foram obtidos por meio de ensaios cinéticos num 
reator descontínuo, realizados em escala de bancada, para um concentrado de 
baixo teor de P2O5, obtido por flotação. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Na composição química do concentrado fosfático denominado de CF-01 (Tabela 1), 
o teor de fósforo é ligeiramente inferior a 27% de P2O5. 
 

Tabela 1. Composição química do fosfato lixiviado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente Unidade Teor

P2O5 total % 26,80

CaO % 37,50

MgO % 0,27

SrO % 0,18

Fe2O3 % 2,40

Al2O3 % 3,20

SiO2 % 23,00

Na2O % 0,03

K2O % 0,57

F % 0,47

Outros % 5,58

TOTAL % 100,00

Razões mássicas

CaO/P2O5 t/t 1,399

MCT % 21,9
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Os contaminantes Fe2O3, Al2O3 e MgO, que interferem na qualidade dos fertilizantes 
fosfatados, reduzindo a solubilidade do P2O5 contido, estão presentes em 
quantidades significativas. Pode-se notar a elevada proporção desses 
contaminantes, indicada pelo Módulo de Contaminantes Ternário – MCT = 
100.[(%MgO+%Fe2O3+%Al2O3)/(%P2O5)] –, que apresentou o valor de 22%, 
aproximadamente. Cabe ressaltar que os concentrados fosfáticos convencionais 
utilizados usualmente na indústria de fertilizantes apresentam o MCT entre 2 a 10%.  
 
O perfil granulométrico do concentrado fosfático CF-01 mostra que 95% do material, 
praticamente, encontram-se abaixo de 0,14 mm. A distribuição apresenta, 
aproximadamente, D100 = 0,300 mm, D50 = 0,066 mm e D32 = 0,042 mm, com área 
superficial específica (SSA) de 1.600 a 1.700 cm2/cm3. Com pouco mais de 2% retido 
na malha 100 Tyler (0,15 mm), o concentrado CF-01 pode ser considerado um 
fosfato de granulometria fina (usualmente, apresentam 10-30% retido em 0,15 mm). 
 
Do ponto de vista de cinética de reação, o principal parâmetro de processo a ser 
obtido experimentalmente para o dimensionamento de reatores de lixiviação é o 
tempo de residência da suspensão reacional, sob as condições operacionais que 
possibilitem maximizar o ataque químico de forma seletiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modelo cinético da solubilização de fosfatos. 
Fonte: Adaptado de Habashi (1999) e Levenspiel (2000). 

 
O meio reacional (Figura 1) consiste numa suspensão, sendo um sistema 
heterogêneo líquido-sólido, composto por ácidos sulfúrico e fosfórico (H2SO4 e 
H3PO4), sulfato de cálcio precipitado e concentrado fosfático remanescente. 
Conceitualmente, a velocidade de extração de fósforo (B) pode ser representada 
por: 
 
 

−𝑹𝑩𝑽 = −
𝟏

𝑽
∙

𝒅𝒎𝑩

𝒅𝒕
= 𝑪𝑽𝑩𝒐

𝒅𝑿

𝒅𝒕
= 𝒃 ∙ 𝑲𝑶𝑳 ∙ 𝑺𝑺𝑨 ∙ 𝑪𝑽𝒐 ∙ 𝑪𝑨𝑳 (1) 

 
Sendo a conversão de extração do P2O5 recuperável calculada como,  

d

Camada limite

kL

Sólido em

lixiviação

(B)

CAL

[H
+
]

CAS

Superfície 

do sólido

Líquido

lixiviante

(A)

kS

A(solução) + bB(sólido) = Produtos(suspensão)

D

Bloqueio de superfície

(produtos de reação) 



Silva, R.M.; Silva, G.L. 

 

 
          

𝑿 =
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𝒎𝑩𝟎
= 𝟏 −

𝒎𝑩

𝒎𝑩𝟎
 (2) 

 
Onde: 

𝑹𝑩𝑽  = taxa de reação do P2O5 por unidade de volume reacional; 

𝑺𝑺𝑨 = área superficial específica do fosfato; 

𝒎𝑩 = massa de P2O5 em solubilização; 

𝒎𝑩𝟎 = massa inicial de P2O5 recuperável; 

𝒎𝑭𝟎 = massa inicial de concentrado fosfático; 

𝑽 = volume reacional efetivo (volume útil); 

𝑪𝑽𝑩𝒐 = concentração volumétrica inicial de P2O5 sólido recuperável no reator; 

𝑪𝑽𝒐 = concentração volumétrica inicial de fosfato no reator; 

𝒅𝑿

𝒅𝒕
 = taxa de conversão do P2O5; 

𝒌𝑶𝑳 = 𝟏/(
𝟏

𝒌𝑳
 +

𝟏

𝒌𝑺
), coeficiente global da reação; 

𝒃 = coeficiente estequiométrico (𝒅𝒎𝑩 = 𝒃 ∙ 𝒅𝒎𝑨); 

𝑪𝑨𝑳 = concentração do agente lixiviante na solução de ataque; 

𝑪𝑨𝑺 = concentração do agente lixiviante na superfície da fase sólida. 
 
Pela equação (1) observa-se que a taxa de solubilização do P2O5 depende (i) da 
área superficial específica do fosfato), (ii) da concentração volumétrica do fosfato no 
reator de lixiviação e (iii) da intensidade de agitação mecânica aplicada no sistema 
(redução da espessura da camada limite), entre outros. Os ensaios cinéticos em 
escala de bancada, realizados em reator descontínuo, possibilitaram o levantamento 
das condições operacionais para os reatores de lixiviação, sobretudo a evolução da 
conversão de extração em função do tempo de residência. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na operação contínua, como o tempo de permanência não é o mesmo para todas as 
partículas, a fração não convertida de fosfato pode ser calculada como: 
 
 

𝟏 − 𝑿 = ∫ (𝟏 − 𝑿) ∙ 𝑬 ∙ 𝒅𝒕
∞

𝟎

 (3) 

 
Sendo a distribuição de tempo de residência (DTR) dos grãos de fosfato igual à 

distribuição do tempo da corrente de saída (𝐸) e 𝑋 a conversão de solubilização do 
P2O5 contido no concentrado fosfático (Equação 2). Pela Figura 2 pode-se visualizar 
o desempenho de possíveis arranjos de reatores. Observa-se que o reator mais 
eficiente é o de fluxo pistonado (PFR – Plug Flow Reactor), seguido pelo arranjo de 
reatores de mistura em série (CSTR – Continuous Stirred Tank Reactor). 
 
Considerando as condições operacionais e uma conversão de P2O5 de pelo menos 
95% no primeiro estágio, tem-se um tempo de residência de 90 minutos no primeiro 
reator (Figura 2). Para fins de minimização dos efeitos de curto-circuito, é 
recomendável a adoção de 3 reatores em série, pelo menos.  
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Figura 2. Desempenho de arranjos de reatores CSTR de lixiviação. 

Conversão de P2O5 (X) em operação contínua 
Xp : reator de fluxo pistonado 

Xm1: reator de mistura – 1 tanque agitado 
Xm2: reatores de mistura em série – 2 tanques agitados 
Xm3: reatores de mistura em série – 3 tanques agitados 
Xm4: reatores de mistura em série – 4 tanques agitados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Relações dimensionais típicas para tanque com agitação mecânica. 

 
Com 3 reatores em série tem-se um tempo total de residência de 270 minutos (4,5 
h), o que corresponde a uma conversão potencial de P2O5 acima de 98%. 
Considerando uma vazão de suspensão da ordem de 145 m3/h e uma provisão para 
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acomodação do hold up dos periféricos (15% neste caso), chega-se a um diâmetro 
interno de 6,9 m para os reatores do sistema de lixiviação. 
 
Os agitadores mecânicos devem ser dimensionados de forma adequada a fim de 
minimizar o consumo de energia, minimizar a segregação dos sólidos em suspensão 
e prevenir a deposição da fração grosseira no fundo dos reatores. Para essa 
aplicação, os impelidores do tipo hidrofólio têm mostrado desempenho satisfatório, 
proporcionando velocidades ascendentes suficientes para efetuar o arraste e o 
transporte das partículas grosseiras até o bocal de transbordo ou até a entrada do 
extrator (upcomer). A concepção de um sistema de agitação deve buscar a 
execução dos projetos do agitador e do tanque de forma integrada, a fim de 
possibilitar a obtenção de um conjunto harmonioso em termos mecânicos e de 
processamento (Silva, 2000). Um dimensionamento preliminar pode ser 
desenvolvido a partir de razões geométricas usuais e de números característicos 
dos impelidores (Figura 3). Os cálculos do bombeamento e da potência requerida 
pelo agitador podem ser efetuados da seguinte forma: 
 
a) bombeamento desenvolvido pelo agitador  
 
 𝑸 = 𝑵𝑸 ∙ 𝑵 ∙ 𝑫𝟑, [𝐦𝟑 𝐬⁄ ] (4) 

 

b) potência absorvida pelo agitador (𝑃𝐴𝐵𝑆 = 𝑃𝑆𝐻𝑃) 
 
 

𝑷𝑨𝑩𝑺 =
𝑵𝑷 ∙ 𝝆 ∙ 𝑵𝟑 ∙ 𝑫𝟓

𝟏𝟎𝟐𝒈
∙ 𝑵𝑰 ∙ 𝑭𝑮 + 𝑷𝑽, [𝐤𝐖] (5) 

 
Onde: 

𝑵𝑰 = número de impelidores no agitador; 

𝑭𝑮 = fator de correção de potência absorvida (insertos e configuração); 

𝑷𝑽 = potência absorvida na vedação (selos, gaxetas, etc.); 

𝑵𝑷 = número de potência do impelidor (0,35 a 0,64 para hidrofólios); 
𝑵𝑸 = número de bombeamento do impelidor (0,55 a 0,79 para hidrofólios); 

𝑵 = rotação do agitador, [𝐫𝐩𝐬]; 
𝑫 = diâmetro do impelidor, [𝐦]; 
𝝆 = massa específica da suspensão [𝐤𝐠 𝐦𝟑⁄ ]; 
𝒈 = aceleração da gravidade: 𝟗, 𝟖𝟏 𝐦 𝐬𝟐⁄ . 

 
A seleção do motor do agitador é efetuada levando-se em conta o rendimento 
mecânico da transmissão e da unidade de redução:  

 
 

𝑷𝑴 =
𝑷𝑨𝑩𝑺

𝜼𝑨
∙ 𝑭𝑺𝑪 =

𝑷𝑺𝑯𝑷

𝜼𝑨
∙ 𝑭𝑺𝑪, [𝐤𝐖] (6) 

 
Onde:  

𝑷𝑴 = potência indicada para motor, [𝐤𝐖]; 
𝜼𝑨 = rendimento mecânico do acionamento (60 a 96%); 

𝑭𝑺𝑪 = fator de sobrecapacidade. 
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Tabela 2. Dimensionamento dos reatores agitados para lixiviação de fosfatos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parâmetros Unidade 3B- p:1,00 3B- p:1,25 3B- p:1,50 4B-p:1,25

Dados da Suspensão

densidade sólido, dp kg/m3 3.040 3.040 3.040 3.040

densidade líquido, df kg/m3 1.200 1.200 1.200 1.200

viscosidade do fluído kg/s.m 0,050 0,050 0,050 0,050

teor de sólidos, Sw % p/p 30,0 30,0 30,0 30,0

densidade da suspensão, ds kg/m3 1.466 1.466 1.466 1.466

teor de sólidos em volume, Cv % v/v 14,5 14,5 14,5 14,5
D100 do minério (top-size ) mm 0,30 0,30 0,30 0,30

coeficiente de arrasto, Cd 0,80 0,80 0,80 0,80

velocidade sedimentação, Vt m/s 0,087 0,087 0,087 0,087

Dados Dimensionais

diâmetro interno tanque, T m 6,90 6,90 6,90 6,90

altura de líquido, Z m 6,90 6,90 6,90 6,90

borda livre, F m 0,86 0,86 0,86 0,86

altura total do reator, H m 7,76 7,76 7,76 7,76

volume efetivo do reator, V m3 258 258 258 258

volume total do reator, Vtot m3 290 290 290 290

razão Z/T 1,00 1,00 1,00 1,00

razão D/T 0,45 0,45 0,45 0,45

diâmetro do impelidor, D m 3,10 3,10 3,10 3,10

comprimento do eixo, L m 7,90 7,90 7,90 7,90

Vazão do Impelidor

velocidade periférica, Vp m/s 4,5 4,5 4,5 4,5

rotação, N rps 0,46 0,46 0,46 0,46

rotação, N rpm 28 28 28 28

número de pás do impelidor, nb 3 3 3 4

número de bombeamento, Nq 0,55 0,63 0,73 0,79

vazão do impelidor, Q m3/h 29.166 33.144 38.712 41.893

Velocidade Ascendente

seção do reator, Sr m2 37,39 37,39 37,39 37,39

velocidade ascendente, Va m/s 0,22 0,25 0,29 0,31

razão Va/Vt 2,50 2,84 3,32 3,59

velocidade no extrator, Vex m/s 0,26 0,26 0,26 0,26

razão Vex/Vt 3,00 3,00 3,00 3,00

Potência do Agitador

número de potência, Np 0,35 0,49 0,64 0,62

número de impelidores, Ni 2 2 2 2

potência no eixo do agitador, Pshp kW 35 49 64 61

rendimento do redutor-castelo % 92 92 92 92

potência requerida, Prq kW 38 53 69 66

fator de sobrecapacidade, Fsc % 20 20 20 20

potência indicada para motor, Pm kW 45 63 83 80

motor selecionado kW 45 75 90 90

potência específica volumétrica kW/m3 0,13 0,19 0,25 0,24

Esforços Mecânicos - Operação

Empuxo N 52.456 63.828 71.376 65.948

Torque N.m 11.972 16.761 21.892 21.099

Força nas pás N 3.433 4.806 6.277 4.537

Momento fletor N.m 27.118 37.965 49.587 35.842

Tipo de Impelidor - HEP



Silva, R.M.; Silva, G.L. 

 

Na Tabela 2 estão mostrados os principais dados resultantes do dimensionamento 
básico dos reatores de lixiviação, para uma capacidade de processamento de 145 
m3/h de suspensão reacional, com 30 % p/p de sólidos. Os cálculos indicaram um 
volume total de 290 m3 para cada reator, com diâmetro interno e altura interna total 
de 6,90 x 7,76 m, respectivamente. 
 
Os agitadores considerados para este caso foram do tipo hidrofólio HEP (High 
Efficiency Propeller), com passo variando de 1,0 a 1,5 e pás em número de 3 e 4. 
Pela Tabela 2, pode-se observar que a alternativa de impelidores com 4 pás e passo 
de 1,25 (4B-p:1,25) é melhor quando comparada aos impelidores de 3 pás e passo 
de 1,5 (3B-p:1,5). No primeiro caso, são obtidos maior bombeamento, maior 
velocidade ascendente, menor consumo de energia e menores esforços mecânicos.  
 
Quanto aos materiais, os tanques podem ser construídos de concreto ou de aço 
carbono, revestidos com borracha e tijolos do tipo antiácido. Os impelidores e o eixo 
do agitador podem ser construídos de aço carbono revestido com borracha, aço 
inoxidável ou de ligas de alto desempenho – altos teores de cromo e níquel, com 
adições –, adequadas para aplicações em meio ácido (HF, H2SO4 e H3PO4) 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O projeto conceitual de reatores destinados à lixiviação de fosfatos pode ser 
desenvolvido conforme as seguintes etapas: 
 

i. Ensaios cinéticos em escala de bancada (definição do tempo de residência); 
ii. Definição do volume de reação, pelo tempo de residência; 
iii. Definição do número de reatores (conversão vs tempo de residência); 
iv. Definição do agitador (tipo e número de impelidores, rotação, vazão e 

potência); 
v. Indicação dos principais esforços mecânicos; 
vi. Indicações para o sistema de acionamento (castelo, redutor e motor); 
vii. Indicações para os materiais de construção aplicáveis; 
viii. Elaboração de estimativas de investimento e de custos operacionais.  
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