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RESUMO 

O presente trabalho estudou a reologia de soluções de amido (2% p/v) que foram preparadas através de processos de 
gelatinização térmica c química. Para cada técnica de preparação utili zada, obteve-se um gráfico do tipo tensão de 
cisalhamento (1) versus taxa de deformação (O) composto de, no mínimo, quatro pontos experimentais. Uma vez que as 
soluções de amido comportaram-se como fluido de Bingham, sua reologia foi caracterizada através de uma equação do tipo 
1 = 1., + 110. onde a viscosidade dinümica (11) da solução constituiu parâmetro fundamental de caracterização de sua 
reologia. Os resultados mostraram que soluções preparadas através de gelatinização química apresentaram valores de 
viscos idade (11=42, I cP - 19"C) muito superiores àqueles obtidos com gelatinização ténnica (11= I 3,8 cP - l9°C), indicando 
que a gelatinização química é capaz de preservar o tamanho das moléculas de amido em maior extensão que o processo 
térmico. Buscando otimizar o processo de gelatinização química, estudou-se a influência da relação mássica amido:NaOH 
na reologia das soluções produzidas, verificando-se que a relação de 6,3: I ,O foi aquela que proporcionou soluções com 
maior viscosidade. Independentemente da metodologia de preparação, a viscosidade das soluções de amido apresentou 
acentuada queda cm função do envelhecimento da so lução c também da presença de ácido clorídrico. Resultados de ensaios 
de concentração de hcmatita através de !lotação catiônica reversa de quartzo, na presença de amido (230 g/t) em pH=I0,5, 
indicaram que o método de preparação do amido constitui uma variável de grande influência no desempenho do processo e 
que a viscosidade da solução do depressor constitui um importante parámetro de caracterização da qualidade do produto, 
assim como para previsão do desempenho do processo. 

PALAVRAS-CHAVE: gelatinização; amido; llotação . 

ABSTRACT 

This work studied the rhcology of starch solutions (2% w/v) which were prepared by thcnnal and chemical gelatinization. 
For cach prcparati on technique, a shear strcss (1) versus dcformation rate (O) graph, composed by at lcast four experimental 
points, was obtaincd. Since starch solutions behavcd as 13ingham's f1uids, their "1 x Q" graphs were characterized by an 
equation of thc sort 1 = 1., + 110, wherc lhe dynamic viscosity (11) of lhe solutions constituted a very important parametcr of 
charactcrization. Thc rcsults showed lha I solutions prcpared by chcmical gelatinization presented viscosities (11=42, I cP -
l9°C) much highcr than lhe ones obtaincd in thcrmal gelatinization (11= 13,8 cP - 19"C), indicating that chemical 
gelatinization is more capablc of prcscrving lhe size of starch moleculcs than lhe thcrmal mcthod. ln order to optimize lhe 
chemical gelatinization process, thc intlucnce of mass ratio starch:NaOH on lhe rheological behavior of lhe produced 
solutions was studied, noticing that lhe ratio 6,3: I ,O was lhe one that provided so lutions with lhe highc.;t dynamic viscosity. 
Despite of lhe preparation method, lhe viscosity of starch solutions dccreased under lhe intluence of ageing and by lhe 
presencc of hyd rochloric acid. Conccntration of hcmatitc from iron ore via cationic revcrse tlotation of quartz at pH= I 0,5, 
in the prescnce of starch (230 g/t), indicated that lhe way of preparation of starch solutions strongly inf1uences process 
effíciency and , further, thc viscosity of depressant solution constitutes a very important variable to be monitored in ordcr to 
improve proccss control and performancc. 

KEY-WORDS: gelatinization; starch ; tlotation . 
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L INTRODUÇÃO 

Muitas usinas brasileiras que concentram minério de ferro utilizam o processo de llotaç;io para cfctuar a separação entre 
óxidos de ferro (hematita, martita, gocthita c magnctita) c quartzo. Tal processo. via de regra, é executado cm meio búsico 
(pH- 10,5) , utilizando-se amido de milho como dcprcssur para óxidos de ferro c acct;1to de éter amina como ;1gcntc coletor 
para partículas de quartzo (Araujo e outros, 2006 ). 

Nas usinas de concentração, soluções de amido são preparadas através de rcação com hidróxido de sódio (gelatinização 
química) , onde o invólucro dos grãos é destruído por lixiviaçào, liberando macromoléculas de amido para a solução 
(Whistler e Paschall, 1965). Estas, ao interagirem com sítios da intcrf~1cc óxidos de ferro/solução, v<io executar uma ação 
depressora sobre os minerais portadores de ferro , impedindo ou dificultando a adsorção de espéc ies colctoras na referida 
interface (Khosla e Biswas, 19X4). 

O presente trabalho objetivou avaliar a extensão da reação de gelatinizaç;io de amido por processo químico (lixiviação com 
NaOH) versus térmico (cozimento a 90-95"C), através da caracterização do comportamento rcológ ico das soluções de 
amido após sua preparação. Ensaios de !lotação foram executados em escala de laboratório com hcmatita, visando eleger os 
procedimentos de preparação de amido capazes de proporcionar mais intensa depressão. 

Para a execução desta pesquisa, partiu-se da premissa de que o tamanho das moléculas de polímeros em solução determina a 
magnitude da viscosidade da mesma solução em uma determinada concentração. Com base cm tal premissa, formulou-se a 
seguinte hipótese: quanto mais preservadas estiverem as moléculas de amido em solução, maior serú o seu tamanho e, 
conseqüentemente, mais intensa será a depressão de hematita na presença de éter amina. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Materiais 

Utilizou-se amido de milho AMIDEX(\<1 , fornecido pela empresa Com Products do Brasil. Tal produto contém 
aproximadamente 25% de amilose e 75% de amilopcctina. Para gelatinização química do amido, utilizou-se solução de 
hidróxido de sódio P.A. (concentração= lO% p/v), fornecido pela Merck , exibindo título de 97%. Solução de ácido clorídrico 
P.A. (concentração= I 0% p/v) com título de 99% foi utilizada em alguns experimentos. Acetato de éter amina produzido 
pela Clariant (Flotigan EDA) foi utilizado como agente coletor nos ensaios de !lotação. 

Amostra de hematita oriunda da mina de Fábrica Nova-MG, cuja composição química c distribuição granulométrica são 
apresentadas na tabela I, foi utilizada cm ensaios de notação cm escala de bancada. 

Tabela l - C ompos1çao quumca e IS n u1çao e aman o d' t "b . - d t h d e par 1cu as em amos ra de hematita 

Composição Química Distribuição Granulométrica 

Elemento % Malhas (mm) % Rct. Sin~les 

Fe20 3 97,38 0,150 3,46 

Si02 0,86 0 ,037 29,41 

Al203 0,36 -0,03 7 67,12 

Total 9S,6 Total 99,99 

2.2 Métodos 

A gelatinização com NaOH foi executada em béqueres sob agitação mecânica, cm temperatura ambiente, explorando-se as 
variáveis: quantidade de ácido presente na solução, tempo de envelhecimento c quantidade de NaOH utilizada na 
preparação (relação mássica amido:NaOH). Um procedimento padrão de preparação (denominado SPW) foi assim 
executado: pesaram-se 5 g de amido de milho num béquer, diluiu-se tal massa cm aproximadamente 20 mL de água, 
gotejaram-se 6 mL da solução de NaOH (I 0% p/ v), paulatinamente, diluindo-se a pasta formada em água destilada até 
completar 250 mL de solução a 2% p/v. 

A gelatinização térmica a 90-95"C foi executada em béqueres sob agitação magnética em chapa aquecida, variando-se o 
tempo de cozimento. Um procedimento padrão de preparação (denominado SAT) foi executado da seguinte forma: diluíam
se 5 g de amido de milho em 200 mL de água destilada, ajustando-se a agitação para uma velocidade suficientemente 
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grande para promover uma mistura homogênea c aquecendo-se a solução até 90-95°C. Decorrido o tempo de gelatinização, 
a solução era diluída a 2'% p/v com úgua a 70"C, em balão de 250 mL. Esperava-se que a solução atingisse a temperatura 
ambiente antes de executar qualquer outro procedimento experimental com a mesma. 

Ensaios de !lotação foram executados de acordo com seguintes procedimentos: 650 g de hematita eram suspensos em 1.180 
mL de úgua de torneira (pii=X.5 c condutividade '"" IIOpS/cm - 23"C). Adicionavam-se 7,5 mL de solução de amido (2% 
p/v). condicionando-se por I minuto. Após condicionamento com amido, adicionavam-se I 5 mL de solução de coletor (2% 
p/ v). corrigindo-se o pl-1 da suspensão para pl-1= I 0,4 e executando-se a tlotação por I ,3 min. Os produtos flutuado e 
afundado eram secados c pesados. A rc..:uperação de hcmatita no produto afundado era calculada através da expressão I. 

A 
R= X 100% 

Onde: 
R=Recupcraçào de hcmatita no produto afundado; 
A=Massa do produto afundado; 
F=Massa do llutuado. 

(A +F) 
(I) 

Para se executar a medição da taxa de deformação (D) e tensão de cisalhamento ("r) de soluções de amido, utilizou 
viscosímetro l3rookficld modelo L VDV-E acoplado a um adaptador ULIY, que é indicado para medições onde há pouca 
amostra de tluido ou para tluidos com viscosidades de até 2.000cP. A temperatura das soluções foi mantida constante 
durante as determinações, através do uso de banho termostatizado MA-184, acoplado ao adaptador ULIY através de 
mangueiras de borracha. Para cada valor D ajustado, obtinha-se leitura com medida de Iorque (T) que era convertido em 
tensão de cisalhamento (1) através da expressão 2. 

2T 
r=----

Jr · D~ ·L 
(2) 

Onde: 
D= Diámetro do spindle = 2,5 I Sem; 
L= Comprimento útil do spimlle = 9,239cm. 

Os valores de D e 1 foram utilizados para a construção de gráficos D x 1 (reogramas) que permitiram a determinação da 
viscosidade dinámica (11) das soluções. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Reprodutibilidade de resultados e erro experimental de determinações de viscosidade 

Utilizando-se úgua deionizada como fluido de teste, executaram-se I O determinações de viscosidade a 21 "C, através de 
reogramas construídos a partir de seis medições de taxa de deformação (D) versus tensão de cisalhamento (1). Uma vez que 
a água se comporta como um fluido newtoniano, sua viscosidade (11) é o coeficiente angular das retas obtidas através dos 
gráficos 1 x n. A média aritmética c desvio-padrão das I O determinações de viscosidade apresentaram um resultado de 11= 
(1 ,10±0.02) cP, indicando um erro relativo de 2.2%. Sabendo-se que a viscosidade da água é de aproximadamente 0,99cP à 
temperatura de 21 o c ( Song, 2004 ), pôde-se assumir que o método de determinação de viscosidade adotado neste trabalho 
respondeu satisülloriamente. 

Para avaliar o erro experimental das determinações de viscosidade de soluções de amido a 18,5"C, prepararam-se cinco 
soluções pelo método SPW, construindo-se um reograma para cada uma delas. Os resultados obtidos são apresentados na 
tabela 11, onde se pode verificar um erro relativo de 2,3% na magnitude de YJ. Tal erro se mostrou bastante próximo àquele 
obtido com água pura (2,2%), indicando boa reprodutibilidade das determinações. Uma vez que as soluções de amido 
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comportaram-se como um fluido de Bingham (Song, 2004), a tensão limite de escoamento (10 ) das soluções também 
constitui um parâmetro que caracteriza sua reologia. Os valores de'" determinados através dos experimentos adotados neste 
trabalho produziram valores de -r o=( I ,0±0, I) dina/cm2

, acompanhados de erro relativo de I 0%. Uma vez que a magnitude de 
1 0 constitui o intercepto da reta 1 = 1<>- + T]D com o eixo das ordenadas do reograma, qualquer pequena variação do 
coeficiente angular (TJ) da reta provocará propagação de erro capaz de aumentar consideravelmente a imprecisão das 
determinações da tensão limite de escoamento. 

a e a ISCOSI a e e tensao um te T b I II v· 'd d - r d e escoamento para 1 crentes so L!Ç_Oes SPW 18 soe a 
Ensaio Viscosidade (cP) Tensão Limite de Escoamento (dina/cm2

) 

I 48,9 L1 
2 50,1 1,2 

3 49,3 1,0 

4 47,3 0,9 

5 48,0 1,0 

x±s (48,7±1 ,1) (1,0±0,1) 

Erro relativo 2,3% 10,0% 

Uma vez que a viscosidade de um fluido varia com sua temperatura (Song 2004), realizaram-se determinações de 
viscosidade de solução de amido preparada pelo método SPW, variando-se a temperatura da solução durante as 
determinações. Os resultados são apresentados na figura I , onde se pode verificar que a viscosidade das soluções de amido 
cai 5cP para cada aumento de I °C na temperatura das mesmas soluções. Tal resultado indica a necessidade de realizar 
determinações de viscosidade de soluções de amido sob rígido controle de temperatura, indicando ser imperativo o uso de 
banho termostatizado durante os experimentos. 

60 
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Figura l. Viscosidade de solução de amido em função de sua temperatura . 

3.2. Efeito do envelhecimento e adição de ácido na viscosidade de soluções de amido 

Soluções de amido preparadas pelo método SPW apresentaram nítida redução de viscosidade com o aumento do tempo de 
envelhecimento das soluções , conforme ilustra a tigura 2: em 48 horas ocorreu uma redução de 2,5cP na magnitude de sua 
viscosidade dinâmica. Tal fenômeno pode ser explicado pelo fato do amido constituir um importante nutriente para micro 
organismos (Vieira e outros, 1979). Deste modo, a observada redução de viscosidade das so luções pode ser devida à 
biodegradabilidade do soluto. 
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Outro aspecto relevante do comportamento de soluções de amido é sua susceptibilidade à redução de viscosidade sob efeito 
da adição de ácido. Tal comportamento é ilustrado na figura 3, onde o formato da curva se assemelha a uma curva de 
titulação. Tal comportamento é explicado pelo fato de que os íons H+ são capazes de destruir as ligações a entre os 
monômeros de glicose (Whistler e Paschall, 1965; Vieira e outros, 1979). Tal destruição certamente diminuirá o tamanho 
das moléculas presentes na solução, ocasionando queda de viscosidade. 

~-- -------~ -- ---- - - ------ --- - - --, 
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III 34 -"C 
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32 --1--------------------r--------,,-------1 

o 10 20 30 40 50 
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Figura 2. Viscosidade de soluções de amido em função do tempo de envelhecimento (20,5°C) 
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Figura 3. Viscosidade a 19"C de soluções de amido em função do volume de HCI (I 0% p/v) adicionado à solução. 

3.3. Efeito da relação mássica amido:NaOH na viscosidade das soluções 

t Objetivando-se conhecer a melhor relação mássica amido:NaOH (a:s) no processo de gelatinização de amido, prepararam-se 
f soluções pelo método SPW, utilizando cinco proporções a:s que foram transformadas em concentrações molares (mol!L), 
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como informa a tabela III. A viscosidade de tais soluções foi medida à temperatura de 21 "C. Os resultados são apresentados 
na figura 4 , onde se pode verificar que, com o aumento da concentração de NaOII na gelatinização a viscosidade atingiu um 
máximo (11=40,2cP) quando a concentração molar de NaOH foi de 0,08 mol /L, ca indo suavemente a partir de tal valor. Tal 
concentração molar corresponde a uma relação mássica de 6,3: I , conforme ilustra a tabela III. 

Tabela I II. Viscosidade a 21 o c de soluções de amido em função da relação mússica amido: NaOII c da concentração molar 
de NaOII 

Concentração de NaOH(moi/L) Proporção mássica amido:OII Viscosidade (cP) 

0,21 2,3: I 36.7 

0, 11 4 ,3: I 3íU 

0,08 6,3: I 40,2 

0,06 8,3: I 36.4 

0,05 10.3: I 32,7 

42 - 40 a. 
CJ -Q) 38 

"C ca 36 "C 
1/) 

34 o 
CJ 
1/) 

32 > 
30 

0,00 0,05 O, 10 O, 15 0,20 0,25 

Concentração de NaOH (moi/L) 

Figura 4. Viscosidade da solução de amido em fimçào da concentração de soda (temperatura= 21 °C). 

O mecanismo de gelatinização química é explicado por Mangels c Bailey (Mangcls c l3ailey, 1933) da seguinte maneira: à 
medida que se aumenta a concentração de NaOH na solução, ocorre gradativo intumcscimcnto dos grãos de amido até que 
estes se rompem, liberando as moléculas que estavam armazenadas em seu interior. Tal fenômeno influencia o 
comportamento da viscosidade das soluções: quanto maior a quantidade de amido liberada para a solução, maior a 
viscosidade da mesma, conforme ilustra o ramo ascendente da curva apresentada na figura 4. Um múximo de viscosidade 
foi obtido em uma concentração de NaOH de 0,08 mol /L, correspondendo a uma relação mússica amido:Na0H=6,3 : I. Por 
outro lado, conforme se visualiza na figura 4, para concentrações de NaOH maiores que 0.08 moi/L, verifica-se suave queda 

da magnitude da viscosidade dinâmica (11) das soluções. Este comportamento poderia ser explicado pela poss ível 
degradação das moléculas de amido com o excesso de NaOH presente no sistema. Tal hipótese carece de embasamento 
experimental. 

3.4. Efeito do Cozimento do Amido na viscosidade das soluções 

De acordo com Whistler e Paschall (Whistler e Paschall, 1965), a temperatura necessúria para rompimento dos grãos de 
amido é de aproximadamente 92 °C. Todavia, a literatura não indica o tempo necessário para que todos os grãos se rompam 
sob o efeito de tal temperatura. Utilizando-se o método SA T para gelatinização do amido, variou-se o tempo de cozimento 
(t) , mantendo-se a temperatura do processo na faixa de 90-95°C. Após resfriamento das soluções, mediu-se a viscosidade 
das mesmas a I 9"C, obtendo-se o comportamento ilustrado na figura 5, onde se observa um múximo de viscosidade 

(11= I 3,8cP) foi obtido com um tempo de cozimento t=30 min. Quando t<30 min , o processo de cozimento pode não ter sido 
suficiente para que ocorresse o rompimento (,la maior parte dos grãos c, conseqüentemente, a viscosidade das soluções foi 
mais baixa. Por outro lado, para t>30 min , a viscosidade das soluções sofreu decréscimo em decorrência de possível 
degradação das moléculas de amido liberadas para a solução pelo cozimento. 
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Comparando-se a múxuna viscosidade ( q) das soluções de amido obtidas por gelatinização ténnica (q= 13,8cP) com a 
máxima viscosidade obtida pe lo processo de gelatinizaçüo química (11 =42 , I cP), verifica-se que o último método é capaz de 
preservar as moléculas de amido em maior extensão que o primeiro. 
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Figura 5. Viscosidade deSATa l9°C em função do tempo de cozimento do amido. 

3.3. Influência da Viscosidade das Soluções de Amido sobre sua Ação Depressora 

O comportamento da recuperação de hematita versus viscosidade das soluções de amido é apresentado na figura 6, onde se 
verifica um máximo de recuperação (R=66,6%) quando a viscosidade da solução era de 1l=36,7cP. Tal resultado indica que 
medidas de viscosidade das soluções de amido podem constituir parámetro útil para controle de processo. 
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Figura 6. Influência da viscosidade das soluções de amido sobre a recuperação de- hematita na flotação (230 g/t de amido , 
230 g/t de Flotigan EDA-B, pH= I 0,4 ). 

Uma vez que a viscosidade das soluções de amid< ' é função do método utilizado em sua gelatinização (tabela IV), verificou
se que a máxima recuperação de hematita foi obtida pelo método químico, executado com a concentração de NaOH de 

L 
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0,21 moi/ L (relação amido:NaOH=2,3: I). Tais resultados indicam que tal modo de preparação, embora não seja aquele que 
produza soluções com mais altas viscosidades, propicia as melhores condições para que moléculas de amido ajam como 
depressoras de hematita. Estudos complementars são necessários para melhor interpretação deste fenômeno. 

T b I IV R a e a ecuperação d I ' d d e 1ema1Ita versus meto o e nre11ara ão d "d d d e aJnJ O C VISCOSI a e asso uções. 

Tipo de Proporção Concentração de Viscosidade 

Preparação amido:NaOH NaOH (mol/L) (cP) Recuperação(%) 

10,3 : I 0.05 32.7 53 .2 
Gelatinização 

6,3 : I o,og 40.2 61.6 Química 
2,3: I 0,21 36 .7 66 .6 

Gelatinização 
Térmica - - 13.8 47.7 

4. CONCLUSÃO 

Soluções de amido preparadas por gelatinização ténnica apresentaram viscosidade e desempenho na flotação inferior às 
soluções de amido preparadas por gelatinização química. Soluções de amido preparadas por gelatinização química com 
concentração de Na OH de 0,08 mol/L (relação amido:NaOH=6,3: I) foram aquelas que apresentaram maior viscosidade 
(TJ=40.2cP). Por outro lado, soluções que apresentavam viscosidade de Tj=36,7cP (concentração d: NaOH=0.2lmol!L) 
foram aquelas que produziram maior recuperação de hematita na Dotação, isto é, deprimiram tal mineral com maior 
eficiência. A viscosidade das soluções de amido reflete a extensão do processo de gelatinização e também a ocorrência ou 
não de degradação (quebra) de suas moléculas. Por outro lado, uma máxima viscosidade da solução não está associada a 
uma maior ação depressora do amido. Estudos complementares visam elucidar este comportamento. 
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