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RESUMO 

 
O estudo apresenta a avaliação de aplicação de uma etapa de separação magnética de alta 
intensidade (SMAI) na rota de beneficiamento do minério de fosfato (mina de Patrocínio) 
antecedendo a flotação, com o objetivo de remover minerais filossilicatos que prejudicam a 
recuperação de P2O5 na flotação. Foram avaliados 3 campos magnéticos dos quais o melhor 
resultado foi obtido com aplicação de SMAI 15000 Gauss, com ganho absoluto de recuperação 
metalúrgica de 3,2% em relação ao teste padrão. 

 
PALAVRAS-CHAVE: SMAI, separação magnética de alta intensidade, flotação, apatita. 

 

 

ABSTRACT 

 
Presented here an evaluation study of a Wet High intensity Magnetic Separator (WHIMS) step, 
prior to flotation, in phosphate ore beneficiation process. The stage aim to remove 
phyllosilicatic minerals from Patrocínio mine ore that reduce P2O5 flotation recovery. Three 
magnetic fields were evaluated, reaching in 3.2% absolute metallurgical recovery gain using 
15000 Gauss WHIMS comparing with standard test. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi elaborado a partir de amostras de minério fosfático 
proveniente da mina da Mosaic Fertilizantes situada no Complexo Alcalino Carbonatítico 
Salitre I pertence à Província Ígnea do Alto Paranaíba, município de Patrocínio-MG.  

Segundo Barbosa (2009), o domo de Salitre I é caracterizado pela associação de rochas 
de filiação silicática (perovskita bebedourito, melanita bebedourito, olivina bebedourito) 
recortadas por veios e diques de carbonatito e foscorito radiais e concêntricos. A apatita, 
mineral de minério, ocorre tanto nas rochas silicáticas como nas carbonatíticas. A flogopita 
representa de 20 a 40% da rocha bebedourítica, enquanto que o diopsídio contido varia de 20 
a 50%. Durante a história geológica do depósito, processos físico-químicos de intemperismo 
atuaram nas rochas originais resultando num espesso perfil regolítico de mais de 100m com 
variações químicas e mineralógicas verticais e laterais, onde o horizonte de predomínio de 
materiais mais oxidados, ausentes de carbonatos e pobres em filossilicatos representa menos 
de 20m de espessura, sendo os horizontes inferiores compostos de filossilicatos (vermiculita, 
hidrobiotita, esmectita) e carbonato. 

O resultado desse processo é a grande variabilidade e complexidade do depósito que 
se reflete no grande desafio de lavra e recuperação da apatita no processo de beneficiamento 
para materiais com composição silicática (flogopita-diopsídio-vermiculita-argilominerais do 
grupo da esmectita) e carbonática (calcita-dolomita). Neste trabalho, a amostra em estudo 
possui composição silicática e no contexto do trabalho está sendo chamado de minério 
micáceo.  Diversos estudos relacionados à flotação da apatita para minérios micáceo e silico-
carbonatados têm sido realizados buscando aumentar a recuperação da apatita nesta etapa 
através de avaliações de novos tipos de coletores, flotações em diferentes pHs (ácido ou 
básico), flotação de minerais contaminantes prévias ou posteriores à flotação de apatita.  

O beneficiamento industrial do minério micáceo e sílico-carbonatado de Salitre I tem 
demonstrado a dificuldade do aproveitamento desse material. Em função disso, estudos de 
etapas unitárias adicionais estão sendo desenvolvidos. Uma delas é o estudo de aplicação da 
técnica de Separação Magnética de Alta Intensidade (SMAI) na remoção dos silicatos. 

Sant´Agostino e Kahn (1997) indicam a dependência do método de separação mineral 
à granulometria das fases que se quer remover. No caso de SMAI a úmido espera-se melhor 
desempenho na faixa de separabilidade de 0,025 a 0,90mm. Considerando-se que mais de 
80% da apatita encontra-se liberada em 0,25mm no depósito de Salitre I (Barros, 2005 e 
Uliana, 2010), não haveria perda por liberação na aplicação do método.  

O objetivo da aplicação do método de SMAI como uma etapa de preparação do 
minério para a flotação é a redução dos efeitos dos filossilicatos no processo, já que os cristais 
de vermiculita possuem cargas elétricas estruturais e variáveis (Weber, 2005) e requerem 
grande quantidade de energia para moagem (WI>100). Estudos de caracterização tecnológica 
realizados com amostras de minério de fosfato indicaram eficiência em separação da apatita 
de outros minerais utilizando separador magnético Frantz de Barreira em 4.000Gauss e 
10.000Gauss. No entanto, deve-se atentar que todo o processo é realizado de forma 
detalhada e fracionada granulometricamente, com as amostras previamente afundadas em 
líquido denso (Barros, 2005 e Uliana, 2010) em separação sequenciada em 3 campos 
magnéticos (0,0 Å, 0,25 Å e 0,40 Å). O teste foi indicativo de que há um potencial de 
aproveitamento do método em caráter industrial. 

Com os resultados deste trabalho, definiu-se realizar este estudo detalhado através de 
separação magnética de alto campo e flotação em bancada com o objetivo de avaliar o 



XXVIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
 Belo Horizonte-MG, 04 a 08 de Novembro de 2019 

 

 

comportamento da recuperação de apatita na flotação através de retirada prévia de parte dos 
minerais contaminantes utilizando etapa de separação magnética de alta intensidade, de 
forma que haja uma avaliação robusta da influência do uso da SMAI na recuperação da apatita 
do minério de Patrocínio.  

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Amostra 

A amostra utilizada foi da alimentação da flotação obtida do processamento de 
minério da jazida de Patrocínio realizado nas instalações da MOSAIC FERTILIZANTES. 

Em laboratório, o material ‘ROM’ já seco e britado (95% passante em 3mm) foi 
submetido à moagem de barras, separação magnética de baixo campo e deslamagem em 
circuito contínuo. O produto dessa preparação gerou o material denominado Alimentação da 
Flotação. 

Os produtos e rejeitos são submetidos a análise química por espectrômetro WDXRF, 
cujo modelo é o Axios Fast fabricado pela PANalytical, em pastilha fundida. A distribuição 
granulométrica ocorre por peneiramento à úmido utilizando-se o conjunto de aberturas: 2, 
1,68; 1,19; 0,841; 0,707; 0,500; 0,354; 0,210; 0,149; 0,105; 0,074; 0,053; 0,044 e 0,037mm. 

O estudo de quantificação mineralógica foi realizado nas frações granulométricas 
acima de 0,020 mm de forma automatizada, em seções polidas, com o software MLA – Mineral 
Liberation Analyser, acoplado ao microscópio eletrônico de varredura Quanta 650 FEG (FEI) e 
sistema de microanálise por EDS Esprit (Bruker). 

2.2 Testes de flotação  

Foram realizados 3 testes para cada condição avaliada no procedimento abaixo 
descrito, com objetivo de obter teor de concentrado de P2O5 próximo da especificação de 
35%. Com resultados acima e abaixo de 35% foi possível, através de regressão linear, calcular 
os resultados de recuperação para 35% de P2O5 no concentrado. 

 
 Massa de alimentação: 1000g base seca; 

 pH padrão: 9,5 corrigido com NaOH; 

 Dosagem de depressor (fubá gelatinizado): 500 g/t de AN; 

 Tipo de coletor: ácido graxo saponificado; 

 Tempo de condicionamento padrão com depressor e coletor: 5 
min cada, 60% de sólidos no condicionamento; 

 Flotação de apatita: até a exaustão; 

 Célula de flotação: tipo Denver com ar aspirado; 

 

2.3 Testes de separação magnética de alta intensidade anterior ao teste de flotação 

Para a Separação Magnética de Alta Intensidade (SMAI) foi utilizado o equipamento de 
bancada GS-50 com matriz de 2,5mm e campo magnético de 12000, 15000 e 18000 Gauss.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Caracterização da amostra 

Na Figura 1 é apresentada a distribuição granulométrica da amostra utilizada nos 
testes. A amostra apresenta 21,6% retido em 0,150 mm e 16,3% passante em 0,037 mm. A 
Tabela 1 e a Figura 2 mostram a composição química e a composição mineralógica com 26% 
de apatita, 19% de quartzo, 19% de argilominerais e outros. 

 
 

Figura 1. Curva granulométrica  

Tabela 1. Análise Química  

Composto Teor (%) 

P2O5 15,00 

Fe2O3 16,57 
MgO 3,60 
CaO 20,78 
TiO2 8,77 

SiO2 24,37 

Al2O3 2,96 
BaO 0,38 
RCP 1,385 

 
Figura 2. Estimativa da composição mineralógica da alimentação da flotação por MEV/EDS-MLA  
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Tabela 2. Estimativa da composição mineralógica da alimentação da flotação por fração granulométrica 
(MEV/EDS-MLA).  

 
 

3.2 Flotação em bancada (Teste Padrão) 

A realização do teste de bancada teve como objetivo possibilitar a comparação entre 
o teste padrão e os testes adicionando a etapa de separação magnética de alta intensidade 
anterior à etapa de flotação. 

A condição padrão de preparação e flotação resultou no balanço de massas da Figura 
3. A recuperação metalúrgica do P2O5 na flotação foi de 85,7% para teor de concentrado de 
35%. 

 
Figura 3. Balanço Metalúrgico - Teste Padrão 

 

3.3 Separação magnética de alto campo seguida de flotação em bancada  

Considerando a adição de etapa de separação magnética de alta intensidade anterior 
à flotação, foram realizados testes com 3 diferentes campos, 12000Gauss, 15000Gauss e 
18000Gauss. Para cada campo, de maneira similar ao teste padrão de flotação, foram 
realizados 3 testes de flotação com o produto não magnético da separação magnética de alto 
campo para ser possível calcular as recuperações para 35% de P2O5 no concentrado através 
de regressão linear facilitando o comparativo entre todos os testes. As Figuras 4, 5 e 6 
apresentam os balanços metalúrgicos dos testes com variação de campo. 
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Figura 4. Balanço Metalúrgico – Testes Campo 12000Gauss 

 

 

 
Figura 5. Balanço Metalúrgico – Testes Campo 15000Gauss 

 

 

 
Figura 6. Balanço Metalúrgico – Testes Campo 18000Gauss 
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Avaliando os resultados da etapa de SMAI, pode-se notar que o aumento do campo 
magnético resultou em aumento da recuperação de Fe2O3, SiO2 e MgO no produto magnético 
melhorando a qualidade do material enviado para a flotação. Tais resultados são decorrentes 
da retirada dos silicatos ferromagnesianos. 

Entretanto, houve também aumento da perda de P2O5 no produto magnético 
conforme apresentado na Figura 7.  

 
Figura 7. Gráfico comparativo dos testes - Recuperações etapa SMAI 

 
Os rejeitos magnéticos de 12000 e 15000Gauss apresentaram apatita na grande 

maioria com impregnações de óxidos de ferro enquanto para o magnético de 18000Gauss é 
possível identificar significativa quantidade de grãos de apatita livre, com perda de 13% da 
apatita no rejeito provavelmente devido ao arraste (Figura 7).  

 
Figura 8. Gráfico comparativo dos testes - Recuperações etapa flotação  

 
Para a etapa de flotação, pode-se observar um aumento significativo na recuperação 

de P2O5 quando se realiza previamente a etapa de SMAI, conforme apresentado na Figura 8. 
Observa-se também que houve um maior ganho de recuperação da flotação para o campo de 
18000Gauss (teste com maior retirada de contaminantes na etapa SMAI). 

Calculando os resultados globais confrontando as perdas de P2O5 no magnético e os 
ganhos de recuperação metalúrgica de P2O5 na flotação, tem-se melhores resultados de 
desempenho para o teste com 15000Gauss (Figura 9). 

 
Figura 9. Gráfico comparativo dos testes - Recuperações Globais  
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A alteração da qualidade do concentrado final também pode ser observada, houve a 
redução de 5% para 3% de Fe2O3, de 0,5% para 0,3% de MgO, e aumento de 3% para 5% de 
SiO2, resultante da atuação da SMAI na qual foi removida parte de silicatos ferromagnesianos 
(micas) e apatita co-precipitada com óxido de ferro. 

 

4. CONCLUSÕES 

A separação magnética de alta intensidade, aplicada como etapa anterior à flotação, 
apresentou resultados satisfatórios sugerindo a remoção de filossilicatos devido às 
características intrínsecas desses minerais e seu comportamento diante do alto campo 
magnético, o que favorece a flotação da apatita na etapa de concentração. 

Os testes realizados com aplicação de diferentes campos magnéticos apresentaram 
aumento na recuperação de P2O5 na flotação, saindo de 85,7% do teste padrão para 99,3% 
com aplicação de 18000Gauss no SMAI prévio à flotação. 

No entanto, há que se considerar a perda proveniente de mais uma etapa unitária, o 
que impacta diretamente no rendimento em massa e na recuperação de P2O5 global do 
processo de beneficiamento. Isso posto, destaca-se que o melhor resultado obtido foi com 
aplicação de SMAI com 15000Gauss em etapa anterior à flotação com aumento de 56,1% para 
59,3% na recuperação global de P2O5 e aumento do rendimento em massa de 17,2% para 
18,1%. 

Portanto, a aplicação de uma etapa de separação magnética de alta intensidade 
anterior à etapa de flotação apresentou bons resultados para esta amostra, com ganho 
absoluto de 3,2% na recuperação global de P2O5. 
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