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RESUMO 
 
O esgotamento das jazidas com altos teores e o aumento do consumo de bens 
minerais vem fazendo com que as indústrias minerais busquem cada dia mais o 
desenvolvimento sustentável. O aproveitamento das partículas ultrafinas foi uma 
alternativa de sucesso para aumento das recuperações do processo na indústria de 
fosfato. Hoje a produção de concentrado a partir de ultrafinos corresponde a cerca 
de 15% da produção global de fosfato da unidade de Catalão e vem sendo buscado 
cada vez mais pelo mercado de fertilizantes. Esta grande demanda leva a 
necessidade da caracterização tecnológica deste minério, focando a otimização do 
circuito através da previsibilidade do mesmo. Neste trabalho foi avaliado a 
implementação de uma metodologia de caracterização em escala piloto da 
alimentação do circuito de ultrafinos, onde foram comparados os resultados de uma 
planta piloto em relação aos resultados do processo industrial. Os principais 
parâmetros avaliados foram a análise química e granulométrica das alimentações da 
flotação convencional e de ultrafinos no processo industrial e no processo de 
caracterização em planta piloto. Os resultados obtidos no circuito em planta piloto 
mostram que as características granulométricas das alimentações da flotação 
representam o processo industrial, enquanto que as análises químicas apresentam 
um desvio superior ao aceitável. É necessário, portanto, adaptações no processo de 
deslamagem em escala piloto para aproximar os resultados de análise química das 
alimentações das flotações, convencional e de ultrafinos, ao processo industrial. 
 
PALAVRAS-CHAVE: circuito de ultrafinos; caracterização tecnológica; fosfato. 
 
ABSTRACT 
 
The depletion of minerals deposits with high grade and the increase consumption of 
minerals products made the mineral industry seek increasingly the sustainable 
development. The ultrafine particles recovery was a successful alternative to 
increase phosphate recovery. Nowadays, the production of ultrafine concentrate 
represents about 15% of global production in Catalão/GO unit of minerals processing 
which have been demanded each day for more production to supply the fertilizers 
industries. Therefore, there is a need to take the technological characterization of this 
ore, targeting the optimization of mineral circuit through better production prediction. 
In this work, a methodology to characterize the feed in ultrafine circuit where 
implemented based in pilot plants and sampling in industrial process. The mainly 
parameters available was chemical analyses and size distribution of conventional 
and ultrafine flotation feed in plant and in the pilot plant. The results shows that 
particles sizes characterizations of flotation feed at the pilot plant represented the 
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industrial process, in other hand, the chemical analyses show more deviation than 
the acceptable. With that, it’s necessary to make adjusts in the deslime process in 
order to approximate the results of chemical analyses in conventional and ultrafine 
flotation feeds, in the pilot plant to the industrial process. 
 
KEYWORDS: ultrafine circuit; technological characterization; phosphate. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Complexo Mineroquímico de Catalão, local em que o presente estudo foi 
desenvolvido, processa o minério da jazida de fosfato da região de Catalão/Ouvidor, 
formada por chaminés alcalinas, e tem como objetivo a produção de concentrado de 
apatita para a fabricação de fertilizantes. O mineral-minério é a apatita e ocorre 
associado a outros minerais de titânio, nióbio, ferro, sílica e bário.  
 
O processo de beneficiamento mineral de apatita tem como objetivo atingir um 
concentrado apatítico com um teor médio de P2O5 de 35% e baixos teores de 
impurezas (TESTA, 2008). 
 
O beneficiamento de minérios fosfáticos, no Brasil, compreende, normalmente as 
seguintes etapas (TESTA, 2008): 
 

 Britagem (primária, secundária e até terciária, por vezes);  

 Estocagem e homogeneização;  

 Moagem primária e separação magnética de baixo campo;  

 Moagem secundária e classificação; 

 Deslamagem; 

 Concentração por flotação; 

 Espessamento. 
 
Especificamente no Complexo Mineroquímico de Catalão da Vale Fertilizantes o 
processo tradicional de beneficiamento de fosfato é utilizado, conforme o fluxograma 
ilustrado na Figura 1. 
 

 
Figura 1. Fluxograma simplificado de beneficiamento de rocha fosfática da Vale Fertilizantes. 

 
O conceito de desenvolvimento sustentável vem sendo buscado cada dia mais pelas 
indústrias minerais, principalmente devido ao esgotamento das jazidas com altos 
teores e o aumento do consumo de bens minerais. As empresas vêm buscando 
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novas tecnologias de beneficiamento de minérios com teores mais pobres ou pela 
utilização dos mesmos para outras aplicações. Dentre as alternativas de 
beneficiamento desses minérios podemos citar o aproveitamento dos rejeitos das 
barragens, dos minérios ultrafinos dentre outros. Seguindo esse pensamento o 
Complexo Mineroquímico de Catalão implementou em 1995 o circuito de ultrafinos, 
buscando o aproveitamento das partículas ultrafinas na flotação. 
 
O circuito de ultrafinos é composto por três etapas de deslamagem, alimentada por 
partículas ultrafinas, abaixo de 37 micrômetros, onde através de hidrociclones de 
1,5" se efetua um corte em 5 micra em três estágios em série para a adequação 
granulométrica da polpa ao circuito de flotação de ultrafinos. O circuito de flotação 
de ultrafinos é realizado em colunas rougher e cleaner e células mecânicas na etapa 
scavenger, onde o ocorre um enriquecimento do teor de P2O5 de cerca de 14% para 
33,5%. A descrição detalhada do circuito pode ser obtida em Borges (2014). 
 
Atualmente o circuito piloto de caracterização tecnológica, que visa suprir de 
informações de recuperação mássica e metalúrgica o planejamento de mina para a 
confecção de pilhas de homogeneização para alimentação do processo industrial, 
não contempla o circuito de ultrafinos, levando assim a uma divergência na 
reconciliação dos resultados obtidos pelo planejamento em relação ao processo 
industrial. 
 
O atual trabalho visa a inclusão do circuito de ultrafinos na caracterização 
tecnológica realizada em escala piloto, de forma a se melhorar a previsibilidade do 
planejamento de da mina e a reconciliação entre o planejado e o resultado do 
processo industrial. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Realizou-se a caracterização tecnológica em escala piloto do minério da pilha de 
homogeneização que alimenta a usina, comparando o método de caracterização 
atual, sem o circuito de ultrafinos, e o método proposto com a inclusão do circuito de 
ultrafinos, conforme ilustrado nas Figuras 2 e 3. 
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Figura 2. Fluxograma do processo piloto de caracterização sem o circuito de ultrafinos. 

 

 
 Figura 3. Fluxograma do processo piloto de caracterização com o circuito de ultrafinos. 

 
Foram realizadas análises químicas e granulométricas dos fluxos listados abaixo, 
tanto no processo industrial quanto no processo de caracterização tecnológica em 
planta piloto: 
 

 Alimentação da flotação convencional industrial e piloto (ALFT); 

 Alimentação da flotação de ultrafinos industrial e piloto (ALFTU); 

 Lama – rejeito do processo industrial e piloto (LF). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Tabela 1 mostra os valores de teores médios das alimentações da flotação de 
convencional coletadas no processo industrial e no processo piloto de 
caracterização.  
 

Tabela 1. Análise química da alimentação da flotação convencional (ALFT). 

Ponto 
amostrado 

P2O5(T) P2O5(a) Fe2O3(s) Al2O3(s) MgO(s) SiO2 CaO BaO TiO2 Nb2O5 Tr2O3 

Usina 16,73 16,08 17,17 0,49 0,45 33,09 21,05 0,33 6,80 0,39 1,05 
Piloto 17,96 17,16 13,72 0,57 0,47 33,57 22,47 0,32 6,59 0,45 1,05 

Diferença 1,23 1,08 3,45 0,08 0,02 0,48 1,42 0,01 0,21 0,06 0,00 
Diferença 
aceitável* 

0,84 0,80 0,86 0,02 0,02 1,65 1,05 0,02 0,34 0,02 0,05 

*Até 5% referente ao erro do método de amostragem e análise química. Cálculo realizado em relação ao valor da usina. 

 
Os resultados apresentados demostram que o processo piloto de caracterização da 
alimentação da flotação apresenta um valor superior em teor de P2O5 ao processo 
industrial, com uma diferença significativa no de Fe2O3, indicando um processo de 
separação magnética de baixa intensidade mais eficiente no processo piloto do que 
no processo industrial. 
 
A tabela 2 mostra os valores de teores médios das alimentações da flotação de 
ultrafinos coletadas no processo industrial e no processo piloto de caracterização.  
 

Tabela 2. Análise química da alimentação da flotação de ultrafinos (ALFTU). 

Ponto 
amostrado 

P2O5(T) P2O5(a) Fe2O3(s) Al2O3(s) MgO(s) SiO2 CaO BaO TiO2 Nb2O5 Tr2O3 

Usina 16,28 14,16 20,66 2,84 1,19 25,46 18,55 0,72 6,20 0,50 2,26 
Piloto 13,98 10,69 28,05 5,81 1,77 17,79 14,01 0,95 6,55 0,54 3,53 

Diferença 2,3 3,47 7,39 2,97 0,58 7,67 4,54 0,23 0,30 0,04 1,27 
Diferença 
aceitável* 

0,81 0,71 1,03 0,14 0,06 1,27 0,93 0,04 0,31 0,03 0,11 

*Até 5% referente ao erro do método de amostragem e análise química. Cálculo realizado em relação ao valor da usina. 

 
Os resultados apresentados demostram que a alimentação do processo piloto de 
caracterização da flotação de ultrafinos apresenta um valor significativamente menor 
de teor de P2O5 comparado ao mesmo fluxo no processo industrial, causado 
possivelmente por uma alimentação com teor mais baixo da microdeslamagem no 
processo piloto de caracterização. 
 
As Figuras 4 e 5 ilustram a distribuição granulométrica da alimentação da flotação 
convencional e de ultrafinos, coletadas no processo industrial e no processo piloto 
de caracterização. 
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Figura 4. Distribuição granulométrica da alimentação da flotação convencional da usina 

industrial e piloto. 
 

 
Figura 5. Distribuição granulométrica da alimentação da flotação de ultrafinos da usina 

industrial e piloto. 

 
De acordo com as Figuras 4 e 5, observa-se que as distribuições granulométricas do 
circuito piloto de caracterização representam o circuito industrial, tanto na flotação 
convencional quanto na de ultrafinos. 
 
A Figura 6 representa o balanço de massas do processo industrial da usina de 
beneficiamento. 
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 Figura 6. Balanço de Massas do processo industrial da usina de beneficiamento. 

 
A Figura 7 representa o balanço de massas do processo piloto de caracterização 
tecnológica. 
 

 
Figura 7. Balanço de Massas do processo piloto de caracterização. 

 
Nas figuras 6 e 7 podemos observar que a separação magnética do circuito de 
caracterização é mais eficiente do que no processo industrial. Enquanto a 
caracterização elimina 15,8% de massa magnética o processo industrial elimina 
12,8%. Isso explica o fato do teor de Fe2O3 da alimentação da flotação ser maior no 
processo industrial do que no piloto. 
 
A massa de alimentação da flotação convencional é similar em ambos os circuitos, 
sendo de 55,4% para o processo industrial e 53,6% para o processo piloto de 
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caracterização. Já a massa de alimentação da flotação de ultrafinos é relativamente 
menor na caracterização do que no processo industrial, sendo 9,8% e 5,8% 
respectivamente. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os resultados obtidos no presente trabalho de avaliação da implementação de uma 
metodologia de caracterização tecnológica em planta piloto da alimentação do 
circuito flotação de ultrafinos permitem estabelecer às seguintes conclusões: 
 
São recomendadas alterações na configuração da deslamagem convencional e 
separação magnética usina piloto de caracterização, a fim de aproximar os 
resultados químicos das alimentações da flotação convencional e de ultrafinos. Após 
as devidas alterações, realizar novos testes para verificar novamente a eficácia da 
simulação do processo industrial; 
 
Será necessária a realização de mais testes em um número maior de pilhas para 
garantir a representativa estatística dos resultados, porém o resultado obtido é um 
bom indicador da operacionalidade e representatividade do processo industrial 
através da rota piloto proposta. 
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