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ESTUDOS DIVERSOS NOS REAGENTES DA FLUTUAÇÂO INVERSA DO . MIN:E:RIO 
DE FERRO 

VÂNIA LUCIA DE LTMA ANDRADE 1 

RESUMO 

Após o ｾｮｾ｣ｾｯ＠ das operações da usina de flutuação para o enri
quecimento do "pellet feed" do Cauê, a CVRD vem desenvolvendo 
pesquisas para otimização do processo e minimização dos custos 
operacionais. Na flutuação inversa do minério de ferro são 
normalmente usados o amido cáustico como depressor dos óxidos 
de ferro e éter amina primária como agente coletor dos silica
tos. Este trabalho apresenta uma série de estudos feitos com 
estes reagentes. 

Com o amido cáustico foram estudadas as influências da relação 
amido/soda e tempo de gelatinização nas propriedades reológi -
cas da solução de amido, e a correlação de sua influência no 
processo de concentração por flutuação. Sobre as aminas é a
presentado um trabalho de pesquisa sobre a identificação de 
compostos que constituíam as fases precipitado e sobrenadante de 
um reagente onde havia a separação destas fases. 

Foram usadas espectrofotometria de infra-vermelho e análises 
qulmicas especificas: Paralelamente foi feita uma avaliaçãono 
processo de flutuação em escala de bancada. 

1 Bacharel em Qulmica, M.Sc. - Assistente do Departamento de 
Desenvolvimento Tecnológico da Superintendência de Pesquisas 
CVRD 
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1. INTRODUçKO 

Na aplicação da flutuação inversa do minério de ferro como meio de 

concentração, adiciona-se amido cáustico como depressor dos óxidos 

de ferro e aminas (por exemplo éter aminas) como espécie coletora 

dos silicatos. Apesar deste processo já ser utilizado industrial -

mente há muitos anos, ainda existem vários aspectos não bem escla

recidos. 

Este trabalho apresenta uma série de estudos feitos na Superinten

dência de Tecnologia da CVRD sobre este processo. 

Inicialmente apresenta-se o resultado de uma presquisa sobre a in

fluencia da soda cáustica na gelatinização do amido e sua posteri

or resposta na flutuação. Em seguida são apresentados alguns resul 

tados de pesquisas realizadas com aminas. 

2 • II&"LU!NCIA DA SODA cAUSTICA NO AMIDO 

A importância dQ estudo do amido no processo pode ser evidenciada 

pelos seguintes fatores: é o insumo mais caro no custo de operação 

e é uma variável de dificil otimização e controle, uma vez que ne

la está envolvida a etapa de gelatinização com soda cáustica que, 

aliada à dosagem, refletem imediatamente no pH, na coletagem dos 

silicatos e na seletividade do processo. 

A ｰ･ｳｾｩｳ｡＠ foi feita em duas etapas: na primeira é feita uma ava

liação das mudanças das propriedades reológicas em função de dife

rentes relações amido/soda e tempo de gelatinização. Na segunda, 
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fixadas as demais variáveis, foram estudadas a influência da rela

ção amido/soda, tempo de gelatinização, dosagem e pH no processo 

em testes de bancada. 

Para este estudo foi escolhido o amido regular de milho (Colamil, 

fabricado pela Refinações de Milho Brasil). 

2 .1. Influência da Gelatinização do .Amido nas Prapriedades ReolÓCJ! 

cas da Solução 

As mudanças estruturais ou qu!micas produzidas na etapa de ｧｾ＠

latinização foram estudadas em função das medidas nas ｰｲｯｰｲｩｾ＠

dades reológicas da solução de amido gelatinizado. 

Metodologia: à uma suspensão a 10% (peso/volume) de amido, 

foi adicionada uma quantidade pré-determinada de soda cáusti

ca, sob agitação com barra magnética. Esta agitação era deixa 

da por um tempo pré-estabelecido (5 minutos, 1 h ou 4 h) após 

o qual era diluido para 1% ou 0,5%. 

As leituras das propriedades reológicas foram feitas em ｶｩｳ･ｾ＠

s!metro LVF, "spindle" n9 1 e velocidade de rotação 6, 12, 30 

e 60 rpm. 

Resultados: uma série de gráficos da tensão de cisalhamento x 

razão de cisalhamento foi obtida, da qual estão apresentados 

os exemplos dos gráficos 1 e 2. são obtidas curvas que mos-

tram, de uma maneira geral, que o amido gelatinizado é um 

fluido dilatante, pois a viscosidade, calculada pela tangente 
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em cada ponto, aumenta com a razão de cisalhamento. Esta ｧｲ｡ｾ＠

deza é reflexo da estrutura molecular do fluido, isto é, peso 

molecular, atrações eletrostáticas, concentrações., etc. 

Como pode ser visto pelos exemplos no gráfico 1, para o mesmo 

tempo de gelatinização, as curvas apresentam-se na seqÜência 

2:1, 4:1, 6:1 e 8:1, indicando que as soluções mais viscosas 

sao obtidas com maior dosagem de soda .. Observou-se que as cuE 

vas estão mais espaçadas para tempos menores que nos maiores. 

Para uma mesma relação amido/soda, à medida que aumenta o tem 

po de gelatinização o fluldo perde viscosidade, como pode ser 

visto no gráfico 2. Hesmo quando se preparou a solução final 

a 1%, foi notada uma diminuição significativa da tensão de ci 

salhamento depois de algumas horas, o que nao ocorreu com a 

concentração de 0,5%, indicando que mesmo a l% a soda ｲ･ｳｩ､ｵｾ＠

al ainda continua o seu ataque. 

Conclusões: o grao de amido é formado por moléculas lineares 

ou ramificadas, de fórmula geral (C 6H10o5 )n (amilase ou amilo 

pectina), que se atraem mutuamente através de pontes de hidro 

gênio. O alcali destrói estas ligações, tornando a micela in

tumecida, rompendo-a, processo a que damos o nome de gelatin! 

zação quando se observa um grande aumento da viscosidade. Se

gundo a literatura, (3), a absorção do alcali pelo polissaca

rídeo confere ao mesmo uma carga negativa, causando uma ｲ･ｰｵｾ＠

são entre as moléculas e uma expansão (maior linearização). 

Quando se prossegue o ataque da soda por períodos mais ｰｲｯｬｯｾ＠
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gados, consegue-se a ruptura total dos grânulos e um inicio 

de ruptura das cadeias amiláceas, com a queda da viscosidade 

e do peso molecular médio, semelhante ao processo de dextrini 

zação dos amidos. 

2.2. Influência do Amido Gelatinizado no Processo de Flutuação do 

Minério de Ferro 

Nesta etapa foi feita em escala de bancada uma avaliação das 

seguintes variáveis na flutuação inversa do minério de ferro: 

relação amido/soda, tempo de gelatinização, dosagem de amido 

e pH da polpa. Foram mantidas constantes as demais condições 

como: ｣ｯｬ･ｴｾｲ＠ e sua dosagem, porcentagem de sólidos, etc. 

Metodologia: Foi utilizada uma amostra da alimentação da usi

na de flutuação do Ca.uê, com a seguinte análise química: 

Fe 

Si02 

Al203 

62,76% 

8,94% 

0,48% 

p 

C aO 

MgO 

0,016% 

o ,019% 

0,043% 

Os testes foram feitos segundo llln planejamento fatorial com 

as variáveis em três níveis. Usou-se uma cuba de 2,5 litros, 

em célula Denver ｄｾｬＬ＠ com controle de nlvel com bóia, aeração 

controlada e mecanismo de retirada de espuma automático. O va 

lor de pH de 10.3, foi obtido com o amido no nível médio. 

Quandb necessário o ajuste de pH, foi usada solução de 

ou HCl. 

Na OH 

A amina usada foi a Arosurf 70-A-3, (Sherex) na dosagem de 30 
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g/t. 

Resultados: Foram analisados segundo três fatores: distribui

ção de Fe no concentrado, teor de Sio
2 

no concentrado e !ndi

ce de seletividade, com um n!vel de significância de 95%. 

Os resultados sao apresentados nas tabelas 1, 2 e 3. Foram al 

tamente significativas para a distribuição de Fe no concentra 

do, as variáveis: dosagem, tempo de gelatinização e pH, com 

os coeficientes positivos e bem próximos, não sendo ｳｩｧｮｩｦｩ｣ｾ＠

tiva a relação amido/soda. Para o teor de Si02 do concentrado 

a variável mais importante é o pH, com coeficiente pos.itivo 

seguida do tempo de gelatinização, (com o coeficiente positi

vo) e relação amido/soda (com o coeficiente negativo}. No !n

dice de seletividade a variável mais importante é o pH, com 

coeficiente negativo. Seguem-na a dosagem e o tempo de gelat! 

nização, ambos com coeficiente negativo. Por último está a re 

lação amido/soda. 

Pode-se concluir, portanto, que o pH é a variável mais impor

tante, seguida do tempo de gelatinização. A dosagem vem a se

guir, e a relação amido/soda é a de menor importância, (deve

-se ressaltar que a variável relação amido/soda e pH foram 

consideradas independentes neste estudo e na prática nao o 

são). 

Para o processo, portanto, é de vital importância o contróle 

de pH do meio. A fim de evitar valores altos de pH, decorren

tes de grande quantidade de soda na gelatinização, deve-se au 
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mentar o tempo de gelatinização do amido, que a torna mais e

fetivo, possibilitando a redução da sua dosagem. 

3 . ESTUDOS SOBRE A AMINA 

A CVRD comprou há alQuns anos, vários tambores de aminas. Notamos, 

que, após algum tempo, os tambores de um fabricante mostravam um 

depósito de material pastoso no seu fundo. Pensou-se no início, 

que este depósito poderia ser constituído de produtos de degrada-

ção de aminas (por exemplo, amidas ou produtos de maior peso mole-

cular e outros). Para ･ｳ｣ｬ｡ｲ･｣ｾｲ＠ este fato, foram feitos vários es 

tudos, descritos a seguir. 

3.1. Espectrografia Otica do I.V 

o espectro do infra-vermelho foi feito nas amostras líquida e 

pastosa, através de um trabalho conjunto com o Instituto Cen 

tral de Química da UFMG. Para confirmar as conclusões tiradas 

também foi feito um espectro de Ressonância Nuclear Magnética 

Protônica (RNMH) . 

Os espectros de r.v sao apresentados nas figuras 1 e 2. As 

principais bandas de absorção estão assinaladas, com os gru-

pos correspondentes. 

Pode-se observar que os espectros são essencialmente iguais , 

não indicando 9redominância de uma espécie química em uma fa

se em relação à outra, a menos de uma absorção difusa na fase 

cristalizada na região de 3000 a 3500 cm-
1

, ｾｵ･＠ ｾｯ､･＠ indicar 



TESTE FA'roRIAL TENOO CXM) RESroSTA A DISTRIBUICÃO DE Fe NO CONCENTRAOO TABELA 1 

N!! FA'roRES 
AMIOO 

DISTR. Fe CCNC. 
EXPERI- 00 TEMro DOSAGEM ｾ＠SODA -

(4)2/16 MENTO MAX. RESroSTA (l) (2) (3) (4) 4/16 

1 - 2/1 lD' :m 9.6 68,35 llS,47 32B,ffi iU3,22 1400,56 92,535 1.37.003,62 

2 a f/1 lD' :m 9.6 68,ll 192,33 E,42 m,34 - 7,61 - 0,4TIS 3,6481 

3 b 2/1 41 :m 9.6 93,a:J l.ffi, 17 382,16 - ＲＬｾ＠ 62,61 3,915 245,2356* 

4 à:> f/1 4-1 :m 9.6 93,13 194,25 383,18 - 4,8J 23,2A 1,4525 33,7561. 

5 c 2/1 lD' fOJ 9.6 96,33 191,51 5,68 63,94 58,61 3,665 274,91.56* 

6 a:: f/1 10' fOJ 9.6 83,84 190,65 - 8,52 - 1,3:) -14,12 -0,8825 12,4BB 

7 te 2/1 4-1 fOJ 9.6 <:e,14 194,81. -2,44 10,61 -47,35 -2,96 1«:l,lffi6* 

8 à:c f/1 41 fOJ 9.6 96,ll 194,37 - 2,35 12,00 -12,35 0,7725 9,54Bl 

9 d 2/1 10' :m u.o 93,27 -0,25 55,ffi 51,62 62,12 3,8825 2Al, lliD"" 

lD érl f/1 lD' :m R.O 92,2A 5,93 8,C8 7,C12 -1,96 - 0,1225 0,2«ll. 
w 

ll b:1 2/1 4-1 :m ll.O 93,03 -6,49 - O,ffi -14,a:J -65,2A - 4,(]]75 aõ6,01.61* w 

"' 
12 abj f/1 41 :m li. O 97,62 -2,03 -0,44 O,C8 1,96 0,1225 0,2«ll. 

13 a:l 2/1 lD' fOJ ll.O <:e,2A - 7,03 6,18 -47,78 -44,EO - 2, 7875 1.24,3225* 

14 êUi f/1 lD' fOJ ll.O 96,57 4,59 4,46 0,42 ' 14,28 0,0025 1;2. 7449 

15 b:rl 2/1 4-1 fOJ u.o 97,'53 -1,67 ll,62 - 1,72 48,a:J 3,Cll25 145,:aJ25* 

16 à:xrl f/1 4-1 fOJ ll.O 96,84 - O,Ee o, <:e -lD,61 -8,92 0,5575 4,9729 

4/1 :!'! «X) JD.3 82,«:> 

4/1 :!'! «X) lD.3 ffi,49 

4/1 :!'! «X) lD.3 83,19 

(*) = Variáveis significativas F (1, 4) (95%) = 7, 71 

i= 84,03 o = 2,17 02= 4 '71 F . VR = 36,31 



TESTE FA'IQUAL TEMXJ C'(M) RESPOOTA O T&JR DE Si02 00 cqp:mRAOO TABELA 2 

N2 FATCRES AMIOO DISIR. Fe CCN::. 
EXPElU- N:> SODA TFMro DOSAGEM j,:i{ ＭｾｾｾＭ __ ____ ｾＭＭ
MFNIO MAX. RESPOSTA (1) (2) (3) (4) 4/16 (4) 2/16 

1 - 2/1 10' 200 9.6 1,47 3,76 14,07 38,99 102,97 6,4356 662,6763* 

2 a 6/1 10' 200 9.6 2,29 10,31 24,92 63,98 - 5,59 -0,3494 1,9530* 
' 3 b 2/1 4h 200 9.6 2,07 9,32 29,27 - 1,27 19,13 1,1956 22,8723* 

4 ab 6/1 4h 200 9.6 8,24 15,60 34,71 - 4,32 14,25 0,8906 12,6914* 

5 c 2/1 10' 600 9.6 7,95 11,51 6,99 12,83 16,29 1,0181 16,5853* 

6 ac 6/1 10' 600 9.6 1,37 17,76 - 8,26 6,30 - 9,39 -0,5869 ' 5,5108* 

7 bc 2/1 4h 600 9.6 8,64 17,33 - 5,09 10,25 - 6,47 -0,4044 2,6163* 

8 abc 6/1 4h 600 9.6 6,% 17,38 O, 77 4,00 - 6,39 0,3994 2,5520* 

9 d 2/1 10' 200 11.0 8,27 0,82 6,55 10,85 24,99 1,5619 39,0313* 

10 ad 6/1 lO' 200 11.0 3,24 6,17 6,28 5,44 - 3,05 -0;1806 0,5814* w .... 
11 b1 2/1 4h 200 11.0 8,91 - 6,58 6,25 -15,25 - 6,53 -0,4081 2,6651* o 

12 ab1 6/1 4h 200 11.0 8,85 - 1,68 0,05 5,86 - 6,25 -0,3906 2,4414* 

13 cd 2/1 10' 600 11.0 8,23 - 5,03 5,35 - 0,27 - 5,41 -0,3381 1,8293* 

14 acd 6/1 10' 600 11.0 9,10 - 0,06 4,90 - 6,20 21,11 1,3194 27,8520* 

15 bcd 2/1 4h 600 11.0 8,94 0,87 4,97 - 0,45 - 5,93 - 0,3706 2,1978* 

16 abcd 6,h1 4h 600 11.0 8,64 - 0,10 - 0,87 - 5,94 - 5,49 -0,3431 1,8838* 

4/1 2h 400 10.3 2, 53 

4/1 2h 400 10.3 2,92 

4/1 2h 400 10.3 2,61 

(*)=variáveis significativas F (1,4) (95%) = 7,71 

x = 2,69 cr = o, 206 0 = 0 , 042 F.VR = 7, 71 x 0,042 = 0,32 



TESTE FA'!UUAL TENOO CXM) RESPOm:fl ÍNDIQ; DE SEIEI'IVIDADE TABELA 3 

N2 FA'ICRES 
AMIDO TEMPO OOSAGEM ];H 

lfiDICE DE SEIEI'rv:ioADE 
EXPERI- NO --
MENIO MAX. 

SOOA RESPOSTA (1) (2) (3) (4) 4/16 (4)2/16 

1 - 2/1 30' 200 9.6 14,76 18,14 24,46 38,43 51,06 3,1913 162,9452* 

2 a 6/1 10' 200 9.6 3,38 6,32 13,97 12,63 - 5,90 - 0,3688 2, 1756* 

3 b 2/1 4h 200 9.6 5,20 8, 72 9,68 - 7,93 -18,62 - 1,1638 21,6690* 

4 ab 6/1 4h 200 9.6 1,12 5, 25 2,95 2,03 - 3,54 - 0,2213 0,7832* 

5 c 2/1 10' 600 9.6 1,10 6,49 -,15,29 -15,29 -17,22 - 1,0765 18,5330* 

6 a c 6/1 10' 600 9.6 7,62 3,19 7,53 - 3,33 20,46 1,2788 26,1632* 

7 bc 2/1 4h 600 9.6 2,12 1,49 2,28 1,79 11,62 0,7263 8,4390* 

8 abc 6/1 4h 600 9.6 3,13 1,46 - 0,25 - 5,33 - 6,90 - 0,4313 2,9756* 

9 d 2/1 10' 200 11.0 1,27 -11,38 -11,82 -10,49 -25,80 - 1,6125 41,6025* 

10 ad 6/1 10' 200 11.0 5,22 - 4,08 - 3,47 - 6,73 9,96 0,6225 6,2001* 
w 
.t. 
1-' 

11 bd 2/1 4h 200 11.0 2,43 6,52 - 3,30 22,99 11,96 0,1475 8,9401* 

12 abd 6/1 4h 200 11.0 0,76 1,01 - 0,03 - 2,53 - 7,72 - 0,4450 3,1684* 

13 cd 2/1 10' 600 11.0 0,88 3,95 7,30 8,35 3,76 0,2350 0,8836* 

14 acd 6/1 10' 600 11.0 0,61 - 1,67 - 5,51 3,27 -25,52 - 1, 5950 40,7044* 

15 bcd 2/1 4h 600 11.0 0,72 - 0,27 - 5,62 -12,81 - 5,08 - 0,3175 1,6129* 

16 abcd 6/1 4h 600 11.0 0,74 0,02 0,29 5,91 18,72 1,1700 21,9024* 

4/1 2h 400 10.3 4,25 

4/1 2h 400 10.3 4,27 

4/1 2h 400 10.3 4,13 

(*) z Variáveis significativas F (1,4) (95%) = 7,71 

X = 4,217 
2 

(J = 0,076 (J = o ,006 F.VR = 0,046 
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FIGURA I -ESPECTRO DO IV DA FASE CRISTALIZADA 
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FIGURA 2. ESPECTRO DO IV DA FASE LIQUIDA 
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a maior presença de água. Estes fatos foram comryrovados no es 

tudo de RNMH. Levantou-se a hi?Ótese que a água uoderia ser 

responsável pela formação do ?recipitado. 

Por solicitação da CVRD, o laboratório da AKZO CHEMIE fez de-

terminação de algumas ｾｲｯｰｲｩ･､｡､･ｳ＠ destas aminas, apresenta-

das na tabela 4. 

lNDICE DE lNDICE DE 
% NEUTRAL I- % H20 A.. "i I NAS AMINAS ACIDEZ 

mg KOH/g mq KOH/g ZAÇÃO (Karl Fisher 

INICIAL 207,7 128,3 61,8 3,26* 

FASE Ll- 210,R 122,8 58,2 0,91 QUIDA 

FASE PRE 167,8 118,5 70,6 23,5 
CIPITADA 

* Determinação na SUTEC. Tabela 4 

Como pode ser visto, as fases diferem bastante no conteúdo de 

H2o, o que comnrova a hipótese de que as aminas oodem hidra

tar-se, levando-as a cristalizarem-se do ambiente mais apolar 

formando preci?itados. Esta hidratação 90de resultar da água 

existente na amostra inicial ou da umidade do meio ambiente. 

Não se pôde estudar se as diferentes norcentagens de neutral! 

zação iniciais das aminas (9or exemplo, 30% e 75%) facilitam 

ou não a produção de precipitados, em função da mudança de no 

!aridades do meio. 

3.2. Testes de Flutuação em Bancada 

Foram feitos testes comnarativos em bancada, com amostra da ｾ＠
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limentação do circuito de flutuação da usina do Cauê, seme

lhantes ao descrito no item 2.2., sendo usadas como espécies 

coletoras a fase da amina cristalizada, a liquida, a amina a-

pós agitada, (contendo as duas fases) na dosagem de 30 g/t. 

Os testes foram feitos em duplicata. 

Os resultados obtidos estão na tabela S. 

AMINA % Fe % Si02 DISTR.Fe 
I.S CONC. CONC. CONC.% 

AGITADA 69,12 0,53 73,18 8,33 
69,08 o ,50 65,76 7,16 

FASE LI- 69,00 0,51 47,24 5,97 
QUIDA 69,39 0,48 54,39 6,63 

FASE PRE 65,42 5,52 89,25 2,66 
C I PITADA 66,54 3,97 88,95 3,62 

Tabela 5 

Como pode ser visto, a fase precipitada, de dificil ｳｯｬｵ｢ｩｬｩｾ＠

çao, foi a que apresentou os piores resultados. A amina "agi-

tada" e a natural produziram concentrados de bom teor, sendo 

que a dosagem de coletor foi excessiva, pois carreou muito 

ferro para a espuma. A fração precipitada, contendo moléculas 

de amina associada, melhorou a qualidade da amina agitada em 

relação à fase liquida. 

Este trabalho mostrou que a fração liquida possuia proprieda

des coletoras comparáveis à inicial. Industrialmente não é de 

sejável que se forme um precipitado, uma vez que a incorpora

ção deste, à fase liquida (por agitação) ou à sua redissolu -

ção, são operações dificeis quando feitas em grande volume. 



345 

4. COMENTlRIO FINAL 

Este trabalho teve como objetivo apresentar os estudos feitos com 

o amido e arninas, reagentes clássicos utilizados na flutuação in

versa do minério de ferro, mostrando que, apesar de já serem util! 

zados há muitos anos, representam um grande espaço para a pesquisa 

aplicada. 
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