
XXVIII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Belo Horizonte-MG, 4 a 8 de Novembro de 2019 

 

  

ÍNDICE DE QUALIDADE DO MINÉRIO FOSFÁTICO – QUALI 
MÉTODO INTUITIVO PREDITIVO 

SAITO, M.M. 1, SOUZA, A.P.A. 2, LAINI JR, E. 1, RODRIGUES, J.S.M. 1, COSTA, L. L. A.C. 1 
1 Mosaic Fertilizantes, Gerência de Processo Mineral: marcia.saito@mosaicco.com 

1 Mosaic Fertilizantes, Gerência de Operação de Beneficiamento: euzebio.laini@mosaicco.com 
1 Mosaic Fertilizantes, Gerência de Processo Mineral: josiane.martins@mosaicco.com 
1 Mosaic Fertilizantes, Gerência de Processo Mineral: lilian.cantuario@mosaicco.com 

2 Profissional autônoma: amanda.de.aps@gmail.com 

 

RESUMO 

Os ensaios geometalúrgicos (ensaios de flotação em bancada) são ricos em informações que 
podem fornecer inúmeros parâmetros indicativos da qualidade do minério em várias etapas 
do processo produtivo da fabricação de fertilizantes.  O mais comum na avaliação da qualidade 
das commodities é a utilização da recuperação metalúrgica ou rendimento mássico, já que a 
qualidade do produto é o metal contido. No caso da mineração de fosfato regolítico, a 
qualidade do minério é uma combinação da recuperabilidade do “metal” concentrado e da 
qualidade do concentrado apatítico conforme natureza geológica do material e do 
processamento industrial. 

Assim, foi desenvolvida uma técnica de avaliação multivariada, mais intuitiva, para uso rotineiro 
em avaliação de qualidade do minério no sistema produtivo mina/beneficiamento 
mineral/planta química denominada Índice Quali. A boa predição do desempenho do minério 
no processo de beneficiamento leva à otimização do aproveitamento do recurso mineral com 
atuações assertivas em toda a cadeia de negócios e no planejamento estratégico da companhia. 
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ABSTRACT 

Geometallurgic bench tests can provide much more information than a standard industrial 
process can provide. Several parameters obtained indicate ore quality or stages of the 
fertilizer manufacturing process behavior. Metallurgical or mass recovery are often being used 
to assessment quality for major commodities, because the quality of the product is the metal 
content. In regolithic phosphate, the ore quality is a combination between apatite recovery 
and the quality of apatite concentrated, that advance according to the geological formation 
or the industrial process designed. 

To Improve the use easy and accessible of geometallurgical information, "QUALI INDEX” 
multivariate evaluation was developed to provide ore quality evaluation in the mine / mineral 
processing / chemical plant production systems. A better prediction of the ore performance 
in aprocessing enable mineral resource optimization heading assertive actions throughout the 
business chain and strategic company planning. 
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1. INTRODUÇÃO 

A caracterização tecnológica da jazida (teste geometalúrgico) é um termo adotado localmente 
para designação de um processamento em escala de bancada que simula cerca de 70-80% do 
fluxo industrial da Usina de Beneficiamento de Fosfato de jazimentos ígneos intemperizados 
(Figura 1).   

Os Complexos Alcalinos Carbonatíticos do Alto Paranaíba são caracterizados por sistema de 
veios e diques de carbonatito, concêntricos e radiais, centimétricos a métricos, de eventos de 
idades distintas, hospedados em rochas ultramáficas metassomatizadas. O minério é um dos 
horizontes regolíticos transicionais desenvolvidos sobre a rocha sã. A grande variabilidade 
natural de características do minério dentro do depósito, reflexo da complexidade genética, 
tem importantes implicações no processo produtivo (Saito et al, 2004, 2006 e 2010). 

O parâmetro Quali é a integração de parâmetros de recuperabilidade e qualidade do 
concentrado ou rocha fosfática: P2O5, SiO2 e Fe2O3. Esse parâmetro pode ser utilizado na 
predição da produção de rocha fosfática, identificação de volumes e distribuição espacial das 
categorias de qualidade de minério e na geração de subsídios para antecipação em processos 
de aproveitamento do produto beneficiado em plantas químicas, através de composições 
otimizadas e ações preventivas de minimização de problemas com materiais com conteúdos 
diferenciados de elementos deletérios. 

 

Figura 1: Fluxograma de Caracterização Tecnológica  
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Os testes geometalúrgicos fornecem mais de 100 parâmetros químicos e físicos que são 
integrados a informações geológicas de detalhe e beneficiamento mineral, tais como 
distribuição granulométrica, taxas de rejeitos finos, grossos e magnéticos, dureza, consumo 
de insumos, além dos valores de recuperações metalúrgicas, mássicas e qualidade do 
concentrado final. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

Na caracterização tecnológica as amostras são submetidas a moagem em moinho de barras, 
deslamagem em hidrociclone, separação magnética de baixo campo (SMBC) em separador de 
tambor. O material deslamado e desmagnetizado é a alimentação da flotação de bancada. Os 
testes de flotação são realizados em 3 condições de dosagem de coletor para o atingimento 
do teor de 34% de P2O5 no concentrado final (Figura 1). 

Os testes de rotina laboratoriais mostram que há uma diferenciação de tipos de 
comportamento do minério resultando curvas de teor x recuperação distintos. A Figura 2 
mostra três exemplos diferentes (a, b e c) de curvas teor x recuperação na flotação.  

O “Tipo a” é o chamado “minério normal”, na qual o valor de 34.2% está contido no teste. O 
“Tipo b” refere-se a materiais com alta recuperação e alto teor de concentrado, apatita limpa 
predominante. O atingimento de 34,2% nem sempre é possível, pois teores são elevados. O 
“Tipo c" refere-se a materiais com teores abaixo da especificação. Para os tipos b e c, atingir 
34.2% só ocorreria via extrapolação, opção não aplicada na indústria de fosfato. 

Os teores finais de concentrados resultam de vários fatores, como impregnação ou micro 
cristalização de apatita, presença de carbonato, associação com sílica, etc. A fenomenologia 
precisa ser identificada para cada situação (Figura 2). 

 

Figura 2: Exemplos de curvas de teor x recuperação – Comportamento do minério nos três testes de flotação. 

 

O parâmetro Quali é a integração de parâmetros de recuperabilidade e qualidade do 
concentrado apatítico: P2O5, SiO2 e Fe2O3. Na Figura 3 pode-se observar a variabilidade de 
tipos de apatita, o que resulta também em qualidade dos concentrados apatíticos. Essas 
variações resultam de processos geológicos sucessivos desde a fase inicial ígnea até o 
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resultante laterítico dos dias atuais. Camisassa 2013 e 2014 descreve 5 domínios de tipos de 
apatita no Complexo Alcalino Carbonatítico de Araxá que resultam em comportamentos 
geometalúrgicos distintos. 

 

 

Figura 3: Exemplos de concentrados apatíticos Tipo a, b e c, respectivamente. Os cristais incolores e 
alaranjados são de apatita. No entanto, a tonalidade alaranjada indica coexistência da apatita com óxi-
hidróxido de ferro (goethita). Imagens obtidas em estereomicroscópio Leica M205c aumento 50x. 

 

O método consiste em atribuição de notas 0, 5 e 10, sendo 0 atribuído a concentrados com 
excessivo conteúdo de diluentes ou baixa recuperação metalúrgica. Por outro lado, nota 10 
foi utilizada para concentrados mais “nobres” ou recuperações metalúrgicas superiores a 55%. 
A nota 5 foi atribuída a minérios “médios” que geram concentrados com níveis aceitáveis de 
diluição. 

A soma das notas resulta no parâmetro pré-Quali que sofre uma simplificação para: Quali 20, 
Quali 30 e Quali 40 (Tabela 1 e Tabela 2).   

 

Tabela 1: Variáveis e notas utilizadas na determinação do parâmetro Quali. 

Nota Teor de SIO2(%) Teor de Fe2O3(%) 

 

0 >6 >7 
5 4-6 5-7 

10 <4 <5 
   

Nota Teor de P2O5(%) RecMet (%) 

0 <32 <40 
5 32-34 40-55 

10 >34 >55 

 
Tabela 2: Variáveis e notas utilizadas na determinação do parâmetro Quali. 

Soma de notas Quali 

0 

Quali 20 

5 

10 

15 

20 

25 
Quali 30 

30 

35 
Quali 40 

40 

 

0.5mm 0.5mm 0.5mm 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O parâmetro Quali é um bom indicativo do tipo de minério. Minério Quali 20 apresenta baixo 
potencial produtivo seja na recuperação metalúrgica (RECMET) ou na qualidade da rocha 
produzida. Seu aproveitamento deve ser sempre parcimonioso, em misturas controladas.  
Percebe-se que Quali 20 refere-se basicamente a materiais cujas curvas de teor x recuperação 
pertencem ao “tipo c”, enquanto que Quali 30-40 correspondem às curvas “tipo a e b”. 

 

Figura 4: Validação da Quali através da análise das notas. 

Nesse trabalho a técnica foi aplicada aos blocos de um plano de lavra anual, mas pode ser 
utilizada em qualquer tipo de origem que contenha dados geometalúrgicos. A Figura 5 mostra 
a distribuição espacial dos blocos conforme índice Quali. O método permite a visualização da 
distribuição da qualidade do minério na mina e, através do sequenciamento de lavra, prever 
os comportamentos e ações necessárias (Figura 5). 

 

Figura 5: Distribuição espacial da qualidade do minério nos blocos de minério de 2017. 
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A Tabela 3 traz o quadro resumo de um plano de lavra mostrando que 21% do minério do ano 
tem qualidade inferior aos demais. Caso a lavra ocorra sem a composição de diferentes 
qualidades haverá grandes oscilações no processo produtivo, tanto no volume de rocha 
fosfática produzida, quanto na qualidade do concentrado obtido. Consequentemente, 
poderão ocorrer impactos sobre a produção e conversões na planta química de produção de 
fertilizantes fosfatados e cliente final. O impacto de conhecer ou não a qualidade e o 
sequenciamento são cruciais no processo produtivo.  

Tabela 3: Quadro resumo da qualidade do minério 
Quali P2O5 Fe2O3 SiO2 RECMET Partição 

10 33  4   6  37 21% 
30 35  3   4  43 23% 
40 36  3   4  52 56% 

Total Geral 35 4 5 44 100%  
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5. CONCLUSÕES 

Os ensaios de caracterização tecnológica da jazida e a caracterização tecnológica de detalhe 
são ricos em informações que fornecem parâmetros (qualitativos e quantitativos) que podem 
ser correlacionados integral ou parcialmente às operações unitárias ou recuperações globais 
na planta de beneficiamento.  

A maioria dos empreendimentos minerais utiliza a recuperação metalúrgica ou rendimento 
mássico como parâmetro único de previsibilidade, já que a qualidade do produto é o metal 
concentrado. No caso da mineração fosfática, a qualidade do minério é uma conjugação 
indissolúvel das recuperações metalúrgicas e da qualidade da rocha produzida. 

A técnica, apesar de muito mais intuitiva, traz no bloco um parâmetro que indica a 
potencialidade final de recuperação e qualidade do concentrado apatítico produzido. 

O parâmetro Quali é um bom indicativo do tipo de minério. Minério Quali 20 apresenta baixo 
potencial produtivo seja na recuperação ou na qualidade da rocha produzida. Seu 
aproveitamento deve ser sempre parcimonioso, em misturas controladas. Por outro lado, 
Minério Quali 40 tem alto potencial produtivo.  

Obter um plano de produção de quaisquer commodities consistente depende muito do 
funcionamento das equipes e etapas, nas quais atividades como amostragem, caracterização 
tecnológica, modelamento, planejamento e operação de lavra e beneficiamento mineral 
precisam obrigatoriamente trabalhar de forma sincronizada e sistêmica. Conhecer o minério 
é antever e otimizar o aproveitamento do recurso mineral, isso é compromisso obrigatório de 
qualquer profissional de qualquer empreendimento mineiro. 

QUALI não serve para estabelecer quais minérios devem ser ou não alimentadas na planta de 
beneficiamento. Deve ser usado para predição de qualidade de minério, sequenciamento dos 
tipos de minério e tomadas de ações de otimização do aproveitamento do recurso mineral, 
através de melhorias operacionais e até num estágio mais evoluído de desenvolvimento de 
produtos industrializados mais indicados. É uma visão de aproveitamento do minério por 
vocação geológica. 

A principal conclusão é que teor de P2O5 do minério e recuperação metalúrgica ou mássica 
não são parâmetros suficientes para garantia de produção. A visão sistêmica espacial 
(distribuição do minério na mina), sequenciamento temporal (sequenciamento de lavra) e a 
avaliação de adequação da planta de beneficiamento são fundamentais para o 
aproveitamento racional e maximizado do recurso mineral. 
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