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RESUMO 

 

A dependência brasileira por fertilizantes é debatida há anos, motivando a busca por maior 

produção de fosfato. Para que os depósitos ígneos com ocorrência simultânea de vários minerais 

de ganga se tornem mais viáveis, é essencial o conhecimento e desenvolvimento de reagentes 

mais atraentes do ponto de vista técnico e econômico, atrelado à inovações sustentáveis, a fim 

de melhorar seus resultados e processos. O depressor mais utilizado no Brasil é o amido de 

milho, devido a sua eficácia para diferentes tipos de minerais e disponibilidade no mercado. 

Visando descobrir uma alternativa de depressor ao milho, extraiu, caracterizou e testou em 

escala laboratorial a farinha e o amido da fonte botânica denominada milheto (Pennisetum 

glaucum (L) R. Br) e determinou as propriedades imprescindíveis para uso como depressor em 

comparação ao milho. O cereal milheto, apesar de amplamente cultivado no Brasil, em períodos 

conhecidos como safrinha, devido sua resistencia às variações climáticas e menor consumo 

hídrico, o grão milheto ainda não é utilizado como alimentação humana no Brasil e apresenta 

um custo de aproximadamente 45,98% menor que o milho. Foram realizados testes de flotação 

em tubo de Hallimond modificado com minerais de apatita, quartzo e hematita e testes em célula 

de flotação em bancada do tipo Denver (etapa rougher) com minério fosfático, oriundo da 

empresa Copebras/Cmoc. Utilizando como depressores a farinha e amido de milheto e a farinha 

(fubá) para ambas as escalas de flotação. O amido de milho se apresentou menos influente na 

flotabilidade da apatita, enquanto que o amido de milheto se destacou na depressibilidade da 

hematita sem influenciar a flotabilidade do quartzo. Além de apresentar menor sensibilidade às 

mudanças de pH. Para a flotação de minério fosfatico, o amido de milheto e a farinha de milho 

apresentaram os maiores teores de P2O5 para a dosagem de 540 g/t, em pH 10. Em relação aos 

contaminantes Fe2O3, CaO, SiO2 e MgO o amido de milheto e a farinha de milho obtiveram 

menores teores, para a dosagem de 540 g/t e pH’s 10,5 e 10, respectivamente. 

 

Palavras-chave: flotação, reagente depressor, milheto, minério fosfático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

ABSTRACT 

 

 

The Brazilian dependence on fertilizers has been debated for years, motivating the search for 

higher phosphate production. In order to make the simultaneous igneous deposits of several 

denim minerals more viable, it is essential to know and develop more technically and 

economically attractive reagents linked to sustainable innovations in order to improve their 

results and processes. The most widely used depressant in Brazil is corn starch, due to its 

effectiveness for different types of minerals and availability in the market. Aiming to find a 

depressant alternative to corn, extracted, characterized and laboratory-tested the flour and starch 

from the botanical source called millet (Pennisetum glaucum (L) R. Br) and determined the 

essential properties for use as a depressant compared to corn. . Although millet cereal is widely 

cultivated in Brazil, during periods known as safrinha, due to its resistance to climate variations 

and lower water consumption, millet grain is not yet used as human food in Brazil and has a 

cost of approximately 45.98%. smaller than corn. Flotation tests were performed in Hallimond 

tube modified with apatite, quartz and hematite minerals and flotation cell tests in Denver type 

(rougher stage) with phosphate ore from Copebras / Cmoc company. Using as millet flour and 

starch and flour (cornmeal) as depressants for both flotation scales. Maize starch was less 

influential on apatite flotability, while millet starch stood out on hematite depressibility without 

influencing quartz flotability. In addition to having lower sensitivity to pH changes. For 

flotation of phosphate ore, millet starch and maize flour presented the highest P2O5 contents at 

the dosages of 540 g/t at pH 10. In relation to the contaminants Fe2O3, CaO, SiO2 and MgO the 

millet starch and corn flour obtained lower contents for the dosage of 540 g/t and pH 10.5 and 

10, respectively.  

 

Keywords: flotation, depressant reagent, millet, phosphate ore. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO, RELEVÂNCIA E OBJETIVOS 

 
 

1.1. Introdução e Relevância 

 

A indústria mineral brasileira enfrenta severa dificuldade tentando acompanhar o 

crescimento da demanda agrícola por fertilizantes. 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.  

As importações foram responsáveis por cerca de 70% da oferta brasileira de fertilizantes 

no período de 2016 a 2018, indicando o grau de dependência brasileira em relação à importação 

de fertilizantes. 

Atrelado à demanda pelos fertilizantes brasileiros ainda têm o agravante dos maiores 

custos de extração fosfato brasileiro, que em sua grande maioria, tem origem ígnea, com 

menores teores e ocorrência simultânea de vários minerais de ganga. Atualmente, a tecnologia 

mais utilizada para o processamento de minérios ígneos é a flotação de espuma (GUIMARÃES 

et al., 2006; ALBUQUERQUE, 2010). Assim, a mineralogia complexa dos depósitos ígneos 

comparada com os sedimentares, por exemplo, na Flórida (EUA) ou no Marrocos, levou à 

definição de reagentes específicos para a flotação de minério fosfático nos anos 1970.  

A adoção de ácidos graxos, especialmente soja e óleo de arroz, como coletores e amido 

de milho como depressor no processo de flotação permitiu a exploração econômica das minas 

brasileiras de fosfato, como Cajati (SP), Araxá (MG) e Catalão (GO) (SILVA et al., 2017).  

O processamento do minério fosfático brasileira inclui estágios de cominuição (com 

liberação em torno de 65 # Tyler), separação magnética para remover magnetita e outros 

minerais contendo ferro (com grau de ROM variando de 30-35%), deslamagem de partículas 

<10 μm usando ciclones e flotação direta de apatita em pH alcalino. A recuperação de fosfato 

é significativamente afetada pela presença de finos na flotação (CHAVES et al., 2010). 

A eficiência da flotação da apatita depende do processo de dissolução do sistema 

apatita/carbonato, modificando as características físico-químicas da superfície dos minerais que 

constituem o minério fosfato. 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 de carbonatitos com significativo 

teor de dolomita, a baixa qualidade do concentrado final é também devido à baixa seletividade 
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do coletor (normalmente à base de ácidos graxos) comumente utilizado na prática industrial 

(PAIVA, 2011). 

Os amidos, opção mais comum entre os depressores, são baratos, econômicos, 

sustentáveis e ecológicos, no Brasil se destaca o uso do amido de milho, que pode ser 

empregado em diferentes minérios como minério de ferro, minério fosfático e nióbio. No 

entanto, o milho produzido no País é, em grande parte, destinado ao mercado externo. Outra 

parcela significativa é utilizada na produção de ração animal. Além disso, há ainda o consumo 

na indústria alimentícia.  

Dentro desse contexto, este trabalho visa estudar a viabilidade da farinha e do amido de 

milheto como depressores na flotação de minérios, por possuírem propriedades semelhantes às 

do milho. Além disso, o milheto possui algumas vantagens se comparado ao milho, tais como: 

possibilidade de duas safras anuais, menores necessidades nutricionais e hídricas, não é 

utilizado como alimento humano e o custo é cerca de 50% menor em relação ao grão de milho. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Buscar um depressor orgânico de fonte botânica milheto (Pennisetum glaucum (L) R. 

Br) e caracterizá-lo visando determinar propriedades imprescindíveis para uso como depressor 

por comparação ao milho, assim como estudar a eficiência deste na flotação de minério 

fosfático em diferentes dosagens e valores de pH, visando uma alternativa à utilização do milho, 

amplamente utilizado no tratamento de minérios. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar ensaios de caracterização físico-químicos da farinha e do amido de milheto; 

 Flotar o mineral apatita, quartzo e hematita em tubo de Hallimond utilizando a farinha e o 

amido de milheto como depressores; 

 Flotar minério fosfático em célula de flotação em bancada, utilizando a farinha e o amido de 

milheto como depressor, a fim de entender a seletividade dos mesmos com P2O5 e os 

contaminantes Fe2O3, SiO2 e comparar o seu desempenho em relação ao milho; 

 Realizar um comparativo econômico entre os cereais milho e milheto. 
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CAPÍTULO 2 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Aspectos gerais da flotação  

 

A flotação de espuma, froth flotation, patenteada em 1906, é uma técnica versátil de 

processamento mineral, e seu uso e aplicação estão sendo continuamente expandidos para 

melhor tratar massas de minério e para recuperar novas áreas (WILLS, 2006). Irannajad et al. 

(2019) afirmam que a redução do alto teor, associada ao aumento da complexidade 

mineralógica das rochas fosfáticas de origem ígnea se tornou um desafio alcançar a seletividade 

do produto de interesse, mesmo com auxílio dos reagentes químicos. Pesquisas sobre flotação 

de espuma têm sido focadas em desenvolver técnicas para modificar seletivamente as 

propriedades da superfície mineral através de métodos físicos e químicos para melhorar o 

comportamento de flotação de minerais (FUERSTENAU et. al. 2007).  

Flotação é o processo de concentração mais comum utilizado pela indústria mineral, 

tanto em quantidade de minérios processados, quanto na diversidade de aplicações (PERES et 

al., 2007). No Brasil, esta técnica desempenhou um importante papel no crescimento do setor 

mineral, especialmente na indústria de fertilizantes em que diferentes tipologias de fosfatos são 

concentrados através deste processo, que segue ao encontro da produção sustentável de 

alimentos, que requerem soluções eficientes na produção agrícola para alimentar a crescente 

população humana (ROS et al., 2017; WESANA et al., 2018; YAO et al., 2019). 

A aplicação de fertilizantes fosfatados demonstrou ser uma tecnologia sustentável e 

amiga do ambiente para o melhoria do rendimento das culturas e da produção de alimentos. 

Grande parte do minério de fosfato extraído no Brasil apresentam baixo teor de P2O5 e precisam 

passar por um beneficiamento para obter concentrado de apatita (SANTANA et al., 2012).  

Minérios apresentando associações de complexa mineralogia, como os fosfatos 

contendo silicatos e carbonatos na ganga, correspondem a uma fração significativa das reservas 

brasileiras e apresentam uma resposta pobre para concentração gravítica (ALBUQUERQUER, 

2010). As principais reservas de fosfato do Brasil que apresentam essa tipologia estão 

localizadas nos estados de Minas Gerais (Araxá e Tapira) e Goiás (Catalão) OLIVEIRA (2007). 

A Flotação em espuma é amplamente utilizada na indústria minerária para produzir concentrado 

de apatita com conteúdo de P2O5 acima de 35% (CAO et al., 2015). Os critérios de qualidade 

praticados pela indústria mineral é um teor de MgO < 1%, a relação CaO/P2O5 < 1,5 e a razão  

Al2O3/P2O5 ou Fe2O3/P2O5 < 0,095. Além disso, o concentrado deve ter um teor de P2O5 > 35%.  
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Para obter seletividade na separação entre minerais semi solúveis, como a separação da 

apatita dos carbonatos (calcita/dolomita), é essencial o entendimento do uso dos reagentes, 

salientando a importância dos depressores.  

Os agentes coletores, modificadores e espumantes constituem o domínio dos reagentes 

de flotação. Os modificadores são depressores, ativadores ou reguladores, dependendo de sua 

função no sistema. Esses modificadores são responsáveis por inibir a absorção do coletor sobre 

as superfícies dos minerais cuja flotação não é desejada, mantendo, então, a hidrofilicidade 

necessária para que as partículas entrem em contato com a fase aquosa. Prasad (1992) define 

os depressores como reagentes que aperfeiçoam a interação entre a superfície do mineral e as 

moléculas de água. 

De acordo com Hanna e Somasundaran (1976), os modificadores podem ser atribuídos 

a quatro efeitos, apresentando efeito direto sobre a propriedade dos minerais, como capacidade 

de adsorção e alteração do potencial zeta; redução de adsorção do coletor sobre a superfície 

mineral coberta pela camada do modificador; efeito na composição da polpa; e, por último, 

efeito sobre o processo de formação de espuma. Moléculas capazes de reduzir a tensão 

superficial da interface líquido-gás e aumentar a elasticidade das bolhas de ar, tornando-as mais 

estáveis e dispersas são chamados de agentes espumantes. De acordo com Silva (2018), a tensão 

superficial afeta o tamanho das bolhas de ar e a efetividade de alguns espumantes está associado 

ao pH da polpa.  

Os agentes orgânicos têm um número suficiente de grupos polares altamente hidrofílicos 

em sua estrutura que se orientam para a fase aquosa, usando o adsorvato hidrofílico para a 

depressão de carbonatos, como relatam Nunes e Peres (2011). Os autores indicam que os 

amidos convencionais apresentam melhor desempenho como depressor para minérios de altos 

teores de calcita e carboximetilcelulose para minérios contendo dolomita. Prasad (1992) afirma 

que os depressores orgânicos incluem interação eletrostática em sua adsorção e ligações de 

hidrogênio, ocorrendo a formação de ligações covalentes e até autoativação do mineral. 

Quando ocorre uma substituição do ar pela água na superfície do mineral, usa-se o termo 

molhabilidade, caso o sólido seja completamente molhado, é chamado hidrofílico, em oposição 

têm-se o sólido hidrofóbico, que é aquele parcialmente molhado por água e que possui afinidade 

por substâncias apolares ou lipofílicas, como o ar atmosférico. 

De acordo com Han et. al. (2018), flotação é um processo cinético envolvendo três fases 

e os modelos para entender os fenômenos partículas e bolhas na flotação envolvem interações 

complicadas em que numerosas propriedades físico-químicas precisam ser consideradas.  



17 

    

 

 

Hanna e Somasundaran (1976) ressaltam que o sistema solução-mineral podem ser 

afetadas pelas modificações na estutura cristalina do sólido, pela presença de impureza, e 

eletrólitos livres. 

Existem outras variáveis importantes e em crescentes estudos no sistema de flotação, 

como a influência do tamanho das bolhas no processo de flotação.  Reis e  Barrozo (2016), Rosa 

e Rubio (2018) realizaram estudos e quantificaram a variação do tamanho de bolhas dentro do 

sistema de flotação para maior recuperação da apatita em granulometria fina. 

 

2.2 Flotação em circuito 
 

Dificilmente obtém-se um concentrado com as características desejadas apenas em uma 

etapa, sendo necessário que o minério seja flotado em um circuito de flotação, como pode ser 

visto na Figura 1.  

Figura 1- Fluxograma esquemático simplificado de um circuito de flotação direta 

 

Fonte: Chaves et al., 2013 

De acordo com Silva (2018), a complexidade do circuito depende das características do 

minério a ser flotado e das especificações do produto final requerido. Contudo, apresenta-se um 

circuito de flotação de apatita que geralmente é formado pelas etapas de condicionamento, 

circuito de flotação rougher, cleaner e scavenger. O número de células de flotação presente em 

cada circuito é um fator que afeta a qualidade dos produtos obtidos em cada estágio.  
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Em algumas situações, faz-se necessária uma etapa adicional de limpeza (recleaner), a 

fim de aumentar o teor do concentrado final. 

Circuitos de flotação possuem particularidades, existe a possibilidade de se acrescentar 

uma etapa de cominuição (remoagem) intermediária ao circuito, de tal forma que se promova 

maior liberação das partículas minerais, aumentando a recuperação das mesmas, e ainda a 

possibilidade de se inserir uma separação magnética com o objetivo de retirar minerais 

portadores de ferro, podendo este ser alimentado por estágio do rougher ou scanveger. 

Na etapa scavenger utiliza-se altas dosagens de reagente e longos tempos de flotação, 

maximizando-se a recuperação dos minerais valiosos (GUPTA; YAN, 2006). Na etapa cleaner 

se trabalha-se com menor densidade de polpa, tempo de residência mais curto e baixas dosagens 

de reagentes, diminuindo o arraste hidrodinâmico, garantindo que apenas partículas com alto 

teor sejam flotadas. Wills e Finch (2016) sugerem que na etapa do cleaner normalmente não 

esteja produzindo muito transbordo, representando capacidade de reserva para qualquer 

aumento de vazão ou alimentação de bancos anteriores. 

Rao (2004) sugere que ao invés de aumentar a quantidade de células na planta de 

processamento, a tendência é aumentar a capacidade dos equipamentos de flotação. O volume 

do tanque de flotação aumentou mil vezes no espaço de um século, como pode ser visto na 

Figura 2. Este aumento no tamanho do tanque permitiu a utilização de economias de escala, 

reduzindo o capital global e os custos operacionais.  

Figura 2 - Tendência do tamanho do tanque de flotação ao longo do último século 

 

 

Fonte: Mesa e Brito-Parada, 2019. 

De acordo com Mesa e Brito-Parada (2019), o aumento no volume de tanques trouxe 

novos desafios no desempenho da flotação. A maioria desses desafios estão relacionadas com 
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a hidrodinâmica da polpa e transporte de espuma, como zonas estagnadas, baixa mobilidade da 

espuma e recuperação de espuma.  

 

2.2.1 Flotação de Apatita em Coluna 

 

Em 1960 Boutin e Tremblay desenvolveram as colunas de flotação que eventualmente 

se tornaram um sucesso industrial. Em 1966 com Wheeler e Boutin foram realizados os 

primeiros programas experimentais em escala laboratorial. Em 1980 ocorreu a implantação 

industrial em Les Mines Gaspé, Canadá (AQUINO et al., 2002). 

As colunas de flotação fornecem um meio para melhorar a da espuma (Eberts, 1986). 

Uma coluna funciona essencialmente como se fosse um circuito de flotação de vários estágios 

disposto verticalmente (Degner e Sabey, 1985), com a polpa em movimento para baixo 

enquanto as bolhas de ar viajam de forma ascendente, produzindo um fluxo de contracorrente. 

O princípio básico da flotação de coluna é o uso de fluxo contracorrente de bolhas de ar 

e partículas sólidas. Isto é conseguido através da injeção de ar na a base da coluna e alimentação 

perto do ponto médio.  

As colunas de flotação apresentaram um crescimento durante a década de 1980, tanto 

em termos de conhecimento quanto de aplicabilidade (FINCH e DOBBY, 1991). Pesquisas em 

laboratórios de processamento mineral aprimoraram o projeto de concentração mineral por 

flotação em coluna (DOBBY e FINCH, 1991). O rápido crescimento e difusão do conhecimento 

levou empresas ao redor do mundo a entender e expandir plantas de beneficiamento incluindo 

as colunas de flotação como parte do fluxograma de flotação.  

Entre as melhorias proporcionadas pelas colunas de flotação destaca-se o desempenho 

metalúrgico, uma economia nos custos de capital e de operação. Estes fatores têm sido decisivos 

para a aplicação das colunas em processos de flotação (AQUINO et al., 2002).  

Apesar dos diferentes entendimentos, a“Coluna Canadense” é a mais conhecida e 

também utilizada pelas empresas. A água de lavagem com o auxílio de dispersores ocorre no 

topo da coluna, permitindo uma distribuição da água no interior da camada de espuma, 

promovendo a eliminação de partículas hidrofílicas arrastadas pelo fluxo ascendente 

(entraiment) e de estabilização da espuma.  

A alimentação da polpa devidamente condicionada é feita a aproximadamente 2/3 da 

altura da coluna a partir da sua base. Na zona de coleta, as partículas provenientes da 

alimentação da polpa são contatadas em contracorrente com o fluxo de bolhas de ar produzido 

pelo aerador instalado na parte inferior da coluna. As partículas hidrofóbicas colidem e aderem 
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às bolhas ascendentes, sendo então transportadas até a zona de limpeza, constituída por uma 

camada de espuma de aproximadamente 1m de espessura. Por outro lado, partículas hidrofílicas 

ou pouco hidrofóbicas e, portanto, não aderidas às bolhas, são removidas na base da coluna, 

constituindo a fração não-flotada (AQUINO et al., 2002).  

As partículas finas, tratadas como um impeditivo para a concentração por flotação foi 

um dos principais focoa das pesquisas em torno de colunas de flotação. A ausência de agitação 

da polpa, o produto de limpeza situado acima da entrada da alimentação e a maior altura da 

camada de espuma permite a obtenção de concentrados com maiores teores comparados aos 

equipamentos convencionais (RUBINSTEIN, 1995). 

Algumas características da coluna a distingue de outras máquinas de flotação, 

destacando-se: uso de água de lavagem, que elimina o material hidrofílico arrastado até a 

espuma; sistema de geração de bolhas, que permite variar o tamanho de bolhas e o hold up do 

ar; ausência de agitação mecânica, gerando condições hidrodinâmicas de baixa turbulência; e 

relação altura/diâmetro efetiva elevada.  

Colunas industriais têm tipicamente de 9 a 15 metros de altura e diâmetro variando de 

1,0 a 4,5 metros. As seções transversais podem ser circulares, retangulares ou quadradas. 

Segundo YIANATOS (2001), as condições operacionais típicas para os equipamentos 

industriais são: 

 velocidade superficial de ar: 1,0 a 3,0 cm/s; 

 velocidade superficial de água de lavagem: 0,3 a 0,8 cm/s; 

 velocidade superficial de polpa: 0,5 a 2,0 cm/s; 

 hold up de ar: 10 a 25%; 

 altura da camada de espuma: 0,5 a 1,5 m; e  

 tamanho de bolha: 0,5 a 2,0 mm. 

No Brasil, a primeira implantação industrial ocorreu para o minério de ferro em uma flotação 

reversa de quartzo, na empresa Samarco Mineração S/A no ano de 1991. Desde então, diversas 

implantações têm sido realizadas com sucesso, concentrando minérios de ferro, fosfato, 

chumbo, zinco, cobre, grafita, talco, nióbio, prata, feldspato, dentre outros (TAKATA, 2006). 

Um desenho esquemático de uma coluna de flotação com os seus principais aspectos é 

apresentado na Figura 3. 
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Figura 3 - Esquema básico de uma coluna de flotação 

 

Fonte: Aquino et al., 2007. 

 

Comparado as células convencionais, as colunas de flotação apresentam como 

desvantagens menor eficiência na flotação de partículas grosseiras e menor capacidade de 

transbordo do concentrado.  

 

2.3 Flotação de Fosfato 
 

Os sistemas de reagentes específicos para flotação dos fosfatos brasileiros foram 

desenvolvidos para atender a complexa mineralogia dos minérios comparado aos depósitos de 

origem sedimentar, por exemplo Flórida (EUA) e Marrocos, e este avanço constituiu em uma 

conquista para a engenharia mineral brasileira, levando à consagração do Professor Paulo Abib 

Andery (MONTE; PERES, 2004). 
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Estudos sobre diferentes depósitos brasileiros trouxeram muitos avanços para um 

melhor entendimento da flotabilidade da apatita. Amostras de minério fosfático de Tapira (MG) 

foram estudadas e mostraram que existem presença de contaminantes como ferro, titânio e 

silício na estrutura cristalina da apatita e que consequentemente acarretam uma redução na 

flotabilidade da apatita (SALUM et al. 1990). Através de testes, Rodrigues e Brandão (1993) 

concluíram que quanto maior o grau de cristalinidade da apatita melhor sua flotabilidade.  

O minério fosfático sílico-carbonatado, com minerais calcita e dolomita apresentam 

dificuldade na flotação devido à similaridade da superfície das partículas, ocorrendo uma 

resposta semelhante na flotação frente a coletores aniônicos e catiônicos. 

Quanto à técnica de processamento dos minerais de fosfato, uma vez que são semi 

solúveis, além de terem natureza similar à ganga carbonatita, são difíceis de beneficiar e 

requerem passos complicados. Zhang, Miller e El-Shall (2012) destacam:  

a) o processo de escrubagem e a deslamagem são escolhidos para minério de alto teor de fosfato 

contendo lamas;  

b) devido a sua alta dispersão de grãos finos disseminados, a moagem fina é requerida 

usualmente para 200 # (74μm). Algumas vezes, a liberação satisfatória não pode ser atingida 

até a fina moagem. 

Polímeros naturais e sintéticos vem recebendo considerável atenção devido à sua 

capacidade de adaptação e à oportunidade que proporcionam para melhorar o desempenho de 

flotação a baixo custo (LIU et al., 2000).    

Com a evolução da indústria química, atrelada ao melhor conhecimento dos 

mecanismos envolvidos no processo de flotação, diversos tipos de coletores e modificadores 

têm sido utilizados na concentração de apatita por flotação.  

Minerais como apatita [Ca10(PO4)6(OH, Cl, F)2], calcita (CaCO3), dolomita 

[CaMg(CO3)], barita [BaSO4], fluorita [CaF2] e scheelita [CaWO4] são denominados  minerais 

levemente solúveis ou semi-solúveis, já a silvita (KCl) e halita (NaCl) são denominadas 

altamente solúveis (HANNA; SOMASUNDARAN, 1976). Comumente utiliza-se coletores 

aniônicos para os minerais semi-solúveis apatita e calcita. 

Em muitos casos, agentes coletores de cadeia longa podem agir também como 

espumantes. De acordo com Wills e Napier-Munn (2006), os espumantes são, em muitos 

aspectos, semelhantes quimicamente aos coletores iônicos. Muitos coletores, tais como o 

oleato, devido à sua cadeia longa, são poderosos espumantes, uma vez que a espuma que eles 

produzem pode ser estável o suficiente para permitir o transporte eficiente dos agregados 
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partícula-bolha para o processo subsequente. Porém, quando reagentes químicos de cadeia 

curta, tais como o etil xantato são utilizados como coletores, reagentes espumantes devem ser 

adicionados para estabilizar a espuma. 

Os reguladores também são agentes modificadores que atuam no seio da solução e têm 

a função de gerar condições ótimas (pH, Eh, dispersão) para a atuação dos demais reagentes, 

sejam eles coletores, depressores ou ativadores. 

 

2.3.1 Coletores  

 

A hidrofobicidade deve ser induzida na maioria dos minerais para ocorrer a flotação, 

para isso, surfactantes conhecidos como coletores são adicionados à polpa, espera-se um tempo 

para ocorrer a adsorção do coletor sobre a partícula mineral, conhecido como condicionamento. 

De acordo com Wills e Finch (2016), coletores são compostos orgânicos que tornam os minerais 

adsorvidos repelentes à água, reduzindo a estabilidade do camada hidratada que separa o 

mineral da bolha do ar a tal nível que o apego da partícula à bolha pode ser feito. A composição 

mineralógica do minério é que determina o emprego de diferentes tipos de coletores em função 

da separação que se deseja obter. 

Para Hanna e Somasundaran (1976), a adsorção dos coletores depende das propriedades 

superficiais dos minerais, com destaque para a carga superficial, a composição química e 

estrutura cristalina. Além de características do coletor, destacando-se sua dosagem, grupos 

funcionais presentes e comprimento da cadeia hidrocarbônica e, por último, a composição 

ionomolecular da fase aquosa, que depende do pH, temperatura, força iônica, presença de várias 

espécies minerais dissolvidas e dos seus correspondentes produtos decorrentes das reações com 

os íons do coletor utilizado e de outras espécies minerais dissolvidas no sistema. 

Leja (1982) define como compostos ionizáveis não-tio, sendo utilizados normalmente 

os derivados de ácidos carboxílicos, sulfossuccinatos, sulfossuccinamatos, sarcosinatos, 

hidroxamatos, dentre outros. Ainda de acordo com Leja (1982), surfatantes são compostos do 

tipo R-Z que possuem em suas moléculas um grupo polar Z e um grupo não polar R usualmente 

representado por um hidrocarboneto.  

De acordo com Tanaka et al. (1988), na flotação direta de minerais fosfáticos utilizam-

se pH básico e coletores aniônicos. Por outro lado, flotação aniônica reversa inclui flotação de 

carbonatos por coletores aniônico em pH ácido enquanto deprime minerais de fosfato com 

depressores adequados. Os ácidos graxos e as aminas são os coletores mais usados na flotação 
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direta e reversa de minérios de fosfato, contudo, estão disponíveis vários outros coletores para 

flotação de minérios fosfáticos, conforme apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1 - Características dos principais tipos de coletores para flotação de fosfato. 

Tipo Fórmula Íon Ionização 

ácido Graxo Saponificado RCOONa RCOO- Fraco 

alquilfosfato RPO4Na2 RPO4
2- Fraco 

alquilsulfato RSO4Na RSO4
- Forte 

alquilsulfonato RSO3Na RSO3
- Forte 

sal de Amina Primária RNH3Cl RNH3
+ Fraco 

sal de Amina Secundária RNH2 (CH3)Cl RNH2 (CH3)
+ Fraco 

sal de Amina Terciária RNH2 (CH3)2 Cl RNH2 (CH3)2
+ Fraco 

sal de Amina Quaternária RN (CH3)3Cl RNH2 (CH3)3
+ Forte 

*R= cadeia longa do grupo alquil contendo oito ou mais carbonos. 

Fonte: Hanna; Somasundaran, 1976. 

A indústria mineral no Brasil, no início de suas operações, utilizavam o tall oil 

(importado) saponificado. Portanto, devido às flutuações cambiais e à baixa qualidade do tall 

oil nacional, que possuía alto teor de ácidos rosínicos (ácidos graxos com mais de 18 carbonos 

na cadeia) prejudicavam a ação espumante, coletores alternativos foram adotados (OLIVEIRA, 

2007). Então, passaram a utilizar coletores à base de sabões (ácido graxo) derivados de 

diferentes espécies vegetais, tais como: óleo de casca de arroz e óleo de soja hidrogenado. Além 

disso, misturas de óleo de arroz e sulfossucinatos ou sulfossucinamatos e sarcosinato também 

são empregados (ALBUQUERQUE, 2010).  

Brandão et al. (1994) testaram lipídeos vegetais em flotação em tubo de Hallimond com 

mineral de apatita e observou que em pH meio básico o ácido linoléico foi mais efetivo, seguido 

dos ácidos linolênico e oléico. Segundo Guimarães, (2004), testes de flotação em escala de 

bancada com o minério ígneo carbonático brasileiro de Tapira-MG confirmaram que o óleo de 

soja natural obteve melhor resultado como coletor e este é rico em ácido linoléico. 

Ácidos graxos de  cadeia longa, como oleico, linoleico e esteárico, são utilizados como 

agentes coletores de minerais portadores de cálcio na concentração de fosfatos por flotação. 

Oleato de Sódio 

 

O comprimento da cadeia hidrocarbônica dos coletores influencia diretamente a 

solubilidade e a capacidade de flotação de um determinado coletor (ALBUQUERQUE, 2010). 
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Mishra et al. (1980) afirmam que o oleato de sódio adsorve especificamente sobre a 

superfície da apatita, hematita, fluorita e calcita. Para altas concentrações, íons oleato e 

sulfonato são adsorvidos através de uma interação específica sobre a superfície da 

hidroxiapatita, enquanto íons tridecanoato precipitam como sal de cálcio. 

O comportamento de adsorção do oleato de sódio na superfície da apatita é influenciado 

significativamente pelo pH, pois determina não só a solubilidade da apatita em solução, mas 

também a distribuição da espécie do oleato de sódio em soluções (YANG et al., 2018). O 

diagrama de distribuição de espécies de oleato de sódio em função do pH na concentração 

inicial de oleato de sódio de 5 × 10−5mol/L é mostrado na Figura 4.  

Figura 4 - Diagrama de distribuição das diversas espécies de oleato em função do pH. 

 

Fonte: Oliveira, 2005 

A adsorção do oleato de sódio na superfície da apatita envolve principalmente o 

mecanismo de quimissorção, que resultou da interação direta entre um íon oleato e um sítio de 

cálcio na superfície da apatita para formar o oleato de cálcio.  

Ananthapadmanabhan e Somasundaran (1985) afirmaram que há adsorção eletrostática 

entre dodecilamina e a superfície do fosfato bem como para a calcita em pH acima de 7. Eles 

afirmaram também que tanto o cloreto de dodecilamina em pH menor que 6 quanto íons oleato 

adsorvem especificamente sobre a superfície da calcita.  

Ácidos graxos 

 

Os ácidos graxos são compostos constituídos por átomos de carbono e hidrogênio 

(cadeia hidrocarbonada) e um grupo carboxila. 
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Quando os ácidos graxos possuem apenas ligações simples entre os carbonos da cadeia 

hidrocarbonada são denominados ácidos graxos saturados, se ocorrer uma ou mais duplas 

ligações serão denominados insaturados (monoinsaturados ou polinsaturados, 

respectivamente). Os efeitos de diferentes componentes dos ácidos graxos do óleo vegetal na 

flotação da apatita foram analisados por Guimarães et al. (2005) e Cao et al. (2015), que 

demonstraram que o uso de um coletor misto de ácido linoléico e ácido palmítico facilita a 

flotação da apatita, com eficiência superior à flotação alcançada para uma relação de ácido 

oléico a ácido linoléico de 1,5. 

 Para Wang et al. (2006) e Liu et al. (2017), análises estruturais de coletores de ácidos 

graxos indicaram que as propriedades de flotação dependem principalmente do comprimento 

da cadeia de carbono de alquila, do número de ligações insaturadas e das posições relativas das 

ligações. 

Os coletores de ácidos graxos tradicionais são comumente produzidos por saponificação 

ou obtidos a partir dos rejeitos de algodão, óleo de soja ou outros óleos vegetais (GUIMARÃES 

et al., 2005). Na Tabela 2 pode-se observar os teores dos ácidos graxos nas principais matérias 

primas. 

Tabela 2 - Composição de alguns óleos e gorduras naturais. 
 

Ácidos 

(% peso) Arroz Babaçu Mamona Milho Oliva Sebo Soja “tall-oil” 

octanóico  3,5       

decanóico  4,5       

laúrico  44,7       

mirístico  17,5    3,7 0,1  

palmítico 17,5 9,7 1,2 11,5 16,9 25,1 10,5 0,2 

esteárico 1,3 3,1 2,2 2,2 2,7 22,7 3,2 2,2 

oléico 39,9 15,2 26,0 26,0 61,0 39,8 22,8 59,3 

linoléico 39,1 1,8 3,6 - 14,8 2,6 54,5 36,8 

linolênico 0,3 - 0,2 58,7 0,6 - 8,3 - 

ricinoléico  - 89,2 0,8 -    

Fonte: Adaptado de Guimarães (2004). 

Para Guimarães (2004), ácidos graxos insaturados são coletores mais eficientes que os 

saturados de mesmo número de átomos de carbono. Um fator importante a ser considerado na 

adsorção dos ácidos graxos é a interação entre as cadeias hidrocarbônicas dos ácidos 

insaturados adsorvidos, devido à reatividade das duplas ligações com o oxigênio. Para Brandão 
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(1994), a oxidação das duplas ligações de cadeia hidrocarbônica explicaria a superioridade dos 

ácidos graxos insaturados como coletores, visto que os ácidos graxos saturados não são capazes 

de formar filmes adsorvidos parcialmente polimerizados, haveria apenas forças de Van der 

Waals entre as cadeias hidrocarbônicas vizinhas. 

 

2.3.2 Depressores 

 

Existem três componentes intimamente relacionados no sistema de flotação (KLIMPEL, 

1995) que são tipicamente investigados para melhorar a eficiência da separação em relação à 

recuperação e ao grau do produto concentrado: químico (reagentes e pH), mecânico (design do 

equipamento) e operacional (densidade da polpa, temperatura). Entre todos os fatores acima 

mencionados, os reagentes químicos ganharam mais atenção, de acordo com (MARABINI et 

al. 2007).  

Entre as diferentes categorias de depressores utilizados na flotação de espuma, 

polímeros naturais e sintéticos recebem atenção considerável, devido à sua capacidade de 

adaptação e à oportunidade que proporcionam para melhorar o desempenho de flotação a um 

baixo custo (LIU et al., 2000). 

O uso de depressores é indispensável para obtenção de maior seletividade diante da 

complexa separação entre minerais levemente solúveis, diante à similaridade dos alcalino-

terrosos, como na separação apatita/carbonatos (calcita/dolomita). Dentre os vários depressores 

citados na literatura, destacam-se: 

a) depressores orgânicos: amidos não-modificados e modificados (dextrina), goma 

guar, carboximetilcelulose e polifenois (taninos);  

b) depressores inorgânicos: silicato de sódio, sulfeto de sódio, polifosfatos, dicromatos,  

fluoretos e certos ácidos inorgânicos. 

Polímeros à base de poliacrilamida (PAMs) são amplamente utilizados em processos de 

flotação de minerais como reagentes multifuncionais. Dependendo dos grupos funcionais 

integrados, poliacrilamidas e seus derivados também estão sendo usados como coletores. 

De acordo com Alsafasfeh (2018), silicato de sódio, caracterizado como um agente 

modificador inorgânico, foi testado na flotação de minerais semi solúveis, mas sua utilização 

foi antieconômica.  

Os depressores têm a importante função de inibir a adsorção do coletor sobre as 

superfícies dos minerais que não se deseja flotar, mantendo a hidrofilicidade necessária para 
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que estas partículas permaneçam em contato com a fase aquosa, destacando a importância dos 

depressores na separação entre minerais semi solúveis, (ALBUQUERQUE 2010). 

Guimarães (2004) ressalta que as moléculas de um composto orgânico podem ser 

potencialmente utilizadas como agente depressor num sistema de flotação e devem apresentar 

os seguintes requisitos: 

a) Possuir grupos polares capazes de interagir mais intensamente com sítios ativos da 

interface sólido/líquido do que as espécies coletoras;   

b) A capacidade de adsorção deve ser seletiva, isto é, somente dirigida a uma determinada 

espécie mineral ou a um grupo de espécies que apresentam alguma característica funcional 

comum; e  

c) Possuir grupos polares em qualidade e quantidade suficientes para proporcionar ao 

adsorvato um caráter hidrofílico, através da orientação desses grupos polares em direção à fase 

aquosa.  

Para depressores orgânicos, Prasad (1992) afirma que os mecanismos de adsorção sobre 

superfícies dos minerais incluem interações eletrostáticas, ligações de hidrogênio, formação de 

complexos metal-depressor, ligações covalentes e, até mesmo, uma autoativação do mineral. 

Os agentes modificadores orgânicos caracterizados por seu alto peso molecular (de 104 

a 106) e pela presença de um considerável número de grupos polares fortemente hidratados (o 

amido, o tanino, o quebracho e a dextrina), são provedores de seletividade em diversos circuitos 

industriais de flotação (HANNA; SOMASUNDARAN, 1976).  

O uso exclusivo de moléculas orgânicas (amido, sulfonato de lignina, tanino, 

carboximetilcelulose e ácido cítrico) foi estudado através de testes de flotação em célula, 

visando melhor  entendimento da seletividade flotação de scheelita, apatita, fluorita e cálcio, 

por  Foucaud et al. (2019), que afirmaram ter levado a uma depressão global dos minerais, 

incluindo scheelita, e não melhorou a seletividade da separação. 

O grupos hidroxila (OH-), que os polissacarídeos possuem em sua estrutura dão-lhes o 

poder de serem usados como depressores. Diante dessa característica apresentam grande caráter 

hidrofílico, além de possuírem elevada massa molecular, o que os torna bons floculantes, 

conforme Raju et al. (1997). 

Trabalhos científicos abordam frequentemente o amido, um bom reagente depressor de 

carbonatos. Além disso, amidos, em sua grande maioria (fonte botânica milho), são 

satisfatoriamente aplicados na flotação de minério fosfático com ganga carbonatada de gênese 

ígnea pela indústria de mineração brasileira (HORTA, 2013). 
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Nesse sentido, o amido de milho é o depressor mais utilizado no processamento mineral 

no Brasil, entretanto, outras espécies vegetais, como mandioca, batata, trigo, arroz, araruta, 

podem produzir amido com potencial para ser usado na flotação. Segundo Fillipov et al. (2013), 

o amido de mandioca apresenta maiores viscosidades do que o amido de milho, o que é uma 

indicação de maior peso molecular que pode levar a uma ação depressora mais efetiva. Existe 

uma constante busca por novos depressores para aplicação na indústria mineral. Silva et al. 

(2018b) propuseram o amido de Sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench] como um depressor 

para minério de ferro e este se apresentou um potencial para substituição do amido de milho. A 

seguir, é apresentada uma revisão abrangendo os agentes depressores utilizados. 

 

2.4 Amido   

 

O amido é encontrado em todos os componentes dos vegetais de folhas verdes, bem 

como em suas raízes, caules, sementes ou frutas. Depois dos açúcares mais simples (glicose, 

frutose, maltose e sacarose), o amido é o principal carboidrato que as plantas superiores 

sintetizam (CEREDA apud MOREIRA, 2013). Pode ser caracterizado como um polissacarídeo 

formado pela condensação de moléculas de D-glicose geradas através do processo 

fotossintético de vegetais, sendo utilizado pelos mesmos como reserva energética na forma de 

partículas discretas ou grânulos. Essa molécula apresenta a fórmula simplificada (C6H10O5)n, 

onde “n” é o número de unidades de D-glicose ou aldo-hexose (ALBUQUERQUE, 2010; 

AGUIAR, 2014). 

A amilose e a amilopectina são componentes do amido cujo conteúdo e estruturas 

contribuem para suas propriedades únicas usadas no processamento de alimentos e em 

aplicações industriais (TAPPIBAN et al., 2019). 

Anéis de intercrescimento do grânulo podem ser vistos na Figura 5, uma característica 

estrutural que tem sido identificada. Estas estruturas indicam que o amido recém-sintetizado 

vai se depositando em círculos concêntricos, aumentando o tamanho do grânulo 

progressivamente. A primeira camada, denominada hilum, corresponde ao centro, que contém 

grande proporção de terminais redutores das moléculas de amido e é normalmente menos 

organizada que o resto do grânulo. Os terminais, não redutores da amilose e da amilopectina, 

irradiam para a superfície, permitindo a adição de mais resíduos de glicose para aumentar as 

cadeias de amilopectina (DERNADIN; SILVA, 2009). 

A organização dos anéis de crescimento ocorre em regiões cristalinas e amorfas 

alternadas, evento que é frequentemente referido como um polímero semicristalino. A fusão 
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desses cristais e o rompimento dessa estrutura arranjada formam a base para a gelatinização, 

que será tratata em um sub tópico vindouro. A região cristalina é instituída pelas duplas hélices 

das cadeias paralelas da amilopectina, sendo mais compacta, enquanto a região amorfa, menos 

ordenada, contém os pontos de ramificação das cadeias laterais da amilopectina e possivelmente 

alguma amilose (OATES, 1997; ELIASSON apud DERNADIN; SILVA, 2009). 

O amido, quando seco, está na forma do grânulo. Grânulo de amido tem uma estrutura 

multicêntrica semicristalina concêntrica (ZEEMAN et al., 2010; LECORRE et.al., 2011). 

Figura 5 - Estrutura dos grânulos de amido, juntamente com a representação diagramática da 

estrutura lamelar. 

 

 

 
*(a) Pilhas de lamelas microcristalinas separados por anéis de crescimento amorfos. (b) vista ampliada das regiões 

amorfas e cristalinas. (c) estruturas helicoidais duplas formadas por cadeias adjacentes de a amilopectina origina 

lamelas cristalinas. d) pontos de ramificação constituem as regiões amorfas amilose. 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptada de LeCorre et.al. (2011) e Donald et al. (1997 

 

A amilopectina apresenta-se como extremidades livres de hélices duplas que se juntam 

em conjuntos de cristalinas camadas (lamelas) dentro do grânulo. As lamelas cristalinas, em 

seguida, alteram-se para amorfos que se formam nos pontos de ramificação da amilopectina. 

Esta organização lamelar contribui para a estrutura semi-cristalina, que é altamente conservada 

nos grânulos de amido da planta. 
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Os componentes básicos do amido são a amilose (um polímero helicoidal feito de 

Unidades D-glicose) e a amilopectina (um polímero ramificado em que o cadeia principal está 

ligada aos ramos). A amilopectina é responsável pela estrutura dos grânulos de amido 

(ZEEMAN et al., 2010).   

 

2.4.1 Cristalinidade e forma do grânulo de amido  

 

Análises do grânulo de amido com microscópio óptico de luz polarizada mostram que 

os mesmos, em seu estado natural, apresentam birrefringência, demonstrando uma estrutura 

altamente organizada do grão. A refração pelas suas regiões cristalinas deriva no modelo típico 

de “Cruz de Malta”, o que distingue a orientação radial das macromoléculas. 

Para amidos ricos em amilopectina entende-se que o origem da cristalinidade ocorre 

devido ao entrelaçamento das cadeias externas de amilopectina (cadeias externas, 

representando o tipo A- e B1) sob a forma de hélices. Estes se associam para formar regiões 

ordenadas ou “lamelas cristalinas”. Hélices duplas adjacentes dão origem a padrões 

geométricos tridimensionais. A matriz de átomos, moléculas ou grupo de moléculas, de acordo 

com as regras de cristalografia, vai interagir com ondas eletromagnéticas de curto comprimento 

(raios-X) para dar uma característica padrão de difração. Este entrelaçamento de filiais 

adjacentes à amilopectina e a formação de estruturas helicoidais foi originalmente proposto por 

French (1972). Esta hipótese é agora amplamente aceita em princípio e constitui a base de mais 

modelos elaborados. 

A análise por raios X dos grânulos de amido é complementada por microscopia 

eletrônica de varredura e por elétron de transmissão microscópica. Mais recentemente, a 

microscopia de força atômica torna-se uma ferramenta importante para estudos estruturais. 

Contudo, informações mais úteis sobre o arranjo ordenado de moléculas alfa-glucanas são 

fornecidas por difração de raios X e técnicas relacionadas, conforme Olkku; Rha (1978). Estas 

técnicas atingiram um alto nível de sofisticação e instrumentos modernos sondam 

profundamente o grânulo de amido e fornecem a formação. 

Silva (2018) afirma que o tamanho, a forma, a morfologia, a composição e a estrutura 

molecular estão diretamente ligados à fonte da qual se origina o amido.  De acordo com Tester 

et al. (2004), grânulos de amido são sintetizados em uma ampla gama de plantas tecidos e dentro 

de muitas espécies de plantas. Variações no grânulo, como tamanho (~1-100 µm de diâmetro), 

forma (redonda, lenticular, poligonal), distribuição de tamanho (uni ou bi-modal), associação 

como individual (simples) ou aglomerados granulares (compostos) e composição (a-glucana, 
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lipídios, umidade, proteína e conteúdo mineral) refletem a origem botânica. Técnicas como a 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) são utilizadas a fim de se determinar a forma e o 

tamanho dos grãos de amido, como pode ser visto na Figura 6. 

Figura 6 - Fotomicrografias dos amidos de: A) amido de batata, B) amido de mandioca, C) 

amido de milho 

  
A B 

  
C D 

  
E F 

Fonte: Silva, et al. (2017). 

 

 



33 

    

 

 

A legislação brasileira menciona que os amidos são produtos amiláceos obtidos das 

frações comestíveis de cereais, tubérculos, raízes ou rizomas. A sua aplicação concentra-se em 

indústrias alimentícias, farmacêuticas, têxteis e de mineração (CARGIL, 2015).  

Na indústria alimentícia, os amidos são empregados na produção de qualidade de textura 

desejáveis, propiciando corpo e preenchimento (ORDÓÑEZ, 2007). Souza et al. (2013) 

complementam dizendo que o amido é utilizado na modificação e inspeção de características, 

tais como textura, aparência, umidade, consistência, bem como nos progressos no processo 

produtivo. 

Na indústria farmacêutica, o amido possui relevância em razão da sua aplicação como 

excipiente para o uso em formas sólidas de dosagem oral, na geração de comprimidos e 

cápsulas, em que tem sido empregado como desagregante, diluente e aglutinante 

(RODRIGUES; EMEJE, 2012). As pastas de amido são empregadas nas fórmulas que 

compõem as pomadas, geralmente com a presença acentuada de glicerina (HÄUSLER, 2009). 

Nos processos de flotação de minérios, o amido é largamente utilizado como depressor 

de óxidos de ferro (flotação catiônica reversa de minério de ferro), de ganga carbonática e 

ferrífera (flotação direta de minério fosfático), de ganga (argilo-minerais) na flotação direta de 

Silvinita com aminas e de hiperstênio (silicato de ferro e magnésio) na flotação direta de sulfeto 

de cobre (AGUIAR, 2014). Dentre as vantagens de se utilizar os amidos no processamento 

mineral estão: atoxidade, disponibilidade, biodegradabilidade, baixo custo e facilidade de 

produção (HADZERIGA; GIANNINI, 1988; ALBUQUERQUE, 2010). 

 

2.4.2 Relação entre as propriedades do amido e suas aplicações na mineração 

 

De acordo com Gomes (2005), o amido é um polissacarídeo de cadeia macromolecular 

constituído basicamente por dois tipos de polímeros, a amilose e a amilopectina, de composição 

química semelhante, mas estruturas distintas.  

Grânulos de amido exibem baixa solubilidade em água à temperatura ambiente. 

Grânulos de amido na água podem ter mudanças de fase únicas e complicadas, conforme LIU 

et al. (2009). À temperatura ambiente, a água pode hidratar levemente e inchar os grânulos de 

amido. Quando tratados termicamente ou quimicamente, os grânulos de amido, absorvendo 

água e inchando, eventualmente estouram e colapsam (FANNON; BeMILLER, 2009). Os 

amidos são frequentemente tratados por gelatinização alcalina ou térmica para aumentar sua 

dissolução antes de serem usados na flotação  de minerais (FILIPPOV et al., 2014). Embora as 
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condições de gelatinização dos amidos afetem muito o comportamento na flotação, até hoje 

nenhum padrão para gelatinização de amido foi desenvolvido. 

O tipo e o tamanho dos grânulos de amido, a idade deste, o tempo de cozimento e a 

temperatura afetam a formação do gel de amido e sua características (OLKKU; RHA, 1978). 

Os principais fatores são resumidos da seguinte forma: 

a) relação de massa de amilopectina:amilose, a amilopectina é mais difícil para ser 

gelatinizada em solução alcalina, enquanto a amilose é mais difícil de ser gelatinizada em alta 

temperatura; 

b) amidos com alto teor de amilose são menos prováveis de serem gelatinizados em água 

quente. Após o arrefecimento, as moléculas do amido disperso passam por um processo de 

reassociação chamado retrogradação. A amilopectina é retrograda muito lentamente, enquanto 

a retrogradação de amilose ocorre rapidamente dentro de algumas horas (PERES; CORREA, 

1996); 

c) os amidos sofrem hidrólise e tornam-se açúcares mais simples na presença de ácidos. 

Por outro lado, o pH elevado acelera progresso da gelatinização do amido. 

Em conformidade com Albuquerque (2010), o número de unidades D-glicose para a 

amilose se encontra na faixa de 200 a 1000 e, para a amilopectina, supera 1500. A proporção 

amilopectina/amilose é diferente em relação às variedades das espécies botânicas, bem como 

pelo grau de maturação da planta. Já no caso do amido de milho, a relação 3/1 prevalece para 

as modalidades comuns do milho amarelo e sabe-se que a amilopectina é um poderoso 

depressor. Já o amido ceroso e o arroz glutinoso possuem 100% de amilopectina. Além de 

amilopectina/amilose, os amidos não modificados contêm matéria mineral, proteínas, umidade, 

fibras e óleo. 

 Os efeitos de amidos com altos teores de óleo (triglicerídeos) na inibição de espumas 

de flotação são percebidos industrialmente em diversas usinas do Quadrilátero Ferrífero. No 

caso de minerais de ferro, teores de óleo superiores a 1,5% inibem a formação de espumas, 

prejudicando o processo de flotação. (PERES; CORREA, 1996). 

Na flotação de minério de fosfato, a espuma não é afetada quando o teor de óleo é 

inferior a 4%, possivelmente devido ao fato de que o coletor utilizado neste sistema de flotação, 

normalmente sabonetes de ácidos graxos ionizados, também é um agente espumante, como 

ressaltam Guimarães et al. (2004).  

Segundo Peres e Correa (1996), fibras e matéria mineral são espécies inertes e não 

desempenham nenhum papel químico no processo de flotação. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892687596001185#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892687596001185#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892687596001185#!
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Peres e Correa (1996) demonstraram, através de ensaios de microflotação em tubo de 

Hallimond, que a zeína, proteína proveniente do milho, também é um depressor eficiente de 

hematita, assim como a amilopectina e o amido de milho convencional. Embora exista essa 

importante informação sobre a zeína, pouco se sabe sobre a influência das demais proteínas no 

processo de flotação. Na área de alimentos, a proteína da superfície do amido, chamada 

friabilina, tem recebido muita atenção, por causa de sua proposta de associação com a dureza 

de grãos. 

Aguiar (2014) afirma que para garantir a procedência de um certo grânulo de amido é 

necessário caracterizá-lo através da determinação de seu formato e tamanho, assim como de 

suas proporções relativas de amilopectina e amilose. Esse procedimento é realizado através de 

microscopia e titulações potenciométricas ou espectrofotométricas com reações ao iodo. 

Moreira (2013) ressalta que a temperatura de gelatinização e a posição do hilum (parte central 

de grânulo de amido) são características igualmente utilizadas para distinguir amidos de 

diferentes origens. 

 

2.4.2.1 Gelatinização e retrogradação 

 

O grânulo de amido, em seu estado natural, tem capacidade limitada de absorver água e 

forma suspensões (amido e água) com determinadas características. Para melhor eficiência nos 

processos de extração, a concentração de amido na suspensão deve ser a mais alta possível, 

conforme Olkku e Rha (1978). A temperatura e a concentração de íons podem ter influência na 

suspensão de amido, por exemplo, sais de potássio e ácido sulfuroso nos amidos de batata e 

milho provocam inchamento do grânulo (FAO, 1998). No entanto, quando os grânulos são 

aquecidos em água, eles incham irreversivelmente em um fenômeno denominado gelatinização, 

em que ocorre perda da organização estrutural (perda da birrefringência), com fusão dos 

cristais. Sabe-se que a gelatinização tem início no hilum e se expande rapidamente para a 

periferia, ocorrendo inicialmente nas regiões amorfas devido à fragilidade das ligações de 

hidrogênio nessas áreas, ao contrário do que ocorre nas regiões cristalinas (SINGH et al., 2003). 

À medida que os grânulos continuam se expandindo, ocorre a lixiviação da amilose da fase 

intergranular para a fase aquosa, resultando no aumento substancial das propriedades reológicas 

do sistema. O conjunto de mudanças que envolvem a ruptura da estrutura granular, o 

inchamento, a hidratação e a solubilização das moléculas de amido é definido como o fim da 

gelatinização (THARANATHAN, 2002). Segundo Singh et al. (2003), quando as moléculas de 

amido são aquecidas em excesso de água, a estrutura cristalina é rompida, e as moléculas de 
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água formam pontes de hidrogênio entre a amilose e a amilopectina, expondo seus grupos 

hidroxil, o que causa um aumento no inchamento e na solubilidade do grânulo. Esse poder de 

inchamento e solubilidade varia de acordo com a fonte do amido, fornecendo evidências da 

interação entre as cadeias de amido dentro dos domínios amorfos e cristalinos. A extensão 

destas interações é influenciada pela proporção amilose/amilopectina e pelas características 

dessas moléculas (distribuição e peso molecular, grau e comprimento de ramificações e 

conformação).  

Amidos de cereais são conhecidos por conter maiores quantidades de lipídios 

complexados com amilose, enquanto a maioria dos amidos de tubérculos tem pouco ou nenhum 

(TESTER et al., 2004). 

O amido é um material alimentar amplamente estudado e a caracterização de seus 

grânulos e gelatinização tem sido pesquisado com microscopia de força atômica (SIMAO; 

CORDENUNSI, 2010). Biliaderis (2009) relatou que quando os grânulos são aquecidos 

progressivamente a temperaturas mais altas na presença de excesso de água, há um ponto em 

que a cruz de malta dos grânulos nativos desaparece e os grânulos começam a irreversivelmente 

inchar.  

Silva (2018) apresenta os resultados obtidos para o amido de sorgo em quatro 

temperaturas diferentes 25, 50, 60 e 70°C. A Figura 7 (a) mostra a cruz de Malta característica 

para amidos. À medida que se promoveu o aquecimento das suspensões, a 50 e 60ºC (Figuras 

7 (b) e (c)), observou-se pouca ou quase nenhuma modificação. No entanto, a 70ºC (Figura 

7(d)) pode-se observar o desaparecimento da cruz de Malta em alguns grânulos, o que seria um 

indicativo da proximidade da temperatura de gelatinização para o amido de sorgo, conforme 

pode ser observado na Figura 7. 
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Figura 7 - Microscopia ótica dos grânulos de amido de sorgo para diferentes temperaturas: (a) 

25, (b) 50, (c) 60 e (d) 70°C. 

 

 
Fonte: Siva (2018). 

 

Singh et al. (2004) relatam que o inchaço do amido ocorre concomitantemente com a 

perda de birrefringência e precede a solubilização. Ratnayake et al. (2009) identificaram as três 

etapas distintas a seguir no processo de gelatinização:  

a) inchaço granular por absorção lenta de água;  

b) seguido por uma rápida perda de birrefringência através da absorção de grandes 

quantidades de água pelos grânulos;  

c) lixiviação da porção solúvel na solução, transformando os grânulos em sacos sem forma.  

Entretanto é necessário implementar metodologias que permitam in situ e em tempo real 

a observação para monitorar o processo de gelatinização sob o controle de condições que 

permitam a compreensão da importância do grau de gelatinização.  

Após a ruptura, as moléculas de amido no interior do grânulo são dissolvidas. Especula-

se que a formação do amido ocorre devido à ligação cruzada de cadeias de polissacarídeos 
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dentro de grânulos inchados. Para visualizar sua estrutura em maior resolução, Yang et al. 

(2017) realizaram análises com amidos de milho frescos utilizando o MEV. Como pode ser 

visto na Figura 8, o tamanho do amido era muito maior do que 10 μm, pois o grânulo de amido 

inchava sob o tratamento de aquecimento e alcalino. Além disso, os amidos mostraram uma 

estrutura aberta com fratura. As superfícies ásperas dos amidos provavelmente foram causadas 

pela corrosão alcalina. 

Figura 8 - Micrografias de SEM de amido de milho gelatinizadas em pH 13 e 75°C 

 

Fonte: Yang et al. (2017). 

 

Para observar o comportamento dos grânulos frente à gelatinização utilizam-se técnicas 

de caracterização como: difração de raios X, dispersão de nêutrons de pequeno ângulo, 

microscopia óptica com luz polarizada e, principalmente, calorimetria diferencial de varredura 

(DSC – Differential Scanning Calorimetry) e medições da viscosidade da pasta de amido 

através de equipamentos como o viscoamilógrafo Brabender (RVA – rapid viscoanalyser) e os 

viscosímetros de rotação (MOREIRA, 2013). DSC é o método mais utilizado para investigar 

transições de fase através da medição de mudanças de comportamento térmico durante o 

processo. A análise de DSC mede o calor liberado ou absorvido por um material durante 

transições de fase ou reações físicas que ocorrem durante o aquecimento e o resfriamento. Os 

termogramas obtidos fornecem as seguintes informações: temperatura inicial (Ts, start), ponto 

de inflexão no qual o fluxo de calor endotérmico começa a se desviar de uma linha de base 

plana, temperatura de início da gelatinização (To, onset), temperatura de pico (Tp), em que o 

fluxo de calor é máximo,  temperatura de conclusão (Tc, conclusion) e temperatura final (Te, 

end), que é o ponto de inflexão no qual o fluxo de calor endotérmico deixa de se desviar de uma 

linha de base plana, conforme apresentado na Figura 9.  

Além disso, obtém-se a entalpia de gelatinização ou transição (ΔH), que é calculada 

como sendo a área abaixo da linha desenhada entre Ts e Te. 
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Figura 9 - DSC para o amido de sorgo nativo 

 

Fonte: Silva (2018). 

Muñoz et al. (2015) realizaram testes de galatinização através do DSC para os amidos 

(batata, milho, trigo e mandioca). O grau de gelatinização foi determinado por meio da área 

integrada de uma temperatura a uma temperatura específica em relação ao total da área do pico 

endotérmico para cada amostra de amido. Muñoz et al. (2015) identificaram três fases claras 

no processo de gelatinização e sugeriram novos índices para correlacionar mudanças térmicas 

e microestruturais. Além disso, o grau de gelatinização e a temperatura específica podem ser 

uma ferramenta útil para prever a água absorvida em um ponto específico, bem como 

determinar como a microestrutura do grânulo está mudando em função da temperatura. 

Contudo, avalia-se pouca evidência da divergência desses dois fenômenos, sendo  necessários 

estudos adicionais para descrever este comportamento e determinar os pontos exatos que a 

gelatinização começa e termina. 

Após a desnaturação das moléculas de amido pela quebra das pontes de hidrogênio 

intergranular, ocorre a exposição dos terminais OH- para a solução, aumentando a solubilidade 

desta espécie por ligações de hidrogênio com água. Grânulos de diferentes composições e 

tamanhos gelatinizam-se em diferentes condições de tempo, temperatura e dosagem de soda 

cáustica. O parâmetro temperatura de gelatinização é útil para a identificação de um 

determinado amido, uma vez que a temperatura de gelatinização diminui com o aumento do 

conteúdo de amilopectina (PINTO et al., 1992). 

Diante da necessidade de gelatinizar os amidos para serem usados no processo de 

flotação para melhor adsorção na superficie mineral, Yang et al. (2017) realizaram testes de 
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gelatinização com quatro amidos diferentes: amido de milho normal, amido de milho ceroso, 

Gelose 50 e Gelose 80, com relação de amilose/amilopectina 0/100, 27/73, 50/50, 80/20, 

respectivamente. 

Nos últimos anos, para investigar as informações detalhadas de gelatinização de amido, 

um número de estudos foi realizado para observar a morfologia e a fase de transições à 

temperatura específica (CHEN et al., 2017). Como mostrado na Figura 10, na relação entre grau 

de gelatinização e temperatura, no decorrer da gelatinização, o valor do grau de gelatinização 

não apresentou um aumento linear ao aumento da temperatura. Segundo Wu et al. (2019), é 

possível observar a mudança completa da gelatinização em aproximadamente 62°C. No final 

da gelatinização (cerca de 73°C), embora todos os grânulos de amido perderam completamente 

as birrefringências, alguns ainda mantinham suas formas granulares. Aparentemente, tal 

modelo é eficaz na investigação detalhada da gelatinização do amido. 

 

Figura 10 - A relação entre temperatura e grau de gelatinização 

 

 

Fonte: Wu et al. (2019). 

 

Eliasson apud Dernardin e Silva (2009) elucidaram que, quando é armazenado e 

resfriado, o amido gelatinizado pode sofrer um fenômeno denominado retrogradação. Com o 

passar do tempo, as moléculas do amido perdem energia e as ligações de hidrogênio se 

restabelecem, assim, as cadeias se (re)associam na forma de hélices. Diante disso, a solução vai 

se tornando turva e a viscosidade aumenta (viscosidade de setback). Pavlovic (2002) enfatiza 
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que, dependendo do grau de retrogradação, pode ocorrer precipitação de grânulos insolúveis de 

amido levando à separação de fases. Após a gelatinização, recomenda-se que o tempo de 

armazenamento não seja superior a 4 h. A amilopectina retrograda apenas 10% em 100 dias, ao 

passo que a retrogradação da amilose leva apenas 4 h. Poucos autores falam sobre a influência 

da retrogradação na mineração, contudo, sabe-se que em algumas usinas de processamento 

mineral, os tanques de condicionamentos utilizados para gelatinizar e armazenar o reagente 

depressor, amidos ou farinhas (fubá), muitas vezes, ficam por mais de 4 h preparados, gerando 

assim a retrogradação da amilose. 

 

2.5 Milheto  

 

A diversidade genética é o recurso fundamental com o qual os cientistas trabalham para 

continuamente incrementar o desempenho agronômico das culturas. Sem a diversidade, a arte 

e a ciência do melhoramento de plantas não existiriam (NETTO; OLIVEIRA; ANDRADE, 

1998). 

Cereais são consumidos por humanos há milhares de anos, e  desempenham um papel 

importante em nossa dieta como a principal fonte de energia. A produção mundial de cereais 

aumentou em cerca de 1 bilhão de toneladas nos últimos 50 anos; em 2016, a produção foi 29% 

maior que a de 2013 (FAOSTAT, 2017). Nesse cenário, o Brasil é o sexto maior produtor 

mundial de cereais (cerca de 3% da produção mundial), uma média de 85 milhões de toneladas 

em 2016. Nesse ano, os cereais mais produzidos no Brasil foram milho (76%), arroz (13 %), 

trigo (8%) e sorgo (1%) (FAOSTAT, 2017). 

A produção agrícola é um dos setores mais vulneráveis diante das mudanças climáticas 

(ALEXANDRATOS; BRUINSMA, 2012). Além disso, o aumento das temperaturas globais, o 

déficit hídrico somado à contaminações por micotoxinas associadas ao aumento da população 

mundial (estimada em 9 bilhões até 2050) são fatores responsáveis pela redução do rendimento 

das colheitas, resultando em aumento de preços e grandes preocupações relativas à segurança 

alimentar, conforme Al-Amin e Ahmed (2016) e Khanal e Mishra (2017). Portanto, perguntas 

sobre quais culturas devem ser consideradas para superar os efeitos são grandes desafios para 

o agronegócio. 

Foi desta forma que surgiu o milheto e suas variedades, sendo uma das mais importantes 

culturas dos trópicos semi-áridos e apresenta grandes perspectivas para o desenvolvimento na 

agricultura brasileira. Com a tecnificação da agricultura, a abertura e a ocupação das áreas de 
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cerrado, essa cultura tem se apresentado como excelente opção para cobertura dos solos nas 

áreas de plantio direto (MUZILLI, 2007). 

O milheto é uma gramínea anual de verão, cespitosa, de crescimento ereto, que apresenta 

excelente produção de perfilhos e vigorosa rebrota após corte ou pastejo, tem uma característica 

de maior tolerância à seca e permite a colheita de uma quantidade de grãos que não é possível 

de ser obtida com outras culturas em condições climáticas semelhantes, como alta temperatura 

e condições secas, conforme pode ser visto na Figura 11. 

Figura 11 - Plantação de milheto (Pennisetum Glaucum (L) R. Br.) 

 

 
Fonte: Pereira (2018). 

 

Nas regiões semiáridas, onde o milheto é cultivado predominantemente, o sorgo 

(Sorghum bicolor (L.) Moench) também é amplamente cultivado como cereal, portanto, não 

suporta climas tão secos quanto o milheto (GRAYBOSCH; BALTENSPERGER, 2009).  

O milheto ainda não é usado para o consumo humano no Brasil, embora a farinha de 

milheto possa ser empregada na indústria alimentícia em preparo de bolos, biscoito e mingaus, 

de acordo com Embrapa (2016). 

Neste contexto, o milheto pode ser uma cultura alternativa que apresenta características 

fisiológicas vantajosas quando comparado a outros cereais, pois é resistente à seca, à baixa 

fertilidade do solo, à alta salinidade e à alta tolerância à temperatura (RAI; GOWDA; REDDY; 

SEHGAL, 2008). Essas características se devem ao seu extenso sistema radicular, que permite 

a extração eficaz de água e nutrientes das camadas mais profundas do solo. Além de ser uma 

cultura não-trangênica, o milheto tem uma baixa incidência de contaminação por micotoxinas 
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em comparação a outras culturas, como trigo e milho, como explicam Dias-Martins et al. 

(2018). 

Milheto, termo genérico que inclui várias espécies de grãos pequenos pertencentes à 

família de gramíneas, tem sido uma fonte de alimento para humanos por mais de 10.000 anos 

(LU et al., 2009). Em 2016, o milheto (Pennisetum Glaucum) se destacou como o sexto cereal 

mais produzido no mundo (28 milhões de toneladas) (FAOSTAT, 2017). No entanto, é 

classificado como uma cultura de subsistência, e aproximadamente 90% da produção mundial 

é destinada ao consumo humano em regiões pobres da África e da Ásia, como ressaltam Dias-

Martins et al. (2018).  

De acordo com os dados apresentados por Ribeiro et al. (2004), o teor de amido do grão 

de milheto é 10% inferior ao do grão de milho. Porém, o teor de proteína presente no grão nesta 

mesma perspectiva é maior, variando de 12 a 14% (WALKER, 1987). O teor de aminoácidos 

do milheto é superior ao do sorgo e do milho e comparável ao de outros pequenos grãos, como 

a cevada e o arroz (EJETA et al., 1987). O teor de lisina na proteína varia de 1,9 a 3,9 g/ 100 g 

(EJETA et al., 1987; HOSENEY et al. 1987). A Tabela 3, a seguir, traz a caracterização do 

grão do milheto. 

Tabela 3 - Composição química e teores de aminoácidos do milheto, quando comparados ao 

milho 

Parâmetro Milheto Milho 

Proteína Bruta (%) 13,3 10,2 

Extrato etéreo (%) 3,4 4,6 

Fibra bruta (%) 2,7 2,4 

ENN 71,9 78,1 

Cinzas 3,3 1,4 

Aminoácidos 

(%PB) 

Arginina 0,88 0,40 

Cistina 0,34 0,10 

Histidina 0,39 0,20 

Isoleucina 0,64 0,40 

Leucina 1,06 0,90 

Lisina 0,46 0,20 

Metionina 0,30 0,10 

Fenilalina 0,45 0,40 

Triptofano 0,12 0,08 

Vanila 0,70 0,30 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Tabosa et al. (1999). 

 

O grão de milheto é relativamente pequeno, atingindo cerca de um terço do tamanho do 

grão de sorgo. A massa oscila entre 6 e 20 g para cada 1.000 grãos. Outra característica bastante 

variável no grão desse cereal é sua cor, que vai do branco-cremoso ao marrom escuro. Não há 
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presença de tanino no milheto e o espigamento ocorre, aproximadamente, aos 60 dias do plantio 

(DIAS-MARTINS et al., 2018). 

De acordo com estudos conduzidos por Chapman e Carter (1976), o nível do extrato 

etéreo do milheto é 4 a 7% mais alto do que o do milho em média, e o óleo do milheto contém 

mais ácido graxo palmítico, esteárico e linolênico e menos ácido graxo oléico e linoléico do 

que o óleo do milho.  

No que diz respeito à eficiência de uso de água (EUA), a notável eficiência do milheto 

poderá ser melhor entendida quando comparada a outras culturas. Assim, o milheto forrageiro 

utiliza 70% da água consumida pelo milho para produzir a mesma quantidade de matéria seca, 

como pode ser observado na Tabela 4. 

Tabela 4 - Valores de eficiência de uso de água (EUA) de várias culturas 

Cultura EUA (kg água/ kg MS) 

Trigo 590 

Milho 370 

Sorgo 321 

Sorgo Forrageiro 310 

Capim Elefante 305 

Milho Pérola 302 

Panicum miliaceum (milheto secundário) 282 

Milheto forrageiro 280 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Chapman e Carter (1976), Tabosa et al. (1998), Lima 

(1998) e Santos (1992). 

 

De modo geral, Pereira Filho (2016) afirma que o milheto assume um papel de extrema 

importância no agronegócio nacional em razão da sua versatilidade, ou seja, é utilizado para 

vários propósitos, como produção de grãos, planta de cobertura para o plantio direto, planta 

forrageira, além de permitir a produção de farinhas para o consumo humano e, mais 

recentemente, tem sido utilizado como planta para produção de biomassa visando à geração de 

biocombustível através de reações enzimáticas. O milheto se mantém como um cultivo de 

grande importância para a estruturação e a estabilidade dos sistemas de plantio nas regiões 

tropicais brasileiras, principalmente por sua boa formação de palhada. 

Além de ser pouco exigente quanto à fertilidade, o milheto possui uma característica 

que o coloca em vantagem econômica em relação ao milho e ao sorgo, que é a baixa exigência 

hídrica. Enquanto o milho e o sorgo necessitam, respectivamente, de 370 e 321 g de água para 

cada grama de matéria seca, o milheto precisa, dependendo das circunstâncias climáticas, de 

menos de 300 g. Sendo assim, o milheto se torna uma planta de importância, não só pelas 
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características benéficas que proporciona ao solo, mas também no que diz respeito ao fator 

econômico de instalação e condução da lavoura (PEREIRA FILHO, 2016). 

 

2.5.1 Usos do milheto no Brasil  

 

O milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) foi introduzido no Brasil em 1929 e desde 

então foi adaptado para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Desde a década de 1960, 

o programa de pesquisa sobre Pennisetum glaucum no Brasil tem se concentrado na melhoria 

da caracterização agronômica de cultivares que podem ser utilizadas para diferentes finalidades, 

tais como: cobertura do solo para sistemas de plantio direto, forrageiras, silagem ou grãos para 

ração animal (CAMPELO et al., 1998; GUIMARÃES JÚNIOR et al., 2009; SANTOS et al., 

2017). A prática do plantio direto é usada para aumentar a produtividade agrícola e controlar a 

erosão do solo, ao mesmo tempo em que reduz a compactação e melhora a disponibilidade de 

nutrientes no solo (CAMPELO et al., 1998). O milheto tem uma taxa de crescimento rápido, 

um sistema radicular profundo e uma boa produção de massa verde. O sistema de plantio direto 

utiliza resíduos vegetais da palha em decomposição como cobertura do solo, melhorando a 

produtividade de commodities como soja e algodão, devido à redução da temperatura do solo, 

à lenta liberação de nutrientes e a uma melhor retenção de água no solo, como ressaltam Alonso 

et al. (2017). Embora não haja dados oficiais de produção no Brasil, a área plantada estimada 

de milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) é de 5 milhões de ha. Além disso, fatores como 

composição nutricional e baixo custo de produção dos grãos de milheto (metade do preço do 

milho) motivaram estudos para a substituição do milho por milheto na ração animal 

(BERGAMASCHHINE et al., 2011). Segundo Rodrigues et al. (2001), a substituição do milho 

por milheto na ração animal pode ter vantagens, como maior teor de proteína, de lipídeos e 

menor incidência de micotoxinas. 

Embora existam muitos estudos sobre o uso do milheto a nível mundial, no cenário 

brasileiro ainda existem poucos dados sobre o mercado de milheto, devido seu uso estar 

associado a forrageiro e ter pouca representatividade como uso em ração animal. Realizando 

uma análise mercadológica a nível estadual, na cidade de Rio Verde – GO cotou-se a saca de 

milho (60 kg) por US$7.35, a saca de sorgo por US$ 5.63 e a saca de milheto foi comercializada 

por US$3,38 (aproximadamente 54,01% mais barato que o milho) em 11 de abril de 2019 (real 

cotado a 0,245 dólar). 
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia do presente trabalho foi divida em duas principais etapas, conforme 

Figura 12. 

Figura 12 - Fluxograma da metodologia de pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.1 Preparo e caracterização da farinha e amido de milheto 

 

3.1.1 Preparo do milheto e  extração do amido de milheto 

 

Os grãos de milheto Pennisetum glaucum (L) R. Br utilizados neste trabalho foram 

provenientes de uma fazenda situada na cidade de Pires do Rio/GO, fornecidos pela empresa 

Fertigran; os grãos empregados são considerados nativos, ou seja, não possuem nenhuma 
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modificação genética. Os mesmos foram recebidos em sacos de 60 kg no Laboratório de 

Modelamento e Pesquisa em Processamento Mineral (LaMPPMin) da Universidade Federal de 

Goiás (UFG), Regional Catalão, onde os ensaios foram realizados. Inicialmente realizou-se um 

processo de limpeza, classificação granulométrica e secagem em estufa, na sequência resfriou-

se os grãos em temperatura ambiente que foram armazenadas em embalagem a vácuo e 

guardados em um refrigerador para garantir a integridade das propriedades.  

Para produção da farinha de milheto, retirou-se os grãos do refrigerador e deixou em 

temperatura ambiente por 4 h, na sequência os grãos de milheto foram cominuidos em moinhos 

de cereais, inicialmente, duas vezes no moinho nº 3, e uma vez no moinho n° 5. Para remover 

possíveis limalhas metálicas que possam ter sido desgastadas dos moinhos nas etapas de 

moagem, passou-se um ímã de alto campo na farinha final gerada.  

Após a obtenção da farinha de milheto, realizou-se a extração do amido. Inicialmente, 

foi gerada uma solução, utilizando 2 L de água destilada, 0,16 % (p/v) de bissulfito de sódio e 

500 g de farinha de milheto, metodologia adaptada por Silva et al. (2018a) e Rupollo (2011). 

Em seguida, colocou-se a suspensão em repouso em um béquer de vidro por 24 h à temperatura 

de 4ºC, para decantação do amido, posteriormente realizou a drenagem do sobrenadante. 

Colocou-se a amostra em suspensão em 600 mL de água destilada e homogeneizada em 

liquidificador. O material homogeneizado foi peneirado através de peneira com aberturas de 

355, 75 e 38 μm (45, 200 e 400 #, respectivamente) e deixado em repouso, na geladeira, por 3 

h. O sobrenadante foi removido e o decantado foi ressuspenso em água destilada e centrifugado 

por cinco minutos. A camada superior (não branca) foi removida com espátula e o amido foi 

lavado com água destilada de cinco a oito vezes. Uma das vantagens da metodologia de extração 

por Rupollo (2011) frente à metodolgia proposta por Pascoal (2014) é a lavagem do amido 

durante a extração com água destilada, o que torna o processo consideravelmente mais barato 

que a metodologia proposta por Paschoal, em que se utiliza álcool etílico. O amido coletado foi 

seco em estufa de circulação forçada a 35ºC por 12 h. Ao final da extração foi realizado o 

cálculo de rendimento do amido, fazendo a divisão do peso final do amido extraído pelo peso 

inicial da farinha de milheto.  

O rendimento do amido foi calculado conforme a equação 3.1: 

                              

 Re (%)=
𝑃𝑓

𝑃𝑖
100%                                                                   (3.1) 

Em que: 

Re: Redimento de extração; 
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Pi: peso inicial da farinha de milheto; 

Pf: peso do produto final. 

 

3.1.2 Caracterização da farinha e amido de milheto 

3.1.2.1 Densidade absoluta 

 

A densidade absoluta dos grânulos foi determinada pelo método do picnômetro 

utilizando o Xileno como líquido por deslocamento a 30°C, como utilizado por Schoch e Leach 

(1964). Nesse método, pesa-se um picnômetro de 100 mL, coloca-se o xileno até o menisco e 

pesa-se o conjunto. Em seguida, retira-se o xileno, lava-se o picnômetro e seca-se o mesmo 

com acetona. Acrescenta-se ao frasco 5,0 g de amido e adiciona-se xileno em quantidade 

suficiente para cobrir o amido. Após cinco min, o frasco deve ser agitado para eliminar o ar e 

deixa-se mais 10 min em repouso. Enche-se o frasco com os 100 mL de xileno pesado 

inicialmente, tampa-se e pesa-se o conjunto. A densidade absoluta (𝜌) do amido será calculada 

conforme equação 3.2: 

 

𝜌a =
𝑚𝑎×𝑃𝑥𝑖𝑙𝑒𝑛𝑜

𝑚𝑎+(𝑚𝑏−𝑚𝑐)
                                                                (3.2) 

 

Em que: 

 Pa : densidade do amido;  

 ma:  massa de amido;  

 mb:  massa do picnômetro + xileno; 

 mc:  massa do picômetro + xileno + amido; 

 Pxileno:  densidade do xileno. 

 

De acordo com Nunes et al. (2009) o conhecimento da densidade, é uma propriedade 

importante no processo de extração de amido para propósitos tecnológicos. Silva et al. (2018) 

complementam afirmando que a decantação e a centrifugação são operações unitárias realizadas 

no processo de extração do amido e que quanto maior a densidade do amido menor será o tempo 

de retenção nos decantadores e/ou nas centrífugas. 

 

3.1.2.2 Medida de valor do pH da farinha e amido de milheto 

 

Através da metodologia proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (1985), realizaram as 

medidas do pH da farinha e amido de milheto. Iniciou-se com uma diluição de 10,0 g da mesma 
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em 100 mL de água destilada. Promoveu-se uma agitação para melhor homogeneização. 

Utilizou-se um pHmetro (modelo HI 2221, Hanna Instruments) devidamente calibrado. 

De acordo com Pascoal (2014), quando se destina um amido a alimentos como pastas, 

estabilizantes e outros, é de grande importância conhecer o pH do amido ou da farinha. Oliveira 

(2011) destaca que quando o processo de extração do amido é eficiente, o mesmo tende a ser 

mais próximo da neutralidade, afirma ainda que amidos que são deixados por longos períodos 

de tempo em decantação, ou seja, em contato com a água, podem iniciar o processo de 

fermentação, reduzindo o pH. 

 

3.1.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

 

A morfologia dos grânulos de amido e farinha de milheto foi analisada através de 

microscópio eletrônico de varredura (SEM JSM-6610, Jeol) acoplado com provas de EDS 

(Thermo Scientific NSS Spectral Imaging). Os ensaios foram realizados no Laboratório 

Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução (LabMic) da UFG.  

Para os ensaios com amido e farinha de milheto, as amostras foram fixadas com fita de 

carbono em suportes de alumínio e, em seguida, metalizadas com uma camada de ouro de 350Å 

de espessura. As fotografias foram tiradas com aumento de 150 a 3000 vezes.  

 

3.1.2.4 Distribuição do tamanho de grânulos  

 

A distribuição do tamanho dos grânulos presentes no amido e farinha de milheto foram 

realizadas no Institut für Aufbereitung, Deponietechnik und Geomechanik (IFAD), da TU 

Clausthal; utilizou-se um analisador de tamanho de partículas por difração a laser HELOS, 

Sympatec. O equipamento possui um dispersor de partículas acoplado (RODOS). A análise foi 

realizada a seco (evitando aglomeração de grânulos), eliminando interferências no tamanho dos 

mesmos, devido à absorção de água que poderia ocorrer. 

Yang et al. (2017) ressaltam que o conhecimento prévio do tamanho dos grânulos do amido ou 

da farinha a serem empregados como depressores são de suma importância, visto que o tamanho 

do grânulo pode influênciar diretamente o tempo de gelatinização, o poder de inchamento, a 

solubilidade, as propriedades viscoamilográficas e a cristalinidade. 
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3.1.2.5 Análise Termogravimétrica (TGA)  

 

As propriedades térmicas das amostras de amido foram analisadas no Institut für 

Mechanische Verfahrenstechnik (MVT), da TU Chausthal, utilizando-se um analisador térmico 

NETZSCH (TG 209F1), com variação de temperatura de 25 a 1000°C, com uma taxa de 

aquecimento de 10°C/min. O teste foi conduzido sob atmosfera de nitrogênio, utilizando-se 

cadinho de alumina. 

 

3.1.2.6 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

As características térmicas da farinha e do amido de milheto foram estudadas por DSC. 

Os ensaios foram realizados no Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação de Goiania - CRTI através da Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), 

equipamento Shimadzu DSC-60 PLUS. Para esse ensaio, amostras de 3,5 mg de amido e farinha 

foram pesadas em panelas de alumínio, adicionou-se 6,0 μL de água deionizada. As medidas 

foram realizadas no intervalo de temperaturas de 28 a 200°C com taxa de aquecimento de 10 

°C/min, fluxo de argônio a 300 mL/min e cadinhos de alumínio A partir da curva, a entalpia de 

gelatinização (ΔH), os intervalos de temperatura de gelatinização (ΔT), a temperatura no início 

da gelatinização (To), a temperatura no pico (Tp) e a temperatura final (Tc) foram calculados 

utilizando-se o software fornecido pelo fabricante do equipamento. 

Hoover (2001) afirma que gelatinização é absorção de água pela região amorfa, radial, 

provocando o inchaço dos grânulos, quebra da região cristalina com o rompimento de hélices 

duplas e lixiviação de moléculas de amido. 

 

3.1.2.7 Microscopia óptica  

 

De acordo com Yang et al. (2019), a perda da birrefringência durante a gelatinização 

reflete o desaparecimento da organização radial das cadeias de amilose e amilopectina e varia 

de acordo com cada espécie. Essa propriedade de birrefringência se deve ao alto grau de 

orientação molecular interna, não tendo qualquer relação com a forma cristalina em particular. 

A refração pelas suas regiões cristalinas resultam em uma estrutura típica de “Cruz de Malta”, 

que se caracteriza pela orientação radial das macromoléculas, tendo o “hilum” no centro da cruz 

(PASCOAL, 2014). 
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A fim de se verificar a cruz de Malta nos grãos de amido de milheto extraído, realizaram 

ensaios de microscopia óptica. Analisou-se solução de amido à temperatura ambiente. As 

amostras foram preparadas através da dispersão do amido em água e colocadas sobre lâminas 

cobertas com uma gota de glicerina, a fim de evitar a evaporação da água. Em seguida, cobriu-

se com lamínula e deixou-se em repouso por uma hora. As análises foram realizadas no 

Laboratório de mineralogia da Universidade Federal de Goiás - UFG, em microscópio óptico 

Carl Zeiss Axioskop MC-80, utilizando-se luz polarizada. Uma câmera digital foi acoplada ao 

microscópio para captura das imagens.  

 

3.1.2.8 Poder de inchamento e solubilidade  

 

O poder de inchamento e a solubilidade da farinha e amido de milheto foram 

determinados usando o método descrito por Silva et al. (2018a) adaptado de Leach et al. (1959). 

Realizou-se o teste no Laboratório de Modelamento e Pesquisa em Processamento Mineral 

(LaMPPMin) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Iniciou-se pesando 1,0 g de cada 

amostra e estas foram misturadas com 50 mL de água destilada em tubos pesados previamente. 

As suspensões foram aquecidas em seis temperaturas diferentes (40, 50, 60, 70, 80 e 90oC) em 

banho-maria durante 30 min. Resfriou-se as amostras à temperatura ambiente e centrifugou-se 

em centrífuga marca Excelsa II, modelo 206-BL, a 3600 rpm durante 5 min. O sobrenadante 

foi recolhido e seco em estufa a 110°C durante 12 h para quantificação da fração solúvel 

(solubilidade). O poder de inchamento foi determinado pesando-se os tubos contendo os 

grânulos de amido intumescidos. Utilizou-se as equações 3.3 e 3.4 para realização dos cálculos 

de poder de inchamento e solubilidade: 

𝑃𝑓 (𝑔/𝑔) =  
𝑀𝑓

𝑀𝑖
100%                                                      (3.3) 

 

𝐼𝑠 (%) =  
𝑀𝑠

𝑀𝑖
100%                                                           (3.4) 

 

Em que: 

 

 Pf: poder de inchamento; 

 Is: índice de solubilidade; 

 Mf: massa final de amido intumescido 

 Ms: massa de amido solúvel; 

 Mi: massa inicial de amido. 
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3.1.2.9 Determinação do teor de umidade 

 

Para determinação da umidade, secou uma placa de Petri em estufa a 105ºC durante 12 

h. Logo, a mesma deverá ser resfriada em dessecador. Coloca-se 2,0 g de amostra na placa de 

Petri e leva a estufa na temperatura de 105ºC por 3 h. Em seguida, resfria-se a amostra em 

dessecador e pesa-se. A operação de aquecimento e resfriamento deve ser repetida até o peso 

da amostra permanecer constante. O cálculo do teor de umidade foi determinado através da 

equação 3.5: 

 

𝑈(%) = (𝑈𝑖 − 𝑈𝑓).100                                                  (3.5) 

 

Em que: 

 Ui: umidade inicial;  

 Uf: umidade final 

 

 

3.1.2.10 Determinação do teor de cinzas 

 

Através do método n° 08-21.01, proposto pela AACC (2000), determinou-se o teor de 

cinzas do amido e da farinha de milheto. Primeiramente, pesou-se 5,0 g de amostra em cadinho 

calcinado (submetido à queima em mufla a 550ºC, resfriado e mantido em dessecador). Com 

auxílio do bico de Bunsen realizou-se a incineração aos poucos, aquecendo igualmente todas 

as faces do cadinho. Após a transformação do material em massa de carvão, transferiu-se o 

cadinho para a mufla a 550ºC até a obtenção de cinzas brancas. Deixou-se o cadinho resfriar 

até 150ºC. Na sequência, o cadinho foi retirado da mufla e mantido em dessacador até atingir 

temperatura ambiente, em seguida, realizou-se a pesagem. Através da equação 3.6 realizou-se 

o cálculo do teor de cinzas: 

 

𝐶(%) =  
(𝑃𝑓−𝑃𝑐).100

𝑃𝑎
                                                          (3.6) 

 

Em que: 

 C: cinzas; 

 Pa: peso da amostra; 

 Pc: peso do cadinho; 

 Pf: peso final. 
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3.1.2.11 Determinação do teor de proteínas 

 

As proteínas totais foram analisadas através de um equipamento analisador de grãos, 

modelo Inframatic 9500 NIR, da empresa PerkinElmer Brasil, localizada na cidade de São 

Paulo.  

 

3.1.2.12 Determinação do teor de amilose  

 

Segundo Liu et al. (2000), os componentes básicos do amido são amilose (um polímero 

helicoidal feito de unidades α-D-glicose) e amilopectina (um polímero ramificado em que o 

cadeia principal está ligada aos ramos). 

O teor de amilose do amido e da farinha de milheto foi determinado através da 

metodologia nº 61-03.01, proposta pela AACC (2011), no Laboratório de Química de Proteínas 

da Universidade Federal de Goiás. A metodologia usada para determinar o teor de amilose foi 

a da reação da amilose com iodo, em seguida, realizou-se sua quantificação por meio do método 

colorimétrico, com auxílio de um espectrofotômetro (S-2000, BEL Photonics) que faz a leitura 

de absorbância a 620 nm. Primeiramente, pesou-se 100 mg de amostra de amido, em seguida, 

transferiu-se para balões volumétricos de 100 mL previamente identificados. Posteriormente, 

acrescentou-se 1 mL de álcool etílico 95% (v/v) e agitou-se cuidadosamente. Acrescentou-se 9 

mL de solução de NaOH 1 mol/L . Os balões foram tampados e deixados em repouso por 12 h 

para gelatinização do amido. Na sequência, o balão volumétrico foi completado com água 

destilada. Retirou-se uma alíquota de 5 mL da solução preparada e transferiu-se para outro balão 

volumétrico de 100 mL devidamente identificado. Então, foram adicionados 1 mL de ácido 

acético 1 mol/L e 2 mL de solução de iodo-iodeto de potássio (2g de I2 e 20 g de KI para 1 L 

de solução) que, ao reagirem com o amido, formaram um complexo de coloração azul. O balão 

volumétrico foi completado com água destilada e a solução foi deixada em repouso durante 30 

min em câmara escura. Em seguida, foi feita a leitura de absorbância a 620 nm. O conteúdo de 

amilose foi calculado inserindo os valores das absorbâncias lidas em cada amostra, na equação 

da reta obtida através da curva de calibração feita com amilose pura (Sigma-Aldrich).  

 

3.1.2.13  Determinação do teor de lipídeos  

 

Realizou-se a extração de lipídeos através método de Soxhlet para determinar o teor do 

mesmo, utilizou amostras de farinha e amido de milheto secos, juntamente com solventes 
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orgânicos convencionais (hexano, diclorometano, acetato de etila e etanol), o sistema de 

extração foi composto por um extrator Soxhlet, acoplado na parte inferior em um balão e na 

parte superior um condensador. 

O solvente contido no balão permaneceu em contato com uma fonte de aquecimento, 

evaporou e atravessou o braço do extrator Soxhlet atingindo o condensador. Após ser resfriado, 

o solvente condensou e passou a gotejar sobre a amostra que ficou dentro de um cartucho de 

papel filtro acondicionado no extrator Soxhlet. Quando o solvente entrou em contato com a 

amostra e atingiu o nível do sifão do extrator ocorrendo o refluxo, o solvente retornou ao balão 

carregando consigo os compostos solubilizados e o processo recomeçou, conforme metodologia 

desenvolvida por AOAC (1995).  

Uma etapa posterior foi necessária para recuperação do solvente, para isso, utilizou-se 

um rotaevaporador, Rotary Evaporator 1L/2L R-1001VN/R-1001LN. As condições utilizadas 

na extração Soxhlet foram: 20 g de matéria prima; 150 mL de solvente (hexano); tempo de 

refluxo igual a 6 h; aquecimento controlado através da taxa de gotejamento no condensador (4 

a 5 gotas/s) conforme Figura 13. 

Figura 13 - Extração dos lipídeos pelo método de Soxhlet para amido e farinha de milheto 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.1.2.14  Cromatografia gasosa do óleo de milheto 

 

O óleo de milheto foi caracterizado por cromatografia gasosa acoplada ao espectro 

de massas (GC-MS). A cromatrografia gasosa foi realizada no Laboratório de Bioquímica e 

Orgânica - LaBiOrg. Utilizou-se um equipamento de cromatografia gasosa Agilent 5975 Series 

MSD. O teste foi realizado em 20 min e 16 seg. Iniciou-se com uma temperatura de 45ºC, 

pressão de 7.361 psi, fluxo de 1 mL/min, velocidade média 36.354 cm/s e um tempo de espera 

de  1,375 min.  

 

3.2 Preparo e caracterização das amostras minerais 

 

Os minerais puros (apatita, hematita e quartzo) foram utilizados nos ensaios de flotação 

em tubo de Hallimond. A apatita foi adquirida na Mineração Zé da Estrada e os minerais de 

hematita e quartzo foram provenientes da região do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais. 

Visando à adequação granulométrica, os minerais foram submetidos a etapas de cominuição 

em britador de mandíbulas e, em seguida, em moinho de bolas com diâmetro externo de 32 cm, 

diâmetro interno de 30,40 cm e comprimento interno de 29 cm. A quantidade de mineral 

inserida no moinho para a cominuição foi de 5 kg, e o procedimento ocorreu pelo período de 

10 min, à rotação de aproximadamente 36 rpm. Foram utilizadas como corpos moedores 184 

bolas de aço com massa média de 75 g. Realizou-se a classificação granulométrica por 

peneiramento a úmido, peneirador suspenso, marca Marconi, durante 15 minutos, utilizando-se 

uma série de peneiras Tyler, passando por um circuito fechado no qual os minerais com 

ganulometria -149 µm (-100#) retornavam para o moinho. A faixa granulométrica das partículas 

minerais utilizadas nos ensaios de flotação em tubo de Hallimond foi de -149+105μm (-

100+150#). Na sequência, as amostras foram secas em estufa a 60ºC durante 24 h. Utilizou-se 

um separador magnético com intensidade de 2 kG a fim de remover possível contaminação que 

pudesse ter ocorrido nos estágios iniciais. Toda a preparação do material foi realizada no 

Laboratório de Modelamento e Pesquisa em Processamento Mineral (LaMPPMin) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 

3.2.1 Fluorescência de Raios X (FRX)  

 

A composição química dos minerais foi analizada através de Fluorescência de Raios X 

FRX. Os ensaios foram realizados no laboratório da Copebras, empresa do grupo CMOC, 
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utilizando-se um espectrômetro de fluorescência de raios X (AXIOX MAX série DY 5001, da 

PANalytical). 

 

3.3 Preparo da minério fosfático 

 

A amostra de minério foi coletada no underflow de uma bateria de hidrociclones, que 

sucede a etapa de flotação de barita, na usina de processamento mineral da empresa Copebras, 

localizada na cidade de Catalão, estado de Goiás. As amostras de minério de fosfato foram 

coletadas com aproximadamente 70% de sólidos e levadas para o Laboratório de Modelamento 

e Pesquisa em Processamento Mineral (LaMPPMin) da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

No laboratório, retirou-se toda a água sobrenadante e o material permaneceu com uma umidade 

de aproximadamente 20 %, sendo assim realizou-se a secagem do material a 50°C, por 24 h, na 

sequência fez-se a desagreção no material seco, homogeneizou, quarteou e, por fim, gerou 

amostras de 1.152,00 g para realização dos testes de flotação. Na Figura 14  pode ser observado 

o fluxograma para concentração de apatita, com destaque no ponto de “coleta da amostra”. 

 

Figura 14 - Fluoxograma representativo do processo de flotação com destaque no ponto de 

recolhimento de amostra 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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3.3.1 Distribuição granulométrica do minério de fosfato 

 

A análise granulométrica do minério de fosfato foi realizada utilizando o analisador de 

partículas a laser Mastersizer da Malvern, na Universidade Federal de Uberlândia. O 

Mastersizer 3000 utiliza a técnica de difração laser para medir o tamanho das partículas. Para 

isso, mede-se a intensidade da luz espalhada de acordo com a interação do feixe de laser sob as 

partículas dispersas presentes na amostra. Esses dados foram analisados para calcular a 

distribuição do tamanho das partículas obtidas a partir do padrão de espalhamento gerado. 

Assim, a suspensão a ser analisada foi conduzida para uma pequena câmara no interior do 

equipamento, onde um feixe de laser incidiu perpendicularmente ao escoamento. As amostras 

analisadas no Mastersizer receberam um tratamento prévio que consistia primeiramente na 

calibração do sistema óptico, através da medida do “branco” (água destilada e dispersante), que 

serviu como referencial para todas as demais medidas. O dispersante utilizado na suspensão foi 

o hexametafosfato de sódio, numa concentração aproximada de 1 g.L-1. A seguir transferiu-se 

a amostra para um béquer e diluiu com água destilada até o volume de 500 mL. Aplicou-se por 

aproximadamente 30 s um banho ultra-sônico, no mesmo equipamento, para romper os 

possíveis aglomerados de partículas que existiam na amostra, conjuntamente com o dispersante, 

que por sua vez, mantia as partículas afastadas umas das outras, evitando nova aglomeração. 

Após os tratamentos descritos anteriormente, iniciou-se as análises mediante o uso do software 

de aquisição e tratamento de dados experimentais de Mastersizer. As informações obtidas deste 

software foram enviadas a uma planilha eletrônica na forma de diâmetro de partículas e suas 

correspondentes frações mássicas acumulativas. Os resultados desta análise foram 

representados em um gráfico de análise granulométrica. 

 

3.4 Preparo de reagentes  
 

Para os ensaios de flotação foram usados coletores para minério fosfático e sílica. Os 

depressores utilizados para fins de comparação com a performance da farinha e do amido de 

milheto foram amido de milho (Amigel 12100) e farinha de milho (Fubá), ambos 

convencionalmente utilizados na indústria mineral.  

 

3.4.1 Depressores  

 

Os depressores utilizados neste trabalho foram:  
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 Farinha de milho (Fubá) 

 Amido de milho (Amigel@ 12100) 

 Farinha de Milheto: Produzido no Laboratório de Modelamento e Pesquisa em 

Processamento Mineral (LaMPPMin); 

 Amido de milheto: Extraído e produzido no Laboratório de Modelamento e Pesquisa em 

Processamento Mineral (LaMPPMin). 

A gelatinização dos amidos e da farinha (milheto e milho) para o presente trabalho foi 

realizada conforme metodologia proposta por Sousa (2016). Pesou-se 1,0 g do amido ou farinha 

e adicionou-se 20,0 mL de água destilada. Agitou-se por 5 minutos em agitador magnético, com 

auxílio de barra magnética. Adicionou-se 2,7 mL de NaOH a 10% e agitou-se até completa 

gelatinização. Transferiu-se para balão volumétrico de 1,0 L e aferiu-se com água destilada. A 

partir dessa solução de amido/farinha gelatinizado, com concentração de 0,1% v/v, preparou-

se as demais soluções de depressores utilizadas nos ensaios de microflotação. Todas as soluções 

de amido/farinha foram preparadas diariamente, a fim de evitar a utilização de soluções 

retrogradadas.  

3.4.2 Coletores e espumante 

 

Os coletores utilizados nesse trabalho foram:   

 Flotigam 5806, fornecido pela Clariant: é um ácido graxo, utilizado para minerais 

apatíticos. Seu preparo consistiu em sua saponificação, a qual o tornou solúvel em água. O 

método de saponificação utilizado foi o recomendado pelo fabricante: pesou-se 5,0 g de 

coletor e adicionou-se 20,0 mL de água. Promoveu-se uma agitação e o aquecimento da 

solução durante cinco minutos em agitador magnético. Em seguida, adicionou-se 7,5 mL 

de NaOH a 10% para saponificar a solução, mantendo-se a agitação por mais 5 min. 

Adicionou-se água destilada até atingir 100 g de solução. Agitou-se por mais 10 min para 

completa homogeneização. Salienta-se que os tempos de agitação e aquecimento não são 

fornecidos pela empresa Clariant. Dessa forma, sua adoção foi realizada conforme trabalho 

de Silva (2014), no qual se estudou a utilização de óleo de pequi na microflotação da apatita. 

A partir da solução inicial, preparou-se a solução utilizada nos ensaios de flotação: retirou-

se uma alíquota de 10,0 mL da solução inicial e transferiu-se para um balão de 100,0 mL, 

completando-se o volume com água destilada.  

 Flotigam EDA, fornecido pela Clariant: é uma amina graxa catiônica utilizada como 

coletora na flotação reversa de minério de ferro. Seu preparo, conforme recomendação do 
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fabricante, consistiu em pesar 1,0 g de coletor e adicionar 100,0 mL de água e agitar em 

agitador magnético por 5 min.  

 Lioflot ® 567, fornecido pela Miracema-Nuodex: foi utilizado como coletor na flotação 

de minério fosfático. Segundo a fabricante, este reagente trata-se de um arranjo composto 

por 92,62% de ácidos graxos (em volume), ésteres e triglicerídeos cuja origem é vegetal, 

sendo produzido especialmente para a flotação de apatita dos minérios de origem ígnea 

brasileiros. Seu preparo seguiu criteriosamente os parâmetros estabelecidos pelo fabricante 

do coletor, adaptando o procedimento à escala laboratorial. Utilizou-se uma proporção de 

200 g de hidróxido de sódio por kg de coletor, sendo adicionado em forma de solução, a 

uma concentração de 50%. Sendo assim, foram pesados 6 g do coletor com o auxílio de 

uma balança semi analítica, precisão de 0,001 g, em seguida, fez-se a diluição em 30 g de 

água aquecida a 60ºC, acrescentando-se 2,4 mL de solução de NaOH, mantendo a agitação 

por 5 min. Após, adicionou-se água até obter 100 g de solução, permitindo a agitação por 

mais 5 min. 

Além dos coletores citados, utilizou-se o espumante Flotinor® 5730, fabricado pela 

empresa Clariant. Segundo a empresa, este reagente é um surfactante não iônico que funciona 

como um dispersor de óleos vegetais e ácidos graxos, composto de um poliglicol éter de álcool 

graxo, sendo produzido especialmente para a flotação de apatita.  

3.5 Ensaios de flotação  
 

Os testes de flotação foram divididos em duas etapas, primeiramente realizou-se testes 

de flotação em tubo de Hallimond com os minerais de hematita, quartzo e apatita. Na sequência, 

realizou-se os testes de flotação em célula mecânica de bancada tipo Denver. 

 

3.5.1 Flotação em tubo de Hallimond 

 

Os ensaios de microflotação foram realizados no Laboratório de Modelamento e 

Pesquisa em Processamento Mineral (LaMPPMin) em tubo de Hallimond modificado . O termo 

modificado refere-se ao acréscimo de um segmento entre as porções inferior e superior do tubo, 

aumentando assim a distância a ser percorrida pelas partículas hidrofóbicas, diminuindo o 

arraste hidrodinâmico provocado pelo fluxo de ar ascendente.  

Utilizou-se 1,0 g de mineral alta pureza, com faixa granulométrica entre + 149 -105μm 

(-100 + 150 #). A aeração foi realizada utilizando-se ar atmosférico, com vazão (40 cm3/min), 
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que proporciona menor arraste hidráulico para essa granulometria trabalhada de acordo com 

Guimarães et al. (2015), e seu controle foi realizado utilizando-se um manômetro e um 

rotâmetro. A pressão de ar utilizada foi de 10 psi. O tubo tem um volume total de 320 mL. 

O tempo de flotação foi de 1 min. Após a flotação, as frações flotada e afundada foram 

recolhidas, filtradas a vácuo e secas em estufa. Após essa etapa, realizou-se a pesagem das 

mesmas para o cálculo da flotabilidade.  

O tempo de condicionamento para o coletor do mineral de apatita foi estabelecido em 7 

min, considerando os testes realizados por Oliveira (2007), que mostram que em testes de 

flotação realizados com condicionamento de 2 a 10 min, a partir de 7 min, a flotabilidade se 

mantem constante.  

Os ensaios exploratórios de flotação em tubo de Hallimond foram conduzidos para 

analisar seletividade dos depressores: amido de milho, amido e farinha de milheto com 

concentração (0; 1,25; 2,50 e 3,75 mg/L), e pHs 9,5; 10,0; 10,5 e 11,0. para os minerais de 

quartzo e hematita. como proposto na literatura (SILVA et al., 2018b; PINTO  et al., 1992; 

SANTOS E OLIVEIRA, 2007). 

Realizou-se testes de flotação em tubo de Hallimond em triplicata e os resultados foram 

representados a partir de sua média. 

A Tabela 5 apresenta os parâmetros do ensaio de flotação em tubo de Hallimond 

modificado. 
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Tabela 5 - Parâmetros do ensaio de flotação em tubo de Hallimond modificado. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Mineral 
Granulometria Reagentes utilizados 

Tempo de condicionamento 

(min) 

Concentração 

(mg/L) 
pH 

# µm Coletor Depressor Coletor Depressor Coletor Depressor  

Apatita 

-1
0

0
 +

1
0

5
 

-1
4

9
 +

 1
0

5
 

 

Flotigan 5806 

Amido de milho 

 

Amido de milheto  

 

Farinha milheto 

7 5 1 

1,25                                       

2,50                             

3,75 

9,5 

10,0 

10,5 

11,0 

Hematita 

Flotigan EDA 

 
1 5 20 

5,0 

10,0 

20,0 

40,0 

9,0 

9,5 

10,0 

10,5 

Quartzo 
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3.5.2 Flotação de fosfato em célula mecânica de bancada 

Os ensaios de flotação em célula foram conduzidos objetivando-se estudar o 

comportamento dos depressores: amido e farinha de milheto. Como parâmetro de 

comparação realizou-se testes com amido e farinha (fubá) de milho, amplamente 

utilizados nos processos de flotação de minério fosfático. 

O condicionamento dos reagentes para realização dos testes de flotação também 

foram executadas na célula de flotação de bancada do tipo Denver. Primeiramente 

adequou a porcentagem de sólidos da polpa em 50%, e foi agitada por cinco minutos. Em 

seguida, fez-se a adição do depressor, espumante e coletor, nesta respectiva ordem, 

esperou-se o tempo sugerido pelos fabricantes do mesmo, para garantir a eficiência do 

mesmo. Na Tabela 6 são mostradas as dosagens utilizadas de cada reagente, bem como 

tempo de condicionamento. 

Tabela 6 - Condicionamento dos reagentes de flotação 

Reagentes Dosagem (g/t) Tempo de condicionamento (min) 

Depressor 460, 500, 540 5,0 

Espumante 30 2,5 

Coletor 160 0,5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Essas dosagens foram fundamentadas em testes realizados na empresa Copebras, 

do grupo CMOC, e tempo de condicionamento foi adotado seguindo criteriosamente a 

orientação dos fabricantes de reagentes. 

Após a etapa de condicionamento, efetuou-se a etapa de flotação, ressaltando que 

os testes foram realizados em etapa rougher. Os parâmetros constantes utilizados, como 

velocidade do impelidor, vazão de ar e tempo de flotação, estão expressos na Tabela 7. 

O controle de pH foi realizado utilizando-se solução de hidróxido de sódio a 10% 

(p/p), uma vez que o pH da polpa sempre estava abaixo da faixa de pH a ser utilizada nos 

testes. Esta variável foi monitorada com o auxílio de um pHmetro portatil (modelo 

pHep® HI98107) com uma resolução 0,1.  

Executada a etapa de flotação, as parcelas obtidas em cada teste foram secos em 

estufa, em seguida, pesadas com o auxílio de uma balança semi analítica com precisão de 

0,05 g, sendo determinadas as recuperações mássicas obtidas em cada teste de flotação. 
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Tabela 7 - Parâmetros da flotação 

Parâmetro Valor utilizado 

Volume da cuba 2,0 L 

Massa de sólidos 1.152,00 g 

Porcentagem de sólidos 50% 

Velocidade do impelidor 1.200 RPM 

Vazão de ar 4,0 L/min 

Tempo de Flotação 2,0 min 

pH 9,5; 10,0; 10,5 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Alíquotas de 30 g da alimentação, flotado e afundado foram enviadas para análise 

em espectrômetro de fluorescência de raios X (marca Malvern Panalytical, modelo 

Zetium) no Laboratório de Caracterização Tecnológica da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. As amostras passaram por fusão utilizando tetraborato de 

lítio, sendo utilizado na calibração FOS-2 (Rochas fosfáticas). A espectrometria por 

fluorescência de raios X foi executada para os elementos P2O5, CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, 

MgO, TiO2, BaO, SrO. Depois de obtidos os resultados da espectrometria, foram 

calculadas as recuperações metalúrgicas para cada óxido, bem como a relação CaO/P2O5, 

além de calculada a recuperação mássica de cada teste de flotação para os quatro reagentes 

depressores. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização do milheto 

 

A farinha de milheto é resultado do grão de milheto cominuido de forma integral, 

no qual obteve-se um rendimento de aproximadamente 100%. O amido de milheto 

extraído resultou em um pó visualmente branco com rendimento médio de extração de 

38,6% ± 0,45, como apresentado na Figura 15. Durante o processo de extração do amido 

percebeu-se a necessidade de uma uma série de peneiras (45, 200 e 400#) para garantir a 

pureza do amido. Ao passo que a cada etapa de lavagem e centrifugação, a camada não-

branca (na superfície) era removida com espátula, tomando-se cuidado para não acarretar 

perdas significativas no amido extraído. Após a secagem do amido, realizou-se uma etapa 

de pulverização manual do mesmo, uma vez que apresentavam bastante agregado. Não 

foram realizadas etapas de re-extração no material retido nas peneiras ou no material 

removido nas etapas de centrifugação.  

Figura 15 - (a) Grãos in natura, (b) farinha e (c) amido de milheto 

   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2 Caracterização do amido de milheto 
 

4.2.1 Densidade absoluta  

 

Como pode se observar na Tabela 8, a farinha e o amido de milheto apresentam 

densidade absoluta média de 1,211 ± 0,017 e 1,395 ± 0,045, respectivamente. 

 

 

(a) (b) (c) 
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Tabela 8 - Densidade absoluta da farinha e amido de milheto 
  

Ensaio Farinha de 

milheto (g/cm³) 

Amido de 

milheto 

(g/cm³) 

Amido  

de milho 

(g/cm³) 

1 1,232  1,341 1,463 

2 1,212 1,394 1,387 

3 1,191 1,452 1,449 

Média 1,21 ± 0,01 1,39 ± 0,04 1,43± 0,03 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os valores de densidade absoluta encontrados para o amido de milho 1,433 ± 0,033 

estão próximos aos valores encontrados por Silva et al. (2018) que é de 1,456 g/cm³, 

amidos mais utilizados atualmente como depressores na flotação no Brasil. 

 

4.2.2 Medida de valor do pH da farinha e amido de milheto 

 

Como resultado do pH da farinha de amido de milheto, pode-se observar que os 

valores estão próximos da neutralidade 6,68±0,026 e 6,51±0,061 respectivamente. O 

valor do pH da água destilada utilizada nos testes também foi medido (branco). Conforme 

apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Valores de pH para farinha e amido de milheto 
  

Ensaio Branco Farinha de 

milheto 

Amido de 

milheto 

Amido  

de milho 

1 6,99 6,74 6,44 5,21 

2 6,89 6,69 6,52 5,50 

3 6,97 6,63 6,59 5,15 

Média 6,95±0,04 6,68±0,02 6,51±0,06 5,28±0,15 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para o amido de milho, encontrou-se um pH de 5,28 ±0,15, próximo ao encontrado 

por Yang et al. (2018) (5,0), que afirmaram, embasados em seus estudos que é importante 

conhecer o pH do amido para aplica-lo como depressor, visto que, quanto mais próximo 

da neutralidade, torna-se mais viável no processo, porque gera menor custo com controle 

da solução trabalhada na flotação. Já Silva (2018) afirma que amidos nativos, que não 
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passaram por nenhum processo de fermentação ou modificação apresentam pH próximo da 

neutralidade.  

 

4.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Nas imagens da Figura 16 pode-se observar a farinha de milheto com grânulos 

quebrados, de tamanho heterogêneo, trazendo um aspecto de rugosidade na superfície, 

algumas formas indefinidas, outras redondas e presença de aglomerados granulares 

(compostos). Era esperado esse aspecto mais heterogêneo, uma vez que os grãos foram 

apenas cominuídos, em sua forma integral. 

 

Figura 16 - Imagens do MEV para a farinha de milheto. Aumento de (a) x150, (b) x500, (c) 

x1.000 e (d) x 3.000. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

O tamanho e a forma dos grânulos de amido variam de acordo com a espécie, já a 

dstribuição de tamanho varia conforme o estágio de desenvolvimento da planta e forma 

de tuberização, como afirma Leonel (2007). 



67 

 

 

 

Nas microfotografias obtidas no MEV apresentadas na Figura 17 observa-se o 

amido de milheto com um formato esférico e poligonal, grânulos menores e mais 

homogêneos. Na Figura 17 (d) observa-se alguns grãos quebrados. Este resultado está em 

consonância com a afirmação de Zhang et al. (2012), que asseguram que amido de aveia 

e amido de milheto (Pennisetum glaucum) têm formatos poligonais de menor tamanho e 

irregulares e ressaltam que estes grânulos são caracterizados por vários picos em sua 

superfície. Horstmann et al. (2017) afirmam que durante o processo de extração e refino 

do amido pode ocorrer danificação, uma vez que advém da moagem, trituração e 

centrifugação, contudo, este fator depende fortemente da fonte botânica utilizada. 

Figura 17 - Imagens do MEV para o amido de milheto. Aumento de (a) x150, (b) x500, (c) 

x1.000 e (d) x 3.000. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com Silva (2018), a textura do amido danificado altera a estrutura dos 

grânulos de amido e, portanto, influência suas propriedades reológicas e funcionais. De 

forma geral, o dano facilita o inchamento dos grânulos, podendo ser degradados mais 

facilmente do que os grânulos de amido intactos. 
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4.2.4 Distribuição do tamanho de grânulos  

 

A Figura 18 apresenta as análises granulométricas dos grânulos presentes na 

farinha e no amido de milheto via Helos.  

Figura 18 - Análise granulométrica farinha e amido de milheto 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

Para a farinha de milheto, os grânulos apresentaram diâmetro variando entre 6 e 

365μm, com d50 de 10,5 μm. Os diâmetros dos grânulos do amido de milheto variaram 

entre 4,5 e 305μm, com d50 de 13,0 μm, valor próximo ao encontrado por Zhang et al. 

(2012), que afirmam que a média do grânulo do amido de milheto é 14µm. Segundo Wang 

et al. (1993), os grânulos de amido de milho possuem formato tipicamente angular e 

esférico, com diâmetros variando entre 6 e 17 μm, com d50 de 11,6 μm. 

 

4.2.5 Análise Termogravimétrica (TGA)  

 

Observaram-se três etapas de perda de massa para o amido e a farinha de milheto. Para o 

amido de milheto, a primeira curva da TGA ocorreu a partir da temperatura ambiente, 

marcada por 28,69°C no momento do teste até 108,46 °C (ΔT1) e correspondeu à perda 
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de 10,84% (Δm1) da massa da amostra de amido de milheto. Essa primeira perda de 

massa está relacionada à perda de água (evaporação/desidratação, a qual ocorre, segundo 

Liu et al. (2013). Em seguida, manteve constante até 245°C onde se iniciou nova perda 

de massa (Δm2), a qual permaneceu até 405,9°C (ΔT2), com temperatura de pico 

endotérmico em 305°C e perda de massa de 66,18%, a qual corresponde à decomposição 

(ou degradação) do amido, sendo representado, na curva da DTG, como um pico agudo 

e bem definido. Por fim, a terceira e última perda de massa ocorreu entre 405,9 e 593ºC 

(ΔT3), aproximadamente, com temperatura de pico em 522,5°C, e correspondeu a uma 

perda de 21,65% da amostra (Δm3). Silva (2018) afirma que tal pico pode ser atribuído à 

oxidação da matéria orgânica. As cinzas restantes representaram 2,34% da massa da 

amostra, conforme apresentado na Figura 19.  

Figura 19 - TGA e DTG para o amido de milheto 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Já para a farinha de milheto, a primeira curva da TGA ocorreu a partir da 

temperatura ambiente, marcada por 27,36°C no momento do teste até 82,71 °C (ΔT1) e 

correspondeu à perda de 08,21% (Δm1) da massa da amostra de farinha de milheto, 

relacionada à perda de água (evaporação/desidratação). Em seguida, manteve-se constante 

até 238°C e iniciou nova perda de massa (Δm2), a qual permaneceu até 391,2°C (ΔT2), 

com temperatura de pico endotérmico em 304,9°C e perda de massa de 61,93%. A 3º 
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perda de massa ocorreu entre aproximadamente 410 e 598ºC (ΔT3), aproximadamente, 

com temperatura de pico em 483,5°C e correspondeu a uma perda de 27,55% da amostra 

(Δm3), e por fim, cinzas restantes representaram 2,34% da massa da amostra, conforme 

apresentado na Figura 20.  

Figura 20 - TGA e DTG para a farinha de milheto 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Através do TG e DTG foi possível conhecer as alteraçãoes que o aquecimento 

pode provocar na massa do amido e da farinha do milheto. Yang (2017) afirma que as 

propriedades analisadas através da análise Termogravimétrica, como TG e DTG, não são 

influentes para o uso dos amidos como depressores, uma vez que o aquecimento ocorrido 

no amido ou na farinha que antecede seu uso como depressores, caso da gelatinização, 

não atinge temperaturas altas o suficiente para perda significativa de massa. 

Conforme esperado, observou-se que a degradação das amostras aumentou com a 

taxa de aquecimento, o que é característico para processos térmicos de amostras sólidas. 

 

4.2.6 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

As propriedade térmicas obtidas no ensaio de DSC para amido e farinha de 

milheto estão apresentados na Tabela 10.  
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Tabela 10 - Propriedades térmicas para amido e farinha de milheto. 

 

Depressores 

Propriedades de gelatinização 

To 

(°C) 

Tp  

(°C)  

Tc  

(°C)  

ΔT  

(°C) 

ΔH  

(J/g) 

Amido de milheto  72,70 78,20 87,40 14,70  7,20 

Farinha de milheto  68,60 71,80 82,70 14,10  8,10 

To = temperatura de início da gelatinização; Tp = temperatura de pico (pico endotérmico); Tc = 

temperatura final de gelatinização; ΔT Tc − To; ΔH entalpia.  

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As temperaturadas de gelatinização encontrados para o amido e a farinha de 

milheto estão em consonância com os valores encontrados por  Kharat et al. (2019), Tp 

de 77,90ºC para amido de milheto e Tp de 71,60 para farinha de milheto e Zhu (2015) Tp 

de 78,40ºC para amido de milheto e Tp de 71,40 para farinha de milheto. 

Srichuwong et al. (2017), afirmam que a temperatura de gelatinização é a 

temperatura encontrada em Tp, o que está em consonância com Silva (2018), que 

encontrou o ponto de gelatinização para o amido de sorgo igual ao valor encontrado em 

Tp.Vandeputte et al. (2003a, 2003b) afirmam que as entalpias de gelatinização não estão 

relacionadas ou diminuem com o teor de amilose. Porém, uma correlação negativa entre 

o conteúdo de amilose e as temperaturas de pico (Tp ) e de conclusão (Tc ) da 

gelatinização são observadas no caso de amidos cerosos e não-cerosos de várias fontes 

botânicas.   

 

4.2.7 Microscopia óptica 

 

Através da presença de cruz de Malta vista nos ensaios de microscopia ótica com 

luz polarizada, observou-se o arranjo radial e ordenado de moléculas de amido em um 

grânulo que lhe dá uma natureza quasicristalina, como relata Yang et al. (2019). A Figura 

21 apresenta os resultados obtidos para o amido de milheto nativo em temperatura 

ambiente. 
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Figura 21 - Microscopia óptica dos grânulos de amido de milheto para temperatura 

ambiente (25°C) 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.2.8 Poder de inchamento e solubilidade 

 

Os resultados obtidos para a farinha e o amido de milheto para o poder de 

inchamento e a solubilidade estão apresentados nas Figuras 22 e 23, respectivamente. 

O poder de inchamento e a solubilidade são propriedades de grande importância 

para melhor entendimento do amido, como observado por meio dos resultados 

encontrados para o inchamento da farinha e do amido de milheto, conforme Figura 22. 

Verificou-se baixo inchamento da farinha e amido de milheto até 60°C. Em 70 e 80ºC 

apresentaram um aumento considerável no inchamento. O amido de milheto apresentou 

29% a mais de inchamento do que a farinha de milheto na temperatura de 90ºC. O fato 

de o amido de milheto ter maior poder de inchamento comparado a farinha de milheto 

pode estar associado ao maior teor de amilopectina do amido e menor teor de lipídeo. 

Singh et al. (2003) ressaltaram que quando os lipídios estão presentes em níveis mais 



73 

 

 

 

baixos afetam significativamente o inchaço de amido nativo. Assim sendo, pressupõe-se 

que devido à extração do amido, contém menor teor de lipídeos, em contrapartida, a 

farinha de milheto é apenas o grão moído de forma integral, então, espera-se um maior 

teor de lipídeos. O comportamento observado para a farinha e amido de milheto se repetiu 

para a farinha e amido de milho. Matignon e Tecante (2017) relataram que o poder de 

inchamento varia de acordo com a espécie ou, ainda, de acordo com o solo de cultivo. 

Como exemplo, tem-se o amido de mandioca que varia o poder de inchamento de 42 a 71 

(g/g). Kumoro et al. (2012) afirmaram que não há correlação entre inchamento e 

solubilidade que possa ser observada e ressaltam que quanto maior o teor amilopectina 

maior é o poder de inchamento.  

 

Figura 22 - Poder de inchamento para a farinha e o amido de milheto 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Encontrou-se a solubilidade média de de 4,3 % para farinha de milheto e 1,96% 

para amido de milheto na temperatura de 90ºC, conforme Figura 23. 
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Figura 23 - Solubilidade para a farinha e o amido de milheto 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Observa-se uma solubilidade da farinha de milheto cerca de 54% maior do que o 

amido de milheto na temperatura de 90°C. Os resultados encontrados para a solubilidade 

da farinha e do amido de milheto e milho se apresentam de forma inversa ao poder de 

inchamento. Tyl et al. (2018) explicam que este fato esta associado à proporção 

amilose/amilopectina, Peroni (2003) afirma que é a solubilização da amilose, que é 

lixiviado do grânulo durante a gelatinização. A solubilidade foi significativamente 

diferente entre a farinha e o amido de milheto em todas as temperaturas testadas. Yang et 

al. (2017) afirmaram que a capacidade deprimente de um amido para hematita e quartzo 

foi positivamente relacionada à sua solubilidade.  

 

4.2.9 Determinação dos teores de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas e amilose 

 

Para chegar ao valor do teor de amilopectina presente na farinha e amido de 

milheto deve-se fazer uma soma de todas as composições do mesmo, em seguida, subtrair 

de 100% para a aproximação real do teor de amilopectina.  

O teor de umidade para a farinha e o amido de milheto foram, respectivamente, 

13,67 ±0,14% e 10,14±0,17%. Os resultados encontrados são semelhantes aos valores 
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encontrados por Zhang et al. (2012), 13,25 e 10,87% de umidade para farinha e amido de 

milheto, respectivamente. Enquanto que a farinha de milho e o amido milho apresentaram 

11,82±0,20% e 08,82±0,30%, um valor próximo ao encontrado para o milheto, destaca-

se que a umidade presente no amido de milheto e amido de milho após a etapa de secagem 

no processo de extração pode estar associada a propriedade higroscopica dos amidos. 

O teor de cinzas presente na farinha e no amido de milheto foram de 1,61±0,07% 

e 0,50±0,03% respectivamente. Yadav et al. (2019) encontraram 1,74 e 0,16 % para 

farinha e amido de milheto, respectivamente, e ressaltam que essas propriedades variam 

de acordo com a espécie do grão. A farinha e amido de milho apresentaram 1,32±0,16% 

e 0,51±0,11% respectivamente. Contudo, o teor de cinzas obtido a partir da TGA para 

farinha e amido de milheto foi de 3,28% e 2,34 %, respectivamente, com atmosfera 

controlada em ambiente com N2. Os dados foram divergentes com o teor cinzas obtido 

através desta determinação convencional. Silva (2018) afirma ter encontrado essa 

divergência no valor do teor de cinzas entre o método convencional e TGA. Destaca-se 

que as farinhas de milho e milheto obtiveram valores mais elevados no teor de cinzas, 

quando comparado aos amidos, devido a moagem integral do grão, entretanto tem 

presença de casca, fibras e outras propriedades que não estão presentes nos amidos. 

A Figura 24 mostra as etapas do ensaio para determinação do teor de cinzas para 

o amido e a farinha de milheto. 

 

Figura 24 - Determinação do teor de cinzas para farinha e amido de milheto: (a) amostras 

antes da carbonização (b) carbonização da amostra e (c) após a queima na mufla. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Embora ainda exista grande carência de um estudo detalhado sobre a influência 

das propriedades dos amidos no processo de flotação, Peres e Correa (1996) asseguram 

que fibras, matérias minerais, cinzas e umidade são inertes no processo de flotação. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892687596001185#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892687596001185#!
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Os lipídeos são importantes propriedades para serem estudadas em amidos 

destinados à mineração, visto que lipídios são moléculas orgânicas formadas a partir da 

associação entre ácidos graxos e álcool, tais como óleos e gorduras. Os valores obtidos 

para farinha e amido de milheto foram de 13,2±0,17% e 0,12±0,05%, respectivamente, 

enquanto que a farinha e amido de milho apresentaram 5,11±0,15% e 0,80±0,10% 

respectivamente. Peres e Correa (1996) afirmam que em flotação de minerais de ferro, o 

amido usado como depressor deve apresentar teores de óleo inferiores a 1,5%, caso 

contrário, pode inibir a formação de espumas, prejudicando o processo. Já na flotação de 

minério de fosfato, Guimarães et al. (2004) afirmam que o teor de óleo deve ser inferior 

a 4% para não afetar a espuma.  

Shobana et al., (2013) afirmam que o teor de lipídeos nos amidos de milheto 

variam entre diferentes espécies de 1,5% a 14,7%. Já Weber et al. (2009) encontraram 

um valor de 4,82± 0,016% e 0,14±0,07% de lipídeos para farinha de milho (fubá) e amido 

de milho, respectivamente, e ressaltaram que esse teor de óleo pode variar de acordo com 

cada espécie de milho. Kar et al. (2013) afirmam que a maioria dos amidos usados como 

depressores industriais contém 20 a 30% de amilose, 70 a 80% de amilopectina e <1% de 

lipídios e proteínas.  

O teor de proteína presente na farinha e amido de milheto foi de e 12,15±0,05% 

e 9,95±0,05% respectivamente já para a farinha e amido de milho 11,15±0,05% e 

08,72±0,05% respectivamente. Serna-Saldivar e Espinosa-Ramírez (2019) encontraram 

13,4 % de proteína para o amido de milheto e ressaltam que o teor de proteína do cereal 

milheto pode variar de 6,40 a 15,90%.  

Embora alguns autores afirmem que a quantidade de proteína não influência 

depressores no processo de flotação, Peres e Correa (1996) demonstraram, através de 

ensaios de microflotação em tubo de Hallimond, que a zeína, uma proteína do milho, 

também é um depressor eficiente de hematita, assim como a amilopectina e o amido de 

milho convencional.  

Os teores de amilose encontrados para a farinha e o amido e de milheto foram de 

28,30±0,50% e 20,80±0,30%, respectivamente e a farinha e amido de milho apresentaram 

40,25± 0,48% e 36,60±0,23%,. Consequentemente, realizando a soma de todos os 

constituintes do amido e farinha de milheto chegou-se a um valor aproximado de 

58,21±0,60%  e 31,07±0,93% de amilopectina, respectivamente, já a farinha e amido de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892687596001185#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892687596001185#!
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milho convencional apresentaram 28,35±1,08% e 44,55±0,79% conforme pode ser 

observado nas Figuras 25, 26, 27 e 28. 

 

Figura 25 - Composição da farinha de milheto 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Figura 26 - Composição do amido de milheto 

 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 27 - Composição da farinha de milho 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
Figura 28 - Composição do amido de milho 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Weber et al. (2009) realizaram a caracterização da farinha (fubá) e do amido de 

milho e encontraram teores de amilose de 41,80±0,30% e 39,10±0,10%, respectivamente.  

A amilose e a amilopectina são os constituintes mais abordados como 

influenciadores do processo de flotação. A relação amilose/amilopectina influência 

diretamente a gelatinização e a retrogradação do amido, uma vez que a amilose é uma 

cadeia insolúvel e linear de glicose e a amilopectina é uma estrutura solúvel e altamente 

ramificada, como afirmam Rocha et al. (2019).  

Weissenborn (1996) mostrou, experimentalmente que a amilopectina é 

responsável pela capacidade de floculação do amido, enquanto a amilose não apresenta 

esse tipo de ação floculante. O autor que a capacidade significativa de floculação e a 
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afinidade entre a hematita e a amilopectina foram atribuídas ao seu maior peso molecular 

e ramificação da estrutura. 

 

4.2.10 Caracterização do óleo de milheto através da cromatografia gasosa 

 

O óleo de milheto é composto por aproximadamente 93,30% de ácidos graxos, conforme 

espectro da Figura 29. Em que se destaca o ácido linoleico (58,80%), ácido palmítico 

(18,30%), ácido oleico (16,30%) e ácido esteárico (1,90%). Li et al. (2019) afirmaram 

que a composição do óleo dos cereias variam de acordo com a espécie. Sharma et al. 

(2018) afirmaram que é esperado encontrar de 16,70 a 25,00% de ácido palmítico, 1,80 a 

8,00% de ácido esteárico, 20,20 a 30,60% de ácido oléico, 40,30 a 51,70% de ácido 

linoleico e 2,30 a 5,80% de ácido linolênico conforme Figura 30 Li et al. (2019) 

afirmaram que variações podem ocorrer de acordo com a espécie e acrescentam que o 

solo de plantio pode ocasionar pequenas modifições nas propriedades do milheto.   

 

Figura 29 - Espectro de massa do óleo da farinha de milheto 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 30 - Composição do óleo da farinha de milheto 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O oleato, um sabão de ácido oléico (C18H34O2), é um dos reagentes mais utilizados 

para flotação de apatita e carbonatos, sendo a flotação feita em pH alcalino (9-12) 

(FILIPPOVA et al., 2018). Os ácidos graxos convencionais são coletores muito utilizados 

para a separação por flotação da apatita e da dolomita, como afirmam Liu et al. (2017). 

Efeitos dos diferentes componentes dos ácidos graxos provenientes de óleo vegetal foram 

examinados na flotação da apatita, como afirmam Guimarães et al. (2005).  

 

4.3 Caracterização dos minerais puros 

 

A Tabela 11 mostra os resultados da fluorescência de raios X da amostra de 

apatita. Como a apatita pura contém quantidades de CaO e P2O5 de 54,02 e 38,39%, 

respectivamente, foi possível estimar que a amostra de apatita tenha 92,50% de pureza, 

quanto à sua composição química. 

Tabela 11 - Resultados da FRX para as amostras de apatita (em %). 

CaO P2O5 K2O SiO2 SO3 I Cl Na2O ThO2 MnO Fe2O3 BaO SrO 

54,02 38,49 4,20 1,10 0,63 0,39 0,34 0,27 0,18 0,11 0,11 0,10 0,06 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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As imagens do MEV foram obtidas utilizando-se imagens de elétrons 

retroespalhados (BEC) e secundários (SEI). Na Figura 31 é possível notar a associação 

da apatita com uma fase mineral acicular. Os resultados de espectroscopia de dispersão 

de energia por raios X (EDS) são mostrados para dois pontos, sendo um na maior porção 

do mineral de apatita e o outro no ponto de associação (Figura 31 c). A fase majoritária 

do mineral, marcada pelo ponto 1, foi composta por Ca, P e O, como esperado para a 

apatita (Ca5 (PO4) 3). Como Cl e F também foram observados,  pode ser uma indicação 

da existência de fluorapatita e cloro-apatita na amostra (Ca5 (PO4) 3 (F, Cl)). A fase de 

associação, marcada pelo ponto 2, apresenta uma pequena contaminação, contudo, 

ressalta-se que a fase acicular não pôde ser corretamente identificada com base apenas 

neste resultado. 

Figura 31 - Imagens do MEV para a apatita: (a) BEC e (B) SEI imagens para aumento de 

x190 e (c) BEC e (d) SEI imagens para aumento de x750. Resultados do EDS para (e) 

ponto 1 e (f) ponto 2. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 
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(e) (f) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Tabela 12 mostra os resultados da fluorescência de raios X da amostra de 

hematita. A hematita contém 96,68% de Fe2O3 quanto à sua composição química.  

 

Tabela 12 - Resultados da FRX para as amostras de hematita (em %). 

Fe2O3 K2O Ta2O5 Co3O4 CaO P2O5 

96,68 2,59 0,23 0,19 0,16 0,15 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Figura 32 apresenta os resultados do MEV para a hematita. A imagem indica 

uma boa liberação nesta faixa granulométrica, pois está praticamente livre de partículas 

mistas, como se pode observar na Figura 32 (a) e (b). É possível verificar uma associação 

da hematita (fase principal) com uma fase mineral secundária (ponto 2) e uma fase 

terciária (ponto 3), como apresentado na Figura 32 (c). As Figuras 32 (e), (f) e (g) 

apresentam os resultados da análise de EDS para as duas fases minerais. Como esperado, 

a fase mineral principal é composta de Fe e O, ou seja, compatível com hematita. No 

entanto, a associação mineral não pôde ser corretamente identificada baseando-se 

somente nos resultados do EDS.  

 

 

 

 

 

 

ponto 1 ponto 2 



83 

 

 

 

Figura 32 - Imagens do MEV para a hematita: (a) BEC e (B) SEI imagens para aumento 

de x190 e (c) BEC e (d) SEI imagens para aumento de x750. Resultados do EDS para (e) 

ponto 1 (f) ponto 2 e (g) ponto 3. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f)  

ponto 1 ponto 2 
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(g) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A Tabela 13 mostra os resultados da fluorescência de raios X da amostra de 

quartzo. O quartzo contém quantidades de SiO2 de 94,68% quanto à sua composição 

química.  

 

Tabela 13 - Resultados da FRX para as amostras de quartzo (em %) 

SiO2 K2O I Fe2O3 CaO TiO2 BaO P2O5 

94,68 4,31 0,58 0,16 0,12 0,05 0,05 0,04 

 

A Figura 33 apresenta os resultados do MEV para o quartzo, mineral com fraturas 

conchoidais e indica uma boa liberação nesta faixa granulométrica, assim como os demais 

minerais puros utilizados neste trabalho, pois está praticamente livre de partículas mistas, 

conforme Figura 33 (a) e (b). Duas fases minerais foram detectadas, sendo a fase principal 

(majoritária) identificada como quartzo, composta basicamente por Si e O Figura 33 (e), 

e a fase secundária não pôde ser corretamente identificada apenas pelo ensaio de EDS.  

 

 

 

 

 

 

 

ponto 3 
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Figura 33 - Imagens do MEV para a apatita: (a) BEC e (B) SEI imagens para aumento de 

x190 e (c) BEC e (d) SEI imagens para aumento de x750. Resultados do EDS para (e) 

ponto 1 e (f) ponto 2. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.3.1 Potência Zeta dos minerais 

 

Na Figura 34 são apresentadas as medidas do potencial zeta dos minerais apatita, 

hematita e quartzo. O ponto isoelétrico de apatita (IEP) não foi detectado na faixa de pH 

testada (3,5 a 12,5) e a carga de superfície da apatita permaneceu negativa em todas as 

medidas. 

O ponto isoelétrico (IEP) para hematita foi determinado em pH 6,95. Resultado 

similar (IEP em pH 6,2) foi encontrado por Kar et al. (2013) trabalhando com amostras 

de hematita das minas de Odisha, na Índia. Já Rohen et. al. (2019) encontraram um ponto 

de carga da hematita natural em um valor de pH próximo a 4,8. 

Assim como ocorreu com o mineral apatita, o ponto isoelétrico do quartzo (IEP) 

não foi detectado na faixa de pH testada (3,5 a 12,5) e a carga de superfície do quartzo 

permaneceu negativa em todas as medidas. Valores típicos de IEP para alguns dos 

minerais de óxido foram determinados por  Fuerstenau e Palmer (1972): quartzo [SiO2] 

pH 2, hematita natural [Fe2O3] pH 4,8-6,7, hematita sintética pH 8,6; os pesquisadores 

ressaltam que os IEP’s de silicatos minerais são afetados por química de cristal e 

lixiviação seletiva de metais cátions ou sílica da superfície.  

Figura 34 - Potencial zeta das partículas de apatita, hematita e quartzo em função do pH 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.4 Caracterização do minério fosfático 

 

Os resultados da Fluorescência de raios-x da amostra usada para flotação de 

fosfato estão apresentados na Tabela 14. Observa-se que a mineralogia é bastante 

complexa.  

O depósito apresenta alta heterogeneidade, levando à dificuldade na flotação por 

dois fatores principais: a composição química da mesma, que gera íons de cálcio que 

acabam competindo pelo coletor com o fósforo, e há também um problema ligado à 

liberação dos grãos, já que o fosfato se encontra extremamente disseminado na formação 

rochosa. Os maiores contaminantes dos concentrados de apatita são os carbonatos, óxidos 

de ferro e silicatos de alumínio e magnésio. 

Tabela 14 Resultados de fluorescência de raios-x do Under D (ponto de coleta da amostra 

utilizada na flotação). 

 

UDD-Under D A-76 

Elemento Teor (%) 

Al2O3 1,24 

BaO 0,98 

CaO 26,95 

Fe2O3 17,30 

MgO 1,29 

MnO2 0,69 

Nb2O5 0,40 

P2O5 21,06 

SiO2 18,49 

TiO2 2,39 

Óxidos 9,20 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na Figura 35 apresenta a análise granulométrica do minério fosfático. Observa-se 

d50 menor que 70 µm. Ressalta-se que é a granulometria utilizada pela empresa Copebras 

para realização da etapa flotação, por promover uma boa liberabilidade. 
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Figura 35 - Análise granulométrica do minério fosfático feito por difração a laser 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.5 Ensaios de flotação em tubo de Hallimond 

 
4.5.1 Flotação de apatita 

 

Os resultados dos testes de flotação de apatita em tubo de Hallimond estão 

apresentados na Figura 36. Em pH 9, sem depressor (0 mg.L-1), obteve-se uma 

flotabilidade média de 63,71%, variando de pH 9,5 para 10,0 aumentou a flotabilidade da 

apatita para 82%, em contrapartida, quando se aumentou para pH 10,5 a flotabilidade 

atingiu 68% e, em pH 11, a flotabilidade da apatita caiu bruscamente para 21%. Karlkvist 

et al. (2015), com mineral de apatita de alta pureza, semelhante ao usado no presente 

trabalho, testaram pH’s de 2 a 12 e ressaltaram um melhor resultado para a flotabilidade 

da apatita em pH 10.  

No pH de 9,5 a farinha de milheto proporcionou maior depressão quando 

comparada aos demais depressores testados, amido de milheto e amido de milho; na 

primeira concentração testada de 1,25 mg.L-1 deprimiu-se aproximadamente 95% do 

mineral, que se manteve progressivo até a concentração (3,75 mg.L-1). A farinha de 

milheto manteve o mesmo comportamente para os demais pH’s testados (10 e 10,5), não 

sendo possível perceber variação nos resultados para as diferentes concentrações e pH’s 

testado. 
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Para o amido de milheto obteve uma maior ação depressora sobre mineral apatita 

nos pH’s 10 e 10,5, independente da concentração. Em pH 11, apresentou maior ação 

depressora nas concentrações 2,50 e 3,75 mg.L-1.  

O amido de milho apresentou menor influência na flotabilidade da apatita, quando 

comparado à farinha e amido de milheto. 

De acordo com Raju et al. (1997), os minerais de calcita, dolomita e apatita, por 

serem portadores de cálcio, deveriam ser deprimidos pelo amido. Contudo, na prática 

industrial, observa-se a seletividade na adsorção do amido sobre a calcita em detrimento 

da interação amido/apatita. Segundo Leal Filho et al. (2000), o amido deprime 

seletivamente a calcita em um sistema apatita/calcita para concentrações abaixo de 15 

mg.L-1 sem deprimir a apatita. Horta (2013) ainda afirma que minerais de origens 

diferentes, também se comportam de maneiras diferentes.  

Hoang et al. (2018) afirmaram que em um sistema em que existe apenas um 

mineral, como no processo de flotação em tubo de Hallimond de apatita, é inevitavel que 

ocorra a adsorção do amido na superfície do mesmo, levando à depressão, mesmo que em 

baixas concentrações, podendo assim ser analisado apenas o poder depressivo dos 

reagentes.  

Os resultados dos testes de flotação em tubo de Hallimond apresentados por 

Araujo et al. (2006) mostraram a capacidade de diferentes amidos para deprimir tanto em 

flotação aniônica quanto catiônica, e em ambos os casos, amilose foi um depressor mais 

fraco que amilopectina. Os testes realizados não vão ao encontro da afirmação anterior, 

uma vez que o teor de amilopectina dos depressores são: amido de milheto 

(58,21±0,60%), farinha de milheto (31,07±0,93% ) e amido de milho (44,55±0,79% ) 

logo, ao observar os resultados dos testes na Figura 36, nota-se um maior poder de 

depressão da farinha milheto, em seguida, do amido de milheto e, por fim, do amido de 

milho para o pH 9,5 e 11.   

Os resultados do teste ANOVA para a flotabilidade da apatita estão apresentados 

na Tabela 15. Correlacionou-se os amidos de milho e o amido e farinha de milheto. Os 

resultados da análise de variância indicou diferenças entre pH, dosagem e também entre 

o grupo de depressores analisados, havendo impactos significativos sobre a flotabilidade 

do mineral apatita.  
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Figura 36 - Resultados dos testes de flotação para o mineral apatita usando milho, amido e 

farinha de milheto nos pHs (a) 9,5, (b) 10.0 (c) 10,5 e (d) 11 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Tabela 15 - Resultados ANOVA para a flotabilidade da apatita utilizando-se os 

depressores (amidos de milho, amido e farinha de milheto). 

pH 
Concentração Depressores 

p-Value F F critic p-Value F F critic 

9,5 4,02E-13 205,50 3,55 2,45E-12 166,46 3,55 

10 2,20E-14 286,13 3,55 6,15E-08 47,94 3,55 

10,5 6,96E-13 192,84 3,55 1,18E-06 31,98 3,55 

11 2,20E-13 220,08 3,55 2,9E-11 124,02 3,55 

Concentração 

(mg/L) 

pH Depressores 

p-Value F F critic p-Value F F critic 

1,25 1,54E-16 237,37 3,40 2,00E-14 114,56     3,00 

2,50 4,36E-19 394,59 3,40 2,42E-13  92,80 3,00 

3,75 1,03E-19   446,46 3,40  2,94E-4      9,28 3,00 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.5.2 Flotação de hematita e quartzo 

 

De acordo com informações obtidas no DNPM (2018), o minério de ferro é 

comercializado, em média, a 63,6% de ferro contido, o que representa 90,1% de hematita. 

Por esta razão, a linha limite foi estabelecida em 90% como meta para a flotabilidade e a 

depressibilidade (100% menos a flotabilidade) dos minerais quartzo e hematita, 

respectivamente. Na Figura 37, observa-se a comparação entre os depressores amidos de 

milho, amido e farinha de milheto. 

O amido de milheto apresentou flotabilidade para o mineral quartzo acima de 90% em 

todas concentrações e pH’s testados, também atingiu o limite proposto nas concentrações 

e pH’s testados com hematita. Obteve-se uma maior ação depressora da hematita em pH 

9. Abaka-Wood et al. (2018) realizaram testes de flotação em tubo de Hallimond com 

mineral hematita e sugeriram que a resposta de flotação de cada mineral é dependente do 

pH . Em testes realizados por Pattanaik et al. (2000), sugere-se alta adsorção de amido na 

hematita em pH 9,0 e permanece estável até pH 10. O desempenho do amido de milheto 

pode estar associado ao teor de amilopectina (58,21%), Pavlovic e Brandao (2003) 

afirmaram que a amilopectina é um floculante poderoso e desempenha o papel de um 

depressor efetivo em minerais portadores de ferro.  

A farinha de milheto com teor de amilopectina (31,07%), relativamente inferior 

ao amido de milheto testado, não apresentou um bom desempenho, não atingiu o limite 

proposto de 90% para flotabilidade do quartzo e depressibilidade da hematita para as 

dosagens e pH’s testados. Este resultado pode estar associado ao teor de lipídeos (13,20%) 

presente na farinha de milheto, que de acordo com Peres e Correa (1996), para flotação 

de minerais de ferro, o amido ou a farinha usados como depressores devem apresentar 

teores de óleo inferiores a 1,5%, caso contrário podem inibir a formação de espumas, 

prejudicando o desempenho da flotação. Peres e Correa (1996) e Guimarães (2004), 

defendem a baixa ou nenhuma influência da espumação em testes realizados em tubo de 

Hallimond. 

Os resultados com amido de milho atingiram o limite proposto apenas em pH 10, 

e concentração 10 mg.L-1. O amido de milho obteve melhor depressibilidade para a 

hematita em pH 10,5 e concentração de 40 mg. L-1, atigindo o limite teórico de 90%. De 

acordo com os testes realizados por Veloso et. al. (2018), o amido de milho apresenta 

maior ação depressora para a hematita em pH 10,5 e ainda permite menor influência na 

flotabilidade do quartzo neste mesmo pH. Portanto, os testes aqui representados indicam 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892687596001185#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892687596001185#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892687596001185#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0892687596001185#!
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uma desconformidade com Veloso et. al. (2018), visto que obtiveram menor influência 

na flotabilidade do quartzo em pH 10. 

Em geral, um aumento na concentração do depressor promove um decréscimo na 

flotabilidade do quartzo, a adsorção do amido de milho ocorre em ambos os minerais, 

quartzo e óxidos de ferro, mas, em pH alcalino, a interação entre o quartzo e a amina 

(coletor) é mais forte, prevenindo a adsorção do amido, conforme Shrimali e Miller 

(2016). Ainda que o quartzo não tenha afinidade com o amido e, dessa forma, não se 

adsorva prioritariamente, ao se adicionar o coletor pode haver uma mudança na 

propriedade de superfície do quartzo em altas concentrações, sugerindo uma interação 

entre o amido e a monoeteramina, formando um clatrato. A interação com o clatrato 

ocorre de tal forma que o amido mascara a cauda hidrofóbica da monoeteramina, 

diminuindo o ângulo de contato na superfície do quartzo de 62° para 43°, na presença de 

excesso de amido (LIMA et al., 2013). 

Figura 37 - Resultados da flotabilidade do quartzo e depressibilidade da hematita usando 

milho, amido e farinha de milheto nos pHs (a) 9,0, (b) 9,5 (c) 10,0 e (d) 10,5. 

  
(a) (a) 

  
(b) (b) 
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(c) (c) 

  
(d) (d) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os resultados do teste ANOVA para a flotabilidade do quartzo, estão apresentados 

na Tabela 16.  

Tabela 16 - Resultados ANOVA para a flotabilidade do quartzo utilizando-se os 

depressores (amidos de milho, amido e farinha de milheto). 

pH 
Concentração Depressores 

p-Value F F critic p-Value F F critic 

9,0 1,11E-23 970,51 3,40 8,75E-10 42,75 3,00 

9,5 1,25E-18 360,45 3,40 3,07E-3 6,10 3,00 

10 1,41E-29 3031,75 3,40 4,28E-27 1407,11 3,00 

10,5 2,36E-22 749,22 3,40 4,21E-06 16,83 3,00 

Concentração 

(mg/L) 

pH Depressores 

p-Value F F critic p-Value F F critic 

5,0 1,48E-18 35,29 3,40 6,19E-13 195,51     3,55       

10,0 1,53E-21  639,36 3,00 1,51E-3 9,51 3,55 

20,0 4,37E-27   1875,31 3,40 4,42E-06      26,41 3,55 

40,0 3,36E-26   1584,12 3,40 1,15E-15    402,11 3,55 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tabela 17 - Resultados ANOVA para a depressibilidade da hematita utilizando-se os 

depressores (amidos de milho, amido e farinha de milheto). 

pH 
Concentração Depressores 

p-Value F F critic p-Value F F critic 

9,0 2,2-34 7654,98 3,40 8,75E-3 4,86 3,00 

9,5 2,50E-27 1964,69 3,40 1,21E-13 98,79 3,00 

10 4,0E-36 10676,8 3,40 3,26E-24 805,98 3,00 

10,5 6,10E-31 3942,33 3,40 1,51E-13 96,85 3,00 

Concentração 

(mg/L) 

pH Depressores 

p-Value F F critic p-Value F F critic 

5,0 4,09E-18 4076 3,40 1,21E-21  488,73     3,00       

10,0 2,81E-30  3469 3,00 2,60E-20 377,00 3,00 

20,0 3,09-27   2341,21 3,40 2,0E-21    467,90 3,00 

40,0 5,84E-30   3263,60 3,40 2,4E-27  1475,69 3,00 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os resultados da análise de variância indicaram diferenças entre pH, concentração 

e também entre o grupo de depressores analisados e tiveram impactos significativos sobre 

a flotabilidade do mineral quartzo. 

 

4.6 Flotação de minério fosfatico em célula mecânica 

 

Apresentou-se separadamente os testes de flotação com minério de fosfato 

realizados na célula de bancada do tipo Denver, conforme Figura 38, comparando amidos 

de milho e milheto e farinhas de milho e milheto, devido à diferença composicional 

apresentada anteriormente. Os testes foram realizados seguindo criteriosamente os 

parâmetros apresentados na tabela 6 – condicionamento dos reagentes de flotação e tabela 

7 – parâmetros de flotação.  

Diante a composição do minério de fosfato, dividiu-se a discussão por elementos, 

visando melhor entender o comportamento do enriquecimento do P2O5 no processo de 

flotação. Industrialmente na empresa Copebras do grupo Cmoc espera-se um teor de P2O5 

na etapa rougher de 34% e o teor dos contaminantes Fe2O3, CaO, MgO e SiO2 no 

concentrado, assim como o teor máximo esperado no concentrado final da indústria. 
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Figura 38 - Célula de flotação utilizada na flotação do minério fosfático 

  

Fonte: Elaborado pela autora. 

A Figura 39 apresenta os resultados médios dos testes de flotação para os 

depressores amido de milho e amido de milheto na dosagem de 460 g/t e pH’s 9,5, 10,0 

e 10,5. Em relação ao teor, ambos amidos superaram 35,5% de P2O5. Em relação à 

recuperação mássica e metalúrgica o amido de milho se destacou nos pH’s 9,5 e 10,5, 

cerca de 5,48% e 8,48%, a mais do que o amido de milheto respectivamente. Em pH 10,0, 

o amido de milho e o milheto obtiveram desempenho similares.  

Os testes de flotação realizados com farinha de milho (fubá) e farinha de milheto, 

conforme apresentado na Figura 40, apresentaram resultados bastante distintos. A farinha 

de milho e a farinha de milheto no pH 9,5 atingiram o teor mínimo praticado 

industrialmente (34% de P2O5). Portanto, a farinha de milheto, pH 9,5 atingiu uma maior 

recuperação mássica e metalúrgica, cerca 12,39 e 11,68%, respectivamente, maior que a 

farinha de milho.  
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Figura 39 - Resultados médios dos testes de flotação P2O5, dosagem 460 g/t, pHs 9,5, 10,0 e 

10,5 para os depressores amido de milho e milheto. 

 

Teor de P2O5 (%) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 40 - Resultados médios dos testes de flotação P2O5, dosagem 460 g/t, pHs 9,5, 10,0 e 

10,5 para os depressores farinha de milho e milheto. 

 

Teor de P2O5 (%) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A Figura 41 apresenta os resultados médios dos testes de flotação para os 

depressores amido de milho e milheto na dosagem de 500 g/t, pHs 9,5, 10,0 e 10,5. A 

dosagem 500 g/t e o pH 9,5 são variáveis adotadas pela indústria Copebras/Cmoc. 

Observa-se melhor desempenho para amido de milho em relação ao teor nos pH’s 9,5 e 

10,0, próximo a 36% de P2O5; o amido de milheto esteve muito próximo ao amido de 

milho, exceto no pH 10,5, quando se obteve menor teor. 

igura 41 - Resultados médios dos testes de flotação P2O5, dosagem 500 g/t, pHs 9,5, 10,0 e 

10,5 para os depressores amido de milho e milheto. 

 

Teor de P2O5 (%) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na Figura 42 a farinha de milheto em pH 9,5 e dosagem de 500 g/t obteve maior 

desempenho na recuperação metalúrgica e mássica, 75,41 e 47,10%, respectivamente. Já 

para a farinha de milho o melhor desempenho foi no pH 10,5, com a recuperação 

metalúrgica e mássica 74,50 e 45,58%, respectivamente. Todos os pH’s testados para a 

farinha de milho atingiram o limite exigido pela indústria.  
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Figura 42 - Resultados médios dos testes de flotação P2O5, dosagem 500 g/t, pHs 9,5, 10,0 e 

10,5 para os depressores farinha de milho e milheto.  

 

Teor de P2O5 (%) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Visando entender a influência da dosagem de depressor na flotação de P2O5, 

aumentou-se a dosagem de depressor para 540g/t. 

Na Figura 43 observou-se que o amido de milheto manteve o mesmo teor no pH 

9,5, 35,40% do que o teor apresentado na dosagem de 500 g/t, já para os pH’s 10 e 10,5, 

devido ao aumento da dosagem de 500 para 540 g/t, o teor aumentou cerca de 1,0 e 1,4%, 

respectivamente. Portanto, verificou-se uma queda na recuperação metalúrgica, cerca de 

3% para os pH’s 9,5 e 10,0 e cerca de 15% para o pH 10,5. Este mesmo comportamento 

se repetiu para a recuperação mássica, com queda de 2 e 1,5% para os pH’s 9,5 e 10, 

respectivamente, e destacou-se a queda abrupta em pH 10,5, cerca de 9%. Este mesmo 

comportamento se repetiu para o amido de milho. Esta queda na recuperação mássica e 

metalúrgica, devido ao aumento de dosagem, é condizente com experimentos realizados 

por Albuquerque (2010), que, em seus testes, devido ao aumentou da dosagem do 

depressor, amido de milho, registrou perdas na recuperação metalúrgica e mássica. Leal 

Filho (1999) e Papini (2000) mostraram que, a partir de determinada dosagem de amido, 

ocorre uma intensa depressão da apatita. 
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Figura 43 - Resultados médios dos testes de flotação de P2O5, dosagem 540 g/t, pHs 9,5, 

10,0 e 10,5 para os depressores amido de milho e milheto. 

 

Teor de P2O5 (%) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 44 - Resultados médios dos testes de flotação de P2O5, dosagem 540 g/t, pHs 9,5, 

10,0 e 10,5 para os depressores farinha de milho e milheto. 

 

Teor de P2O5 (%) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Na Figura 44 não foi possível observar a mudança na recuperação metalúrgica, 

mássica e teor em detrimento da mudança da dosagem do depressor. As farinhas 

obtiveram alta recuperação metalúrgica e mássica, indicando um promissor depressor 

para testar nas etapas de cleaner e scavenger.  

Visando uma amplitude das respostas para o concentrado de P2O5 utilizando 

amidos (milho e milheto) e farinha (milho e milheto), utilizou-se o software Origin, 

versão 9.0, para apresentar gráficos em 3D, conforme Figura 45.  

 

Figura 45 - Teor de P2O5 na presença de: (a) amido de milheto (b) amido de milho (c) 

farinha de milheto e (d) farinha de milho. 

 

a) amido de milheto 

 

 

(b) amido de milho 
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(c) farinha de milheto 

 

(d) farinha de milho 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Observou-se nos testes realizados uma influência direta entre dosagem do 

depressor e teor de P2O5. Em contrapartida, evidenciou-se uma queda na recuperação 

mássica e metalúrgica quando se aumenta a dosagem para os amidos. Para as farinhas, 

não foi possível observar uma queda da recuperação tão acentuada. Testes de flotação no 

pH 9,5 obtiveram bom teor de P2O5, semelhante ao ocorrido com QinboCao et al. (2015), 

que sugerem o pH 9,5. Amido de milho e milheto apresentaram desempenhos similires 

para a flotação de P2O5 
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A farinha de milheto testada como depressor tem 13,20% de óleo em sua 

composição, similar ao valor encontrado por Catrin et al. (2015). Conforme sugerido por 

Guimarães et al. (2004), o teor de óleo acima de 4% no depressor pode afetar a espumação 

da flotação de minério de fosfato. Durante os testes de flotação com a farinha de milheto 

observou-se um acontecimento atípico, que despertou um novo viés no presente estudo. 

Ao adicionar o depressor, primeiro reagente adicionado na cuba de minério para 

condicionamento, ocorreu uma excessiva espumação antes da inserção do espumante e 

coletores. Sabendo-se do elevado teor de óleo presente na farinha de milheto, realizou-se 

a extração e a caracterização do mesmo através de uma cromatografia gasosa e notou-se 

a presença de ácidos graxos, 93,30 %, como pode ser observado na Figura 31, 

Composição do óleo da farinha de milheto, sendo ácido linoleico (58,80%), ácido 

palmítico (18,30%), ácido oleico (16,30%) e ácido esteárico (1,90%). 

Os coletores à base de ácidos graxos são muito utilizados para a separação por 

flotação da apatita e da dolomita, como afirmam Liu et al. (2017). Diante dos resultados 

obtidos para os testes realizados com farinha de milheto, atingiu-se o teor de P2O5 

praticado industrialmente para o pH 9,5 nas dosagens de 460 e 500 g/t, portanto, não se 

atingiu o teor pretendido para nenhum pH testado na dosagem de 540 g/t. Notou-se um 

bom desempenho na recuperação metalúrgica e mássica, contudo, são necessárias as 

etapas cleaner e scanveger para melhor entender seu desempenho como depressor.  

Comparando a farinha de millheto e milho, notou-se que a farinha de milho atingiu 

o teor mínimo de 34% de P2O5 para todos os pH’s e dosagens testados, mas obteve-se 

menor recuperação mássica e metalúrgica que a farinha de milheto. Diante do exposto, 

necessita-se de maior investigação para os resultados encontrados, pois não foi possível 

observar a influência negativa do teor de óleo nos testes de flotação para o elemento P2O5, 

contrariando os resultados obtidos por Guimarães et al. (2004). Levantou-se a hipótese 

de haver excesso de um hidróxido de sódio (NaOH) residual oriundo da etapa de 

gelatinização do depressor. Este reagiu com a porção saponificável do óleo presente na 

farinha de milheto (hidrólise básica de lipídeos), formando um reagente coletor, 

consequentemente, provocando ganhos na recuperação mássica e metalúrgica, portanto, 

necessita-se de maior investigação para entender a influência do óleo presente na farinha 

de milheto na flotação de fosfato. 

Diante da dificuldade de atender à especificação do teor de Fe2O3 no concentrado 

final entregue às plantas químicas da Copebras/CMOC é uma preocupação o teor de 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_pt-PTBR857BR857&q=hidr%C3%B3xido+de+s%C3%B3dio&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj09qqIuOfjAhXlHrkGHbTYANgQBQgsKAA
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Fe2O3. O limite industrial para o teor de óxido de ferro (Fe2O3) é de 2,8% no concentrado 

final, a qualidade da produção de ácido fosfórico é prejudicada quando este indicador não 

é atendido (SILVA et al., 2018). Portanto, esse valor não é alcançado para os testes 

realizados apenas na etapa rougher, sugerindo etapas adicionais. A empresa conta com 

auxílio de um separador magnético de alta intensidade para ajudar na remoção do Fe2O3, 

além das etapas cleaner e scavenger. 

Pode-se observar na Figura 46 um comportamento bastante similar para amido de 

milho e amido de milheto para o Fe2O3. 

Figura 46 - Resultados médios dos testes de flotação de Fe2O3, dosagem 460 g/t, pHs 9,5, 

10,0 e 10,5 para os depressores amido de milho e milheto. 

 

Teor de Fe2O3 (%) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme exposto na Figura 47, observou-se um menor desempenho para farinha 

no que tange ao teor. Todos testes realizados com os amidos ficaram abaixo do teor de 

5% de Fe2O3, em contrapartida, os testes realizados com farinha na dosagem de 460 g/t 

ultrapassaram 5% de teor de Fe2O3. Este comportamento pode estar relacionado à 

proporção amilose/amilopectina, pois a farinha é cereal moído de forma integral, e 
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apresentam maior teor de fibras, umidade, óleo, proteínas e cinzas. A farinha de milho se 

destacou em relação à farinha de milheto para todos os pH’s testados.  

 

Figura 47 - Resultados médios dos testes de flotação de Fe2O3, dosagem 460 g/t, pHs 9,5, 

10,0 e 10,5 para os depressores farinha de milho e milheto. 

 

Teor de Fe2O3 (%) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na Figura 48, ao aumentar a dosagem do amido, não influenciou o teor de Fe2O3 

no flotado. Contudo, notou-se uma piora no desempenho do amido de milheto em relação 

ao amido de milho. 

Ao aumentar as dosagens das farinhas de 460 para 500 g/, dois comportamentos 

foram observados, conforme Figura 49. A farinha de milho melhorou seu desempenho e 

flotou um menor teor de Fe2O3, em contrapartida a farinha de milheto piorou seu 

desempenho, aumentando o teor de Fe2O3 no flotado. Este comportamento pode estar 

ligado ao teor de óleo presente na farinha (13,20%). 
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Figura 48 - Resultados médios dos testes de flotação de Fe2O3, dosagem 500 g/t, pHs 9,5, 

10,0 e 10,5 para os depressores amido de milho e milheto. 

 
Teor de Fe2O3 (%) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 49 - Resultados médios dos testes de flotação de Fe2O3, dosagem 500 g/t, pHs 9,5, 

10,0 e 10,5 para os depressores farinha de milho e milheto. 

 

Teor de Fe2O3 (%) 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Observou-se uma influência positiva com aumento dosagem de 460 e 500 para 

540 g/t nos testes utilizando amidos, conforme apresentado na Figura 50. Demonstrando 

a necessidade de altas dosagens de amido para manter o teor de Fe2O3 mais baixo. Similar 

ao observado por Silva et. al., 2018 em seus experimentos com minério fosfático. 

 

Figura 50 - Resultados médios dos testes de flotação de Fe2O3, dosagem 540 g/t, pHs 9,5, 

10,0 e 10,5 para os depressores amido de milho e milheto. 

 
Teor de Fe2O3 (%) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme Figura 51, a farinha de milho melhorou seu desempenho na dosagem 

de 540 g/t, podendo confirmar o fato de se comparar ao amido de milho, quando em 

dosagens distintas, ou seja, a farinha de milho necessita de uma maior dosagem do que o 

amido de milho para obterem valores similares, provavelmente, devido à proporção 

amilose:amilopectina. Já a farinha de milheto obteve um desempenho pior em altas 

dosagens. 
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Figura 51 - Resultados médios dos testes de flotação de Fe2O3, dosagem 540 g/t, pHs 9,5, 

10,0 e 10,5 para os depressores farinha de milho e milheto. 

 

Teor de Fe2O3 (%) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Muitos autores confirmaram a interação entre ácidos graxos e óxido de ferro 

(GUTIERREZ; ISKRA, 1977; QUAST, 2006, 2015) e ressaltaram o pH mais próximo de 

neutro como melhor resposta para a interação, este evento pode confirmar a suposição de 

que o óleo (composto por 93% de ácido graxo) presente na farinha de milheto pode estar 

sendo saponificado com um possível excesso de Hidróxido de Sódio (NaOH) usado na 

gelatinização de depressores e formando um coletor.  

Fernandes (2011), de acordo com seus testes, demonstra uma significativa 

influência do elemento mineral ferro no aumento do tamanho dos cristais de fosfogesso 

(aumento do tempo de indução), ocorrendo até mesmo em viscosidades mais altas. 

Visando uma amplitude das respostas para o concentrado de Fe2O3 utilizando 

amidos (milho e milheto) e farinha (milho e milheto), utilizou-se o software Origin, 

versão 9.0, para apresentar gráficos em 3D, conforme Figura 52. 
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Figura 52 - Superfície resposta do teor do Fe2O3 na presença de: (a) amido de milheto (b) 

amido de milho (c) farinha de milheto e (d) farinha de milho. 

 

(a) amido de milheto 

 

(b) amido de milho 
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c) farinha de milheto 

 

(d) farinha de milho 

Na Figura 53, pode-se observar o desempenho dos depressores testados para o 

óxido de cálcio (CaO).  

Muitos depósitos têm excesso de cálcio em compostos não associados ao fosfato 

que não podem ser removidos por beneficiamento. Chaabouni et al. (2014) relatam que a 

relação entre CaO e P2O5 determina a quantidade de H2SO4 utilizada. Como o custo do 
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H2SO4 é um fator importante na produção do ácido fosfórico, uma baixa relação CaO: 

P2O5 é preferida (SLACK, 1968). 

Não observou uma influência direta no teor de CaO para os diferentes pH’s (9,5, 

10 e 10,5) testados. Mas, em relação à dosagem, observou-se uma influencia direta para 

os depressores amido de milho, amido de milheto e farinha de milho, onde aumentou a 

dosagem e concomitantemente aumentou o teor de CaO(%). Para a farinha de milheto, 

não pôde observar influência das dosagens e pH’s testados.  

 

Figura 53 - Superfície resposta do teor do CaO na presença de: (a) amido de milheto (b) 

amido de milho (c) farinha de milheto e (d) farinha de milho. 

 
(a) amido de milheto 

 

 

(b) amido de milho 



111 

 

 

 

 
(c) farinha de milheto 

 
(d) farinha de milho 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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A relação de CaO/P2O5 é importante para identificar o fósforo apatítico e 

distingui-lo dos fosfatos secundários. A empresa Copebras/Cmoc espera uma relação 

abaixo de 1,34 em seu concentrado final. Este valor foi alcançado para todos os testes 

realizados. 

A presença de silicatos pode prejudicar a produção de ácido fosfórico, produzindo 

a acidificação. CHAABOUNI et al. (2014) ressaltam que teor de SiO2 >3% pode afetar 

negativamente a filtração do gesso na produção de ácido fosfórico. Quando em contato 

com a sílica, ocorre uma reação e produção de tetrafluoreto de silício, gás altamente 

inflamável (SILVA, 2018). Na Figura 54 pode se observar o desempenho do amido de 

milheto e milho e das farinhas de milheto e milho e relação ao teor de SiO2(%). 

Não foi verificada variação do teor de SiO2(%) para as diferentes dosagens e pH’s 

testados utilizando amido de milheto, apresentou um desempenho satisfatório, mantendo 

o teor de SiO2 < 3%, na etapa rougher. Para o amido de milho na flotação de SiO2 não se 

observou influência da dosagem no teor da SiO2. 

Nos testes realizados com a farinha de milheto, obteve-se o teor de teor de SiO2 > 3% e 

ultrapassou os 3% de SiO2 esperados. Para a farinha de milho (fubá) observou-se um bom 

desempenho para dosagem 540 g/t e pH 10. 

 

Figura 54 - Superfície resposta do teor do SiO2 (%) na presença de: (a) amido de milheto 

(b) amido de milho (c) farinha de milheto e (d) farinha de milho. 
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(a) amido de milheto 

 
(b) amido de milho 

 
(c) farinha de milheto 
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(d) farinha de milho 

 

O conteúdo de óxido de magnésio (MgO) é uma grande preocupação, quando se 

utiliza o concentrado final de fosfato para  fins de alimentação animal, altos níveis de 

MgO afetam diretamente a saúde dos animais.  

Os resultados para teor de MgO indicam uma relação com a dosagem dos 

depressores, mostrando que em dosagens mais altas de depressores manteve teores mais 

baixos de MgO. Duong et al. (2019) indicam a importância de reduzir o teor de MgO no 

concentrado final de fosfato e sugerem a relação MgO/P2O5 < 0,06 como aceitável.  

Fernandes (2011) concluiu em seus testes que a maior concentração de magnésio e 

também de alumínio nos concentrados finais de fosfato causam reduções no tamanho dos 

cristais de fosfogesso. Em todos os testes realizados a relação MgO/P2O5 foi < 0,02. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Testes laboratoriais são essenciais para conhecimento e desenvolvimento de 

reagentes tecnologicamente e economicamente atraentes. Os ensaios de caracterização 

físico-químicos do cereal milheto Pennisetum glaucum (L) R. Br) demonstrou ter 

propriedades imprescindíveis para seu uso como depressor, e similiridade ao milho, 

amplamente utilizado como depressor nas indústrias minerais brasileiras.  

O amido de milho se mostrou menos influente na flotabilidade do mineral apatita 

em tubo de Hallimond, para as concentrações e pH’s testados, enquanto que o amido e 

farinha de milheto apresentaram forte ação depressora para o mineral apatita. 

Nos testes de flotação em tubo de Hallimond com os minerais de quartzo e 

hematita, o amido de milheto destacou-se na depressibilidade da hematita mineral sem 

influenciar a flotabilidade do quartzo. Além de apresentar menor sensibilidade às 

mudanças de pH. O amido de milho teve seu melhor desempenho no pH 10,5 para a 

depressibilidade da hematita, mas não foi possível atingir a mesma recuperação de um 

processo industrial para o amido de milho, que tem seu uso industrialmente consagrado. 

Tal fato demonstra que o tubo de Hallimond, mesmo com minerais puros, não tem a 

mesma eficiência como nos estágios realizados na indústria, fortalecendo a necessidade 

de se realizar testes em célula de flotação em bancada. Enquanto a farinha de milheto não 

se mostrou eficiente para os testes com quartzo e hematita em tubo de Hallimond.  

Para a flotação de minério fosfatico, o amido de milheto e a farinha de milho 

apresentaram os maiores teores de P2O5 para as dosagens de 540 g/t, no pH 10. Em relação 

aos contaminantes Fe2O3, CaO, SiO2 e MgO o amido de milheto e a farinha de milho 

obtiveram menores teores, para a dosagem de 540 g/t e pH’s 10,5 e 10, respectivamente. 

A farinha de milheto apresentou um potencial para ser usada como depressor, portanto 

contém um teor de óleo (13,20%) acima do recomendado pela literatura, limite de 4% e 

1,5%  para minério de fosfato e minério de ferro, respectivamente. 

Ao final deste trabalho, recomenda-se o amido de milheto como um potencial 

substituto do amido de milho. Sua escolha está atrelada ao fato de apresentar desempenho 

superior ao amido de milho na flotação de minério fosfático, somado a vantagem de 

menor influência nas variações do pH, resultando em maior segurança para a flotação, 

caso ocorra uma alteração do pH durante o processo. A fonte bontânica ainda não é 

utilizada como alimento humano e animal, devido a esta baixa demanda gera menor 

flutuação de preços. Realizando uma análise mercadológica cotou-se a saca de milho (60 
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kg) a US$7.35, enquanto a saca de milheto foi comercializada por US$3.38 em 11 de abril 

de 2019 (para o município produtor de Rio Verde - GO, real cotado a 0,245 dólar), 

apontando para uma economia de cerca de 45,98% do valor gasto com o insumo amido 

de milho, à luz de uma substituição por milheto.   
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A partir da pesquisa realizada, sugere-se como possibilidades para futuros 

estudos: 

 

- Realizar ensaios de flotação para minério de ferro em células de bancadas, justificado 

pela eficácia do amido de milheto como depressores para testes de flotação realizados em 

tubo de Hallimond para os minerais quartzo e hematita; 

 

- Realizar ensaios de flotação em etapas cleaner e scanveger para o minério fosfático; 

 

- Analisar estatisticamente a influência dos pH’s e dosagens do amido e farinha de milheto 

testados na recuperação mássica e metalúrgica do P2O5.  

 

- Realizar um estudo fundamental da influência do óleo do depressor na flotação; 

 

- Analisar a adsorção do amido e da farinha de milheto nos minerais apatita, calcita, ferro 

e quartzo. 
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