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RESUMO 

 

A crescente demanda por fertilizantes aliada à limitação dos teores de P2O5 das jazidas 
aumenta a importância da flotação no processamento de rocha fosfática. É importante a 
adoção de reagentes de baixo custo, alta disponibilidade e eficiência. O presente trabalho teve 
como objetivo comparar a recuperação de rocha fosfática proveniente da região de 
Catalão/GO com o uso dois diferentes de fubá, um já utilizado industrialmente e outro 
proveniente de uma indústria alimentícia. Amostras oriundas da Copebras/CMOC foram 
utilizadas em testes de flotação em célula mecânica de bancada do tipo Denver, variando-se 
a dosagem de fubá (460, 500 e 540 g/t) e variação do pH da polpa (9,5, 10 e 10,5), tendo como 
ponto central os parâmetros industriais atualmente adotados na Copebras/CMOC. Os 
melhores resultados foram obtidos com o fubá industrialmente adotado na flotação de rocha 
fosfática. Acredita-se que tal resultado se deve ao seu processo de moagem, que impacta na 
quantidade de amido e óleo presente no mesmo, bem como na sua granulometria. 
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ABSTRACT 

 

The increasing demand for fertilizers coupled with the limitation of the P2O5 content of the 
deposits increases the flotation importance in the phosphate rock processing. The adoption 
of low cost, high availability and efficient reagents is of paramount importance. Corn, or maize, 
(either as starch or corn flour) is the standard depressant currently adopted in Brazil. The 
objective of this work was to compare the recovery of phosphate rock from the region of 
Catalão, Brazil using two different kinds of corn flour, one already industrially adopted and the 
other from a food industry. Samples from Copebras/CMOC were tested in a Denver flotation 
cell varying the depressant dosage (460, 500, and 540 g/t) and the pulp pH (9.5, 10, and 10.5), 
having as central point the operational parameters currently adopted at Copebras/CMOC. 
Better results were obtained for the industrially adopted corn flour. It is believed that this 
result is mainly due to its milling process, which impacts on the amount of starch and oil 
present the flour, as well as on its granulometry. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com agência brasileira de mineração - DNPM, (2016) o Brasil produziu 6,1 
milhões de toneladas de concentrado de minério fosfático (com teor de 35% de P2O5) em 
2015, quantidade 6,15% menor que a de 2014. Esse crescimento lento da produção doméstica 
favoreceu a expansão das importações de fertilizantes (taxa média de 9,83% ao ano no 
período mencionado). Ainda segundo os mesmos autores o fornecimento de fertilizantes 
resulta da disponibilidade de matérias-primas (nacionais e internacionais) e da capacidade 
produtiva instalada. Segundo a Associação Brasileira de Difusão de Adubos (ANDA, 2018), a 
oferta brasileira de fertilizantes em 2016 foi de 34 milhões de toneladas, com notável 
incremento de 12,85% em relação à 2015. Em 2017, o aumento da oferta foi menor, apenas 
1,04% ante ao ano anterior, atingindo 34,4 milhões de toneladas.  

A dependência brasileira de fertilizantes tem sido debatida há anos. A maioria dos 
minerais contendo fósforo presentes na rocha fosfática pertence ao grupo da apatita (Ca5(Cl, 
F, OH)(PO4)3), um fosfato de cálcio cristalino, com conteúdo de P2O5 variando entre 4% e 15%. 
As principais minas brasileiras de rocha fosfática (em operação ou prospecção) são ígneas. O 
fosfato brasileiro originado de depósitos ígneos tem ocorrência simultânea de vários minerais 
de ganga, sendo os mais frequentes os óxidos de ferro, micas, vermiculita, carbonatos e 
minerais portadores de titânio. A flotação é a tecnologia mais utilizada para o processamento 
de minérios ígneos (Guimarães et al., 2006; Albuquerque, 2010). A mineralogia complexa dos 
depósitos ígneos quando comparada com os sedimentares, como por exemplo os depósitos 
da Flórida (EUA) ou do Marrocos, levou à definição de reagentes específicos para a flotação 
de rocha fosfática brasileira nos anos 70. A adoção de ácidos graxos, especialmente óleos de 
soja e de arroz, como coletores e o milho como depressor permitiu a exploração econômica 
de minas brasileiras tais como Cajati (SP), Araxá (MG) e Catalão (GO) (Silva et al., 2017). 

O processamento da rocha fosfática brasileira inclui estágios de cominuição (com 
liberação em torno de 65# Tyler), separação magnética para remoção de óxidos de ferro (com 
teor no ROM variando entre 30-35%), deslamagem de partículas <10 μm usando ciclones (uma 
vez que a recuperação de rocha fosfática é significativamente afetada pela presença de lama 
na flotação) seguida da flotação direta de apatita em pH alcalino (normalmente em torno de 
11) (Chaves et al., 2010). 

A dificuldade encontrada na concentração de rocha fosfática por flotação também está 
intimamente associada à distribuição mineralógica por faixa de tamanho. A eficiência da 
flotação de apatita é dependente do processo de dissolução do sistema apatita/carbonato, 
modificando as características físico-químicas superficiais dos minerais que constituem a 
rocha fosfática. Por esta razão, os concentrados de apatita normalmente têm um grau 
significativo de contaminantes, entre eles carbonatos (calcita e dolomita), óxidos de ferro e 
silicatos de alumínio e magnésio. No caso dos depósitos carbonatíticos, com significativo teor 
de dolomita, a baixa qualidade do concentrado final é também devida à baixa seletividade do 
coletor (normalmente à base de ácidos graxos) comumente utilizado na prática industrial 
(Paiva, 2011). 

A Mina do Chapadão, operada pela Copebras/CMOC desde 2016, está em operação 
desde 1976 e em 2014 foi responsável por 21% da produção brasileira de rocha fosfática 
(Fonseca, 2016). Situada no complexo alcalino Catalão I, no estado de Goiás. De acordo com 
dados oficiais, a empresa produziu em 2015 1,1 milhão de toneladas de fertilizantes 
fosfatados, 265 kt de ácido fosfórico e 147 kt de fosfato dicálcico (DCP) para suplemento 
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alimentar animal. O portfólio de produtos da empresa é composto, além dos produtos 
supracitados, por ácidos sulfúrico e hexafluorossilícico. A rocha fosfática é transportada da 
mina por caminhões rodoviários e, após peneiramento e britagem em britador de martelos, 
realiza-se a homogeinização em duas pilhas alongadas. Após retomada das pilhas o minério 
alimenta duas plantas de processamento mineral (denominadas 47 e 76), sendo o circuito de 
flotação composto por flotação direta de barita em pH 9,5 (flotação reserva de apatita) 
seguida pela flotação direta de apatita em pH 10,5, incluindo as etapas rougher, scavenger e 
cleaner. Atualmente, o concentrado de barita é comercializado como coproduto. Após a 
flotação o concentrado de rocha fosfática é enviado a um separador magnético a úmido de 
alta intensidade (WHIMS) para redução do teor de ferro presente no mesmo. A figura 1 
apresenta o fluxograma simplificado do processamento de rocha fosfática da empresa. 

 

 

Figura 1. Fluxograma simplificado da produção de concentrado de rocha fosfática na Copebras/CMOC. 

 

O presente trabalho teve como objetivo comparar a recuperação de rocha fosfática 
proveniente da região de Catalão/GO com o uso dois tipos diferentes de fubá, um já utilizado 
industrialmente e outro proveniente de uma indústria alimentícia, visando, principalmente a 
redução de custos com a aquisição do depressor. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

As amostras de rocha fosfática utilizadas nos ensaios de flotação foram doadas pela 
Copebras/CMOC e foram coletadas no underflow da deslamagem, que antecede a etapa de 
flotação de barita. Desta forma as amostras já se encontravam na granulometria correta para 
a realização dos testes de flotação. As amostras foram entregues em polpa, sendo que as 
mesmas foram secas em estufa à 60 oC por 48 horas. Após secagem as amostras foram 
homogeneizadas e quarteadas com o uso de um quarteador tipo Jones e armazenadas em 
alíquotas de 1.150 g. Os testes de flotação foram realizados no LaMPPMin/UFG em uma célula 
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de flotação de bancada do tipo Denver, modelo CFB-1000 EEPN da CDC com cuba de 2,0 L. 
Alíquotas de 30 g da alimentação e dos produtos da flotação foram analisados em 
espectrômetro de fluorescência de raios X modelo Zetium da Malvern Panalytical no LCT/USP, 
por pastilha fundida com tetraborato de lítio operando com padrão de calibração FOS-2 
(rochas fosfáticas). 

O coletor utilizado foi o Lioflot® 567, da Miracema-Nuodex, na dosagem de 160 g/t. 
Segundo o fabricante, este reagente é um composto sinergético de ácidos graxos (92,62%, em 
volume), ésteres e triglicerídeos de origem vegetal, utilizado na flotação de apatita presente 
nos depósitos minerais ígneos brasileiros. A preparação do mesmo, via hidrólise alcalina, foi 
feita seguindo-se a recomendação do fabricante. À 30 g de água destilada preaquecida à 60 
oC foram adicionadas 6,0 g do Lioflot® 567 e 2,4 mL de solução de NaOH a 10% v.v., mantendo-
se a solução sob agitação magnética por 5 minutos. Em seguida adicionou-se água destilada 
até obter-se 100 g de solução, mantendo a agitação por mais 5 minutos para completa 
homogeneização. A proporção final de NaOH : coletor adotada foi de 1 : 5 em peso. O Flotinor® 
5730, da Clariant, foi adotado como espumante na dosagem de 30 g/t. Segundo a empresa, 
este reagente é um surfactante não iônico, que atua como dispersor de óleos vegetais e ácidos 
graxos, composto de um poliglicol éter de álcool graxo. Este reagente não necessita de 
nenhuma preparação prévia, sendo utilizado tal como fornecido. 

Dois fubás diferentes foram testados como depressor. O primeiro, denominado como 
fubá A, trata-se de um fubá atualmente comercializado pela Cargil exclusivamente para a 
indústria mineral, sem nenhum tipo de modificação na composição do mesmo, mas com valor 
superior ao fubá disponível para alimentação humana (denominado fubá B). Assim sendo, 
uma amostra de fubá disponível no varejo local fabricada pela Ouro Verde Alimentos LTDA foi 
testada visando a redução de custos com depressor. Uma vez que o processo de produção do 
fubá B engloba a degerminação dos grãos de milho, seguida pela quebra dos mesmos em 
moinhos de martelo. O processo de moagem é realizado gradualmente utilizando moinhos 
instalados em série com etapas de classificação com aero ciclones, gerando assim produtos 
com granulometria diferentes entre si e compostos por diferentes partes dos grãos de milho. 
A distribuição granulométrica das amostras dos dois fubás foi determinada por peneiramento 
a seco em um peneirador do tipo Rotap. Os parâmetros físico-químicos do fubá B foram 
fornecidos pela fabricante do mesmo e podem ser vistos na tabela 1. A gelatinização dos fubás 
foi realizada seguindo o metodologia proposta por Silva et al. (2018). 

Tabela 1. Parâmetros físico-químicos do fubá B. Fonte: dados do fabricante. 
Parâmetro Níveis de garantia Valor medido 

Proteína bruta – mínimo (g/kg) 60 62,0 

Extrato etéreo – mínimo (g/kg) 10 10,5 

Fibra bruta – máximo (g/kg) 50 49,0 

Matéria mineral – máximo (g/kg) 5 3,0 

Aflatoxina – máximo (ppb/kg) 20 20,0 

 

O pH da polpa foi ajustado com o uso de solução de NaOH a 10% v.v. e o 
condicionamento foi realizado com porcentagem de sólidos de 50% com rotação de 1.200 
RPM. Os tempos de condicionamento utilizados foram de 5 minutos para o depressor, 2,5 
minutos para o espumante e 0,5 minutos para o coletor. Durante os testes de flotação a 
velocidade do impelidor foi mantida à 1.200 RPM, operando com vazão de ar de 4,0 LPM e 
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tempo de flotação de 2.0 minutos. Foram adotadas três dosagens do depressor (460, 500 e 
540 g/t) e três valores de pH (9,5, 10 e 10,5) compondo-se assim um planejamento fatorial de 
experimentos do tipo 32 (dois parâmetros com três níveis), sendo os valores centrais de 
dosagem e pH os valores industrialmente adotados na Copebras. Todos os testes foram 
realizados em triplicata, simulando um estágio rougher de flotação e totalizando um 
quantitativo de 27 testes de flotação para cada fubá testado (54 testes no total). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A figura 2 apresenta a distribuição granulométrica dos dois fubás de milho testados. É 
possível notar que o fubá do tipo A é mais fino que o fubá do tipo B, indicando assim que o 
processo de fabricação dos dois pode ser diferente. 

A figura 3 apresenta os resultados médios obtidos para os testes de flotação com os 
dois fubás testados na dosagem de 460 g/t. Industrialmente adota-se o teor de P2O5 no 
concentrado final como sendo de, no mínimo, 36,8%, valor não obtido em nenhum dos demais 
testes realizados. Contudo, é possível notar que os testes realizados com o fubá tipo B 
(alimentício) obtiveram teores de P2O5 acima dos valores obtidos para o fubá do tipo A, mas 
com recuperações metalúrgicas e mássicas inferiores, o que não é desejado em se tratando 
de uma etapa rougher de flotação. Nota-se ainda que os melhores resultados para ambos 
depressores foram obtidos em pH 10, que é valor adotado atualmente na Copebras/CMOC, 
confirmando assim que para a dosagem de 460 g/t o valor adotado industrialmente encontra-
se otimizado para os valores testados. 

Os resultados médios para os testes de flotação com dosagem de 500 g/t são 
apresentados na figura 4. Para esta dosagem o melhor resultado para o fubá A foi obtido em 
pH 10.5, e não em pH 10, como esperado. Uma vez que esta é a dosagem adotada 
industrialmente, a mudança do pH de flotação de 10 para 10.5 pode gerar um aumento no 
teor de P2O5 no flotado de 35.13% para 35.30% e recuperação metalúrgica aumentando de 
68.49% para 74.50% (aumento de 8,8%). Já para o fubá B os melhores resultados foram 
obtidos nos pHs 10 e 10.5, com valores muito próximos entre si. A mesma tendência de 
obtenção de menores recuperações para o fubá B foi novamente observada, com exceção do 
pH 9.5, onde o fubá B apresentou recuperações similares às apresentadas pelo fubá A, mas 
com menor teor de P2O5. 



Silva, A.C., Silva, G.S.R., Silva, E.M.S., Souza, D.N., Cunha, F.R., Ulsen, C. 

 

Figura 2. Distribuição granulométrica das amostras dos dois fubás de milho testados. 
 

 

Figura 3. Resultados médios dos testes de flotação para os dois tipos de fubás de milho testados (dosagem 
de 460 g/t). 
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Figura 4. Resultados médios dos testes de flotação para os dois tipos de fubás de milho testados (dosagem 
de 500 g/t). 

 

A figura 5 apresenta os resultados médios de flotação na dosagem mais alta de 
depressor testada (540 g/t). Novamente os melhores resultados para ambos fubás foi obtido 
no pH 10, o que novamente confirma que o pH adotado industrialmente produz os melhores 
resultados dentre as faixas testadas. Contudo, recuperações metalúrgicas mais altas foram 
encontradas nos outros dois pHs testados para o fubá A, principalmente para o pH 10.5. 

 

 

Figura 5. Resultados médios dos testes de flotação para os dois tipos de fubás de milho testados (dosagem 
de 540 g/t). 
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4. CONCLUSÕES 

Testes de flotação em escala de bancada foram realizados com amostras de rocha 
fosfática da Copebras/CMOC, variando-se o tipo de depressor e a dosagem do depressor e o 
pH da polpa. Os resultados encontrados indicam que o fubá do tipo A é mais fino que o do 
tipo B, indicando possíveis diferenças no processo de fabricação dos mesmos. Os resultados 
encontrados nos testes de flotação corroboram esta hipótese, uma vez que existe diferença 
estatística significativa entre os resultados encontrados para os dois fubás.  

No que tange aos parâmetros industrialmente adotados para dosagem e pH, os 
melhores resultados foram obtidos para o pH 10, condizente com o praticado industrialmente 
na Copebras/CMOC. Já para a dosagem bons resultados foram encontrados para dosagens 
igual ou maior que a adotada atualmente, sugerindo assim ser possível uma otimização futura 
destes parâmetros. 
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