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RESUMO 
 
O desempenho de três novos codepressores (TALON® 6515, GPR-855 e GPR-860) 
associados ao amido foram estudados na flotação reversa de minério de ferro em 
escala laboratorial. O primeiro conjunto de testes consistiu na otimização das 
condições tradicionais de flotação: 800 g/t de amido de milho, 70 g/t de amina e pH 
10,5. Com as condições base otimizadas, outro conjunto foi conduzido em etapa 
rougher com cada codepressor (TALON® 6515, GPR-855 e GPR-860), mantendo-se 
constante a amina e variando-se a dosagem de amido e codepressor. Os 
codepressores não apresentaram desempenho superior quando substituíram 
parcialmente ou totalmente o amido. Os resultados mais satisfatórios foram obtidos 
quando o amido e a amina foram mantidos no nível ótimo (800 g/t e 70 g/t, 
respectivamente) e o codepressor foi adicionado em pequenas dosagens. Os três 
codepressores apresentaram bom resultado nessas condições, especialmente o 
Talon® 6515, comparados à condição tradicional, reduzindo o ferro no rejeito em 
6,85 p.p. (29,0%), aumentando a recuperação mássica e metalúrgica em +3,2 p.p. 
(4,1%) e +3,5 p.p. (3,8%), respectivamente, e aumentando o índice de seletividade 
em 1,67.  
 
PALAVRAS-CHAVE: minério de ferro; flotação; codepressor. 
 
ABSTRACT 
 
The performance of three novel codepressants (TALON® 6515, GPR-855 and GPR-
860) associated with corn starch were studied in this work on the reverse iron ore 
flotation at bench scale. The first set of tests consisted in the optimization of the 
conditions of traditional flotation of iron ore: 800 g/t of corn starch, 70 g/t of amine, 
and pH of 10.5. Once the base variables were optimized, other set of tests were 
carried out only in rougher step with each codepressant, keeping constant the amine 
and varying the dosage of starch and codepressant. The codepressants did not 
present superior performance when replaced starch, totally or partially. The best 
results were achieved when the corn starch dosage (800g/t) and amine (70 g/t) were 
maintained constant, and the codepressant was added at small dosages, in addition 
to starch. The three codepressants tested showed good results in these conditions, 
especially TALON®6515, when compared to the tradition condition, reducing the iron 
content in the tailings by -6.85 p.p. (29.0%), increasing yield and metallurgical 
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recovery by +3.2 p.p. (4.1%) and +3.5 p.p. (3.8%), respectively and increasing 
selectivity index by 1.67 points.  
 
KEYWORDS: iron ore; flotation; codepressant. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A mineração de ferro atravessou um período de expansão nos últimos anos. A 
queda recente do preço da commodity reforça a necessidade de otimização no 
processo produtivo, de modo a maximizar o retorno do capital investido. Vários 
estudos sobre concentração mineral vêm sendo realizados, nos quais flotação 
catiônica reversa é a mais destacada. Segundo HOUOT (1983), a flotação reversa 
de minérios de ferro de baixos teores (itabiritos), usando amina como coletor de 
ganga silicatada e amido de milho como depressor de óxidos de ferro, começou a 
ser utilizada nos anos 1960. O amido de milho é o depressor tradicional atualmente 
usado nas usinas de beneficiamento de minério de ferro (PERES, 2003; CHAVES, 
2006). Nesse trabalho foram usados novos reagentes, empregados como 
codepressores.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Codepressor 
 
Os codepressores desenvolvidos pela Georgia-Pacific são polímeros catiônicos de 
baixo peso molecular, com grupos funcionais oxigênios carbonílicos, oxigênios 
eterificados e nitrogênios inseridos na cadeia, sendo classificadas como poliamina-
poliamidas, como ilustra a Figura 1. Ele deprime o mineral de ferro devido a sua 
singular ação quelante sobre os íons ferro (SOUZA etal., 2010; XU etal, 2012). 
 

 
Figura 1. Fórmula Geral dos codepressores. 

 
O mecanismo de ação do codepressor proposto pela Georgia – Pacific envolve sua 
adsorção na superfície da hematita através de ligações tipo ponte de hidrogênio e 
dipolo-dipolo. Esse mecanismo também considera a ligação química entre o 
codepressor e as moléculas de amido, provocando um efeito sinérgico entre os dois 
reagentes. 
 
2.2. Caracterização mineralógica 

 
A análise mineralógica semi-quantitativa da amostra foi realizada por meio de 
difração de raios X, modelo Geigerflex, com objetivo de identificar os minerais 
portadores de ferro e todos os contaminantes presentes na amostra. 
 
2.3. Regentes de flotação 

 
Durante o estudo foram usados os seguintes reagentes para a flotação: Amina (é 
termonoamina, Flotigam EDA), atuando como coletor do quartzo, utilizada em 
solução 0,5% p/v; amido de milho (fubá de milho, Flotamil 75) atuando como 
depressor de óxido de ferro, gelatinizado com hidróxido de sódio (NaOH) em 
solução aquosa de 2% p/v; reagentes TALON® 6515, GPR-855 eGPR-860, 
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utilizados em solução de 2% p/v, e solução de hidróxido de sódio utilizada como 
regulador de pH, em solução de 10% p/v. 
 
O volume da soda utilizada para a gelatinização de amido de milho foi calculado com 
base na seguinte relação: para 10g de amido de milho foram utilizados 27 mL de 
hidróxido de sódio a uma concentração de 10% p/v. O tempo de gelatinização foi de 
5 minutos. 
 
2.4. Ensaio de flotação 
 
Os testes de flotação foram realizados em célula de flotação em bancada tipo 
Denver, da marca Darma, à temperatura ambiente. Para todos os testes realizados, 
a polpa foi preparada com uma percentagem de sólido de 60%.  
 
2.5. Efeito da dosagem de codepressor com a dosagem de amido otimizada 

 
Nesta série, manteve-se constante a dosagem de amido (800g/t), amina (70 g/t), pH 
(10,5) e variou-se a dosagem do codepressor. O condicionamento do codepressor 
foi feito junto com o amido. As condições de processo usadas para cada tipo de 
codepressor estudado foram 5 min de condicionamento após a adição de amido e 
codepressor, 3 min de condicionamento após a adição de amina, flotação por 7 min.  
 
2.6. Substituição total de amido pelo codepressor TALON® 6515 
 
Depois de testes com codepressores adicionado junto ao amido de milho, realizou-
se testes em que foi substituído totalmente o amido de milho pelo codepressor 
TALON® 6515. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Caracterização das amostras  
 
Os teores de Fe2O3 e de SiO2 foram de 83,00% e 12,00%, respectivamente, sendo 
que os outros elementos/compostos constituintes da amostra corresponderam a um 
total de 5,19%. O teor de ferro na amostra que foi de aproximadamente 58%. Os 
demais elementos analisados são: 4,90% de Al2O3, 0,13% de P, 0,09% de MnO, 
0,07% de CaO, com 1,02% de perda ao fogo. 
 
3.2. Otimização das variáveis de flotação  
 
Realizou-se séries de testes de otimização das variáveis da condição tradicional da 
flotação catiônica reversa de minério de ferro, e foram obtidos os seguintes valores 
ótimos: dosagem de amido em 795 g/t; dosagem da amina em 71 g/t e pH em 10,5. 
Estes resultados ficaram de acordo com os da condição industrial, usados como 
condições de referência. A Tabela 1 apresenta os resultados dos testes realizados 
com as condições tradicionais de flotação de minério de ferro e as variáveis 
otimizadas. Verifica-se que os resultados foram praticamente iguais, com exceção 
do teste ME-28, que teve valores um pouco distanciados dos outros testes.  
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Neste caso, foi necessário calcular a média aritmética dos valores de cada teste de 
modo a encontrar o valor mais significativo da distribuição.  
 

Tabela 1. Resultado do teste de flotação com condições tradicionais e dosagens otimizadas 
(dosagem de amina 70g/t; dosagem de amido 800g/t e pH a 10,5). 

Teste IS 

Fe SiO2 Recuperação 

Conc. Rej. Conc. Rej. Massa Fe SiO2 

ME-3 7,51 66,16 21,68 3,25 60,00 80,9 92,8 18,7 
ME-8 7,94 66,79 23,43 2,58 57,10 79,8 91,8 15,1 

ME-12 7,72 66,78 24,13 2,60 56,01 78,7 91,1 14,7 
ME-28 8,37 67,21 25,88 2,00 54,01 76,4 89,4 10,7 
ME-29 7,71 66,64 23,08 2,77 57,01 78,9 91,5 15,4 
Média 7,85 66,72 23,64 2,64 56,83 78,9 91,3 14,92 

 
3.3. Uso do codepressor em adição à dosagem de amido otimizada 
 
Testes preliminares mostraram que os codepressores apresentam melhor 
desempenho quando adicionados à dosagem de amido otimizada (Raso, 2014). Os 
experimentos onde o amido foi parcialmente substituído pelos codepressores 
apresentaram resultados inferiores. 
 
3.3.1. TALON® 6515 
 
Os resultados de comparação de testes usando TALON® 6515 com condição 
tradicional são apresentados na Tabela 2. O teste ME – 37 mostra que o valor de 
teor de ferro no rejeito baixou em 6,8 p.p., a recuperação mássica e a metalúrgica 
aumentaram em 3,2 e 3,5 p.p., respectivamente. Mas neste mesmo teste (ME-37) o 
teor de sílica teve um aumento de 0,2 p.p. e o teor de ferro no concentrado baixou 
em 0,15% p.p.. Os resultados do teste ME–38, mostram que o teor de ferro no 
rejeito aumentou levemente, a recuperação mássica e metalúrgica baixaram em 
relação ao teste ME – 37, mas ainda assim, mantiveram-se 3% acima da condição 
tradicional. O teor de sílica no teste ME – 38 teve uma queda ligeira de 0,06 p.p. em 
relação ao resultado tradicional. O teste ME – 39 teve resultados não satisfatórios 
em relação aos outros dois testes da mesma série (ME – 37 e ME – 38), apesar da 
alta recuperação, o teor de sílica subiu em 2,97 p.p., e o teor de ferro no 
concentrado baixou em 1,53 p.p. e o índice de seletividade baixou em 1,11%.  
 
Portanto, com esses resultados, pode-se afirmar que o teste ME – 37 (dosagem de 
codepressor 71g/t) apresentou os melhores resultados dessa série. Pode-se 
considerar que o teor de sílica no concentrado no teste ME-37 é similar à condição 
tradicional, levando-se em consideração o erro experimental. 
 
Os resultados da série de testes com TALON®6515 não diferem tanto dos da série 
com GPR-855. Os melhores valores da recuperação mássica, assim como 
metalúrgica, foram atingidos com TALON®6515. O índice de seletividade com este 
codepressor variou entre 9,5% e 6,7%, sendo a série em que atingiu o índice de 
seletividade mais baixo, que diminuía com o aumento da dosagem do codepressor. 
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Tabela 2. Comparação dos resultados dos testes usando codepressor TALON® 6515com teste 
na condição tradicional (dosagem de amina 70g/t e pH a 10,5). 

 
 

Teste 
 

 
 

Reagentes 

Rejeito 
(%) 

Concentrado 
(%) 

Recuperação (%)  
 

IS  
Fe 

 
SiO2 

 
Fe 

 
Massa 

 
Fe 

 
ME -37 

800 g/t Amido 23,64 2,64 66,72 78,9 91,3 7,85 

800 g/t Amido + 
71g/t TALON® 6515 

16,79 2,84 66,57 82,1 94,8 9,52 

Diferença -6,85 + 0,20 - 0,15 + 3,2 + 3,5 + 1,67 

 
ME - 38 

800 g/t Amido 23,64 2,64 66,72 78,9 91,3 7,85 

800 g/t Amido + 
141g/t TALON® 6515 

18,62 2,70 66,85 81,9 94,2 9,17 

Diferença - 5,02 + 0,06 + 0,13 + 3,0 + 2,9 + 1,32 

 
ME - 39 

800 g/t Amido 23,64 2,64 66,72 78,9 91,3 7,85 

800 g/t Amido + 
212g/t TALON® 6515 

16,58 5,61 65,19 88,0 96,6 6,74 

Diferença - 7,06 + 2,97 - 1,53 + 9,1 + 5,3 -1,11 

 
3.3.2. GPR-855  
 
De acordo com a Tabela 3, o melhor valor de índice de seletividade (9,55) foi 
atingido no teste ME – 34, variando entre 9,5 e 8,2. Nesta série, verificou-se também 
que quanto mais fosse aumentada a dosagem do codepressor, o teor de sílica no 
concentrado aumentava, variando entre 2,88 a 3,21%. As recuperações mássica e 
metalúrgica ficaram entre 81,6 e 82,9% e 94,4 e 94,6%, respectivamente. A 
recuperação mássica, assim como a metalúrgica, aumentava com aumento da 
dosagem do codepressor, que foi acompanhada com o aumento de sílica. A Tabela 
3 ilustra resultados de comparação dos testes de amido com codepressor GPR-855 
com resultados da condição tradicional. Os resultados de teor de ferro no 
concentrado, do teor de sílica no concentrado (com exceção do teste ME – 36), 
recuperação mássica e metalúrgica, e índice de seletividade atingiram valores 
melhores em relação à condição tradicional. Os melhores resultados desta série 
foram atingidos no teste ME-34 (71 g/t de GPR-855), correspondente à dosagem 
mínima da série onde o teor de ferro no rejeito reduziu em 6,85 p.p., a recuperação 
metalúrgica e o índice de seletividade aumentaram em 3,3 p.p. e 1,7 p.p., 
respectivamente. O índice de seletividade apresentou aumento de 1,7pontos e o teor 
de sílica no concentrado apresentou redução de 0,24 p.p.. 
 

Tabela 3. Comparação dos testes usando codepressor GPR-855 com teste na condição 
tradicional (pH a 10,5 e dosagem de amina 71 g/t). 

 
 

Teste 
 

 
 

Reagentes 

Rejeito 
(%) 

Concentrado 
(%) 

Recuperação (%)  
 

IS  
Fe 

 
SiO2 

 
Fe 

 
Massa 

 
Fe 
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ME -34 

800 g/t amido  23,64 2,64 66,72 78,9 91,3 7,85 

800 g/t amido +  
71 g/t GPR-855 

16,79 2,88 66,52 81,6 94,6 9,55 

Diferença - 6,85 - 0,24 - 0,20 + 2,7 + 3,3 +1,70 

 
ME - 35 

800 g/t amido  23,64 2,64 66,72 78,9 91,3 7,85 

800 g/t amido +  
143 g/t GPR-855 

18,18 2,95 66,52 81,7 94,2 8,93 

Diferença - 5,46 - 0,31 +0,20 + 2,8 +2,9 +1,08 

 
ME - 36 

800 g/t amido  23,64 2,64 66,72 78,9 91,3 7,85 

800 g/t amido +  
213 g/t GPR-855 

19,23 3,21 66,38 82,9  94,4 8,20 

Diferença - 4, 41 + 0,57 - 0,34 + 4,0 + 3,1 + 0,35 

 
3.3.3. GPR-860 
 
Os resultados dos testes da série de codepressor GPR-860 estão ilustrados na 
Tabela 4. Nesta série, as recuperações mássica e metalúrgica variaram entre 81,4 e 
81,6% e entre 93,7 e 94,3%, respectivamente. Esta variação foi acompanhada com 
o teor de sílica no concentrado relativamente baixa, que variou entre 2,52 e 2,73%. 
A Tabela 4 ilustra os resultados de comparação dos testes desta série com a 
condição tradicional. Com exceção do teste ME – 33, o teor de sílica no concentrado 
foi melhor em relação à condição tradicional. O teste ME – 33 apresentou os 
melhores resultados da série, visto que o teor de ferro no rejeito baixou em 6,48%, a 
recuperação mássica aumentou em 2,7 p.p, a recuperação metalúrgica aumentou 
3,0 p.p. e o índice de seletividade aumentou em 1,65 pontos. Os resultados do teste 
ME – 33 foram alcançados numa dosagem três vezes a do ME – 31, que deu 
resultados praticamente iguais. Neste caso, levando em consideração o gasto de 
reagente em termos da dosagem, o teste ME – 31 é ideal para esta série.  
 
Tabela 4. Comparação do desempenho de codepressor GPR-860 com o de amido (pH a 10,5 e 

dosagem de amina 71 g/t). 

 
 

Teste 
 

 
 

Reagentes 

Rejeito 
(%) 

Concentrado 
(%) 

Recuperação (%)  
 

IS  
Fe 

 
SiO2 

 
Fe 

 
Massa 

 
Fe 

 
ME -31 

800 g/t Amido  23,64 2,64 66,72 78,9 91,3 7,85 

800 g/t Amido +  
71 g/t GPR-860 

19,58 2,52 66,96 81,4 93,7 9,19 

Diferença - 4,06 - 0,12 + 0,24 + 2,5 + 2,4 + 1,34 

 
ME - 32 

800 g/t Amido  23,64 2,64 66,72 78,9 91,3 7,85 

800 g/t Amido +  
142 g/t GPR-860 

18,53 2,53 66,82 81,0 93,9 9,53 

Diferença - 5,11 - 0,11 + 0,10 + 2,1 +2,6 + 1,68 

 
ME - 33 

800 g/t Amido  23,64 2,64 66,72 78,9 91,3 7,85 

800 g/t Amido +  
212 g/t GPR-860 

17,76 2,73 66,80 81,6 94,3 9,50 

Diferença - 6,48 + 0,06 + 0,08 + 2,7 + 3,0 + 1,65 
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3.4. Comparação dos testes mais eficientes de cada série 
 
A Tabela 5 mostra a comparação dos testes que exibiram melhores resultados na 
série de cada codepressor, por sinal, todos os testes aqui selecionados 
apresentaram a mesma dosagem do codepressor (71 g/t). O teste com GPR-860 
teve resultados que ficaram abaixo dos testes com GPR-860 e TALON® 6515, como 
é o caso do índice de seletividade, teor de ferro no rejeito e a recuperação 
metalúrgica. A recuperação mássica foi igual à do teste com GPR-855 e inferior à do 
teste com TALON® 6515.  
 

Tabela 5. Comparação dos testes selecionados na série de cada codepressor em estudo. 

 
 

Teste 
 

 
 

Reagentes 

Rejeito 
(%) 

Concentrado 
(%) 

Recuperação (%)  
 

IS  
Fe 

 
SiO2 

 
Fe 

 
Massa 

 
Fe 

 
ME - 33 

Amido  23,64 2,64 66,72 78,9 91,3 7,85 

Amido+GPR-860 17,76 2,73 66,80 81,6 94,3 9,50 

Diferença - 6,48 + 0,06 + 0,08 + 2,7 + 3,0 + 1,65 

 
ME - 34 

Amido  23,64 2,64 66,72 78,9 91,3 7,85 

Amido+GPR-855 16,79 2,88 66,52 81,6 94,6 9,55 

Diferença - 6,85 - 0,24 - 0,20 + 2,7 + 3,3 +1,70 

 
ME - 37 

Amido  23,64 2,64 66,72 78,9 91,3 7,85 

Amido+TALON® 6515 16,79 2,84 66,57 82,1 94,8 9,52 

Diferença -6,85 + 0,20 - 0,15 + 3,2 + 3,5 + 1,67 

 
Os testes com GPR-855 e TALON® 6515 atingiram resultados muito próximos. A 
recuperação de ferro no concentrado teve uma diminuição de 6,85 p.p. nos dois 
testes, as recuperações mássica e metalúrgica aumentaram de 3,2 e 3,5 p.p., 
respectivamente contra o aumento de 2,7 e 3,3 p.p. da recuperação mássica e 
metalúrgica respectivamente do teste com GPR-855. O teor de ferro no teste com 
TALON® 6515 baixou em 0,15 p.p. contra uma redução de 0,20 p.p. do teste com 
GPR-855. O teste com TALON® 6515 apresentou teor de sílica no concentrado 
0,20% acima da condição tradicional, enquanto que o teste com GPR-855 
apresentou teor de sílica no concentrado de 0,24 p.p. menor. Em todos os três 
testes selecionados, pode-se dizer que o teor de sílica no concentrado esteve 
semelhante à condição tradicional. Esse aumento situou-se entre 0,06 p.p. a 0,24 
p.p.. Portanto, observando para os valores da recuperação mássica e metalúrgica, o 
teor de ferro e de sílica no concentrando, o teste com TALON® 6515, correspondente 
ao codepressor TALON® 6515, apresentou melhores resultados em relação aos 
outros codepressores. 
 
3.5. Substituição total de amido pelo TALON® 6515 
 
Foram também realizados testes com a substituição total de amido pelo TALON® 
6515 na dosagem de 802 g/t. Os resultados mostram que a flotação não foi seletiva 
(IS = 1,37) e o teor de sílica e de ferro no concentrado foram praticamente iguais ao 
teor na alimentação (14,50). A recuperação mássica e a metalúrgica foram muito 
baixas, ou seja, 56,1% e 59,9%, respectivamente. 
 
Com o TALON® 6515, o teor de ferro no rejeito aumentou em 26 p.p., o teor de sílica 
no concentrado aumentou em 12 p.p., o teor de ferro no concentrado diminuiu em 17 
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p.p., a recuperação mássica e metalúrgica diminuiu em 22,86 p.p. e 31,4 p.p., 
respectivamente. O índice de seletividade diminuiu em 6,48 p.. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
As condições otimizadas encontradas estão em concordância com as condições 
utilizadas industrialmente.  
 
Mantendo a dosagem otimizada de amido (800 g/t), amina (70 g/t) e adicionando-se 
o codepressor (70 g/t, 140 g/t e 210 g/t), foram obtidos melhores resultados do que 
os da condição tradicional, visto que houve um aumento no índice de seletividade, 
uma diminuição de teor de ferro perdido no rejeito e aumento da recuperação 
mássica assim como a metalúrgica. Os melhores resultados em todos os testes 
foram verificados para menor dosagem do codepressor (71 g/t). O teste de flotação 
com TALON® 6515 apresentou melhores resultados em relação aos outros 
codepressores. Com a dosagem de 71 g/t de TALON® 6515 o teor de ferro no 
concentrado baixou em 6,85 p.p. (29,0%); as recuperações mássica e metalúrgica 
aumentaram em 3,2 p.p. (4,1%) e 3,5 p.p. (3,8%), respectivamente e o índice de 
seletividade aumentou em 1,67 pontos. Os resultados do teste de substituição total 
de amido pelo TALON® 6515 mostrou que os codepressores testados neste trabalho 
não são adequados para substituir o amido de milho, nas mesmas dosagens. Esse 
resultado é explicado pelo baixo peso molecular e pequeno tamanho das cadeias 
poliméricas dos codepressores utilizados em relação a amido de milho. 
 
 
5. REFERÊNCIAS 
 
Chaves, A.P. Teoria e prática de tratamento de minérios. Flotação: estado de arte no 
Brasil. 2006; v. 4:1-25. 
 
Houot, R. Beneficiation of iron ore by flotation – review of industrial and potential 
applications. International Journal of Mineral Processing. 1983; v.10: 183-204. 
 
Peres, A.E.C., Coelho, E.M., Araujo, A.C. Flotação, espessamento, deslamagem e 
floculação seletiva. In: Coelho, E.M. Tratamento de Minérios e Hidrometalurgia. 
Recife: ITEP-CNPq; 1980. 
 
Raso, E.F. Estudo de Desempenho de Codepressor na Flotação Catiônica Reversa 
de Minério de Ferro. Dissertação de Mestrado. PPGCDTN. Dezembro, 2014. 
 
Souza, E., Papes Filho, A.C., Chavez, A.P., Araujo, A.C., Martins, L.H. et al. 
Improvements on industrial iron ore flotation using a novel co-depressant. In: 11º 
simpósio brasileiro de minério de ferro.2010. 
 
Xu, G., Tao, D., Dopico, P., Johnson, S., Hines, J., Kennedy, D. Clay Binder 
Enhanced Extraction Of Bitumen From Canadian Oil Sand. In: SME Annual Meeting, 
2012. 
 


