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RESUMO 
 
Neste estudo objetivou-se avaliar as interações entre três variáveis (aplicando níveis 
máximos e mínimos) relevantes para estudos de microflotação: pH, tempo de 
flotação e vazão de gás. Para desenvolver os experimentos foi utilizado o algoritmo 
de Yates visando a averiguar a influência dessas variáveis na recuperação mássica 
e as interações entre as mesmas. Utilizou-se o quartzo puro como mineral e 
dodecilamina como reagente coletor e os experimentos foram desenvolvidos em 
tubo de Hallimond modificado com extensor (volume do tubo: 250 mL). A análise de 
Tukey foi empregada para averiguar se existiu diferença significativa a nível de 5 % 
entre os testes e suas duplicatas e revelou que isso não ocorreu. Como parâmetros 
fixos, definidos através de revisão bibliográfica de estudos prévios, adotou-se: 
massa ensaiada (3,00 g), concentração de dodecilamina (10-3 mol/L), tempo de 
condicionamento (20 s), volume de condicionamento (250 mL), faixa granulométrica 
(53 µm a 212 µm). Os resultados elucidaram que as variáveis significativas (≥ 95 % 
de confiança) são o pH, o tempo de flotação e as interações das variáveis pH e 
vazão de gás. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pH; tempo de flotação; vazão de gás; recuperação mássica; 
algoritmo de Yates. 
 
ABSTRACT 
 
In this paper the objective was to test the influences among three variables (using 
maximum and minimum levels) important to microflotation studies: pH, flotation time 
and gas flow. For develop the experiments was applied Yates’ algorithm to 
investigate the influence of these variables in mass recovery and the interactions 
among these variables. Pure quartz was use as mineral and dodecylamine as 
collector reagent and the experiments were developed in modified Hallimond’s tube 
(tube volume: 250 mL). Tukey’s analysis was use to evaluate if there was significant 
difference until 5 % between test and them duplicates and showed that it didn’t occur. 
As fixed parameters, defined through literature of prior studies, were use: rehearsed 
mass (3.00 g), dodecylamine concentration (10-3 mol/L), conditioning time (20 s), 
conditioning volume (250 mL), size range (53 microns until 212 microns). The results 
elucidated that the significant variables (≥ 95 % of confidence) are pH, flotation time 
and the variable interactions between pH and gas flow. 
 
KEYWORDS: pH; flotation time; gas flow; mass recovery; Yates’ algorithm. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A microflotação está sendo cada vez mais estudada na área de mineração, devido a 
complexidade das separações e a enorme diversidade dos silicatos, e muitos desses 
estudos têm se demonstrado eficientes. (RODRIGUES et al., 2010). Mangravite 
Júnior et al. (1972) estudaram a microflotação de sílica coloidal com ácido láurico em 
etanol como coletor. Gorman e Smith (1991) aplicaram a microflotação no estudo da 
influência da forma, concentração de coletor (dodecilamina – DDA) e agregação de 
partículas de quartzo fino e esferas de vidro. Pinheiro et al. (2010) utilizaram a 
microflotação para avaliar a influência da qualidade da água na flotação de quartzo 
com amina e concluíram que esse fator é fundamental para a eficiência de 
recuperação desse mineral. Reis et al. (2014) avaliaram a influência de sete 
variáveis na microflotação de quartzo com DDA, utilizando a abordagem estatística 
de planejamento de experimentos de Plackett-Burman, a qual, mostrou-se eficiente 
e aplicável à análise de múltiplas variáveis com reduzido número de experimentos, 
possibilitando identificação das mais influentes. Em relação aos estudos aplicando o 
algoritmo de Yates podemos citar Silva (2006) que realizou um estudo de reagentes 
na flotação de minério de zinco utilizando o algoritmo de Yates como planejamento 
fatorial em seu estudo e Lopes (2009) que estudou a flotação direta e reversa de 
minério de ferro com diversos reagentes. A revisão bibliográfica desenvolvida 
permitiu estabelecer parâmetros ideais para o desenvolvimento dos testes, conhecer 
previamente as características de atuação do coletor empregado (DDA) em 
diferentes dosagens e, também, estar ciente que o algoritmo de Yates possibilitaria 
atingir o objetivo proposto. 
 
O quartzo é o principal mineral de ganga presente em minérios de ferro e mineral 
adotado nesse estudo. Para a realização dos experimentos foi utilizada a 
dodecilamina como reagente coletor e, para desenvolvimento dos experimentos, foi 
aplicado o algoritmo de Yates visando a averiguar o objetivo do estudo (analisar a 
influência das variáveis pH, tempo de flotação e vazão de gás na recuperação 
mássica e as interações entre as mesmas). 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Com o intuito de averiguar a pureza do quartzo utilizado, a amostra de quartzo foi 
preparada para uma caracterização inicial, através de análises mineralógica e 
química. A análise mineralógica foi obtida por difração de raios X (Difratômetro de 
raios X Rigaku, série D/Max-B – método do pó total) e a análise química semi-
quantitativa por fluorescência de raios X (Espectrômetro de fluorescência de raios X 
por energia dispersiva EDX-720). O software empregado para interpretação do 
difratograma foi o Jade 7.0 (MDI).  
 
Como foram analisadas três variáveis, a definição de níveis máximos e mínimos 
para as mesmas foi embasada em revisão de estudos prévios. O tempo de flotação 
teve nível inferior de 1 minuto (CASSEL et al., 1975; PINHEIRO et al., 2010) e nível 
superior de 5 minutos (MANGRAVITE JÚNIOR et al., 1972; OLIVEIRA et al., 2013). 
Para as faixas de pH adotaram-se 10 a 11 para nível superior e 3 a 4 para nível 
inferior, por englobarem o pKb e o pKa da dodecilamina (DDA). (VIANA, 2006; 
SILVA, 2008). A terceira variável estudada foi a vazão de gás que teve nível inferior 
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entre 30 e 40 cm³/min (MARCELINO e SILVA, 2013; PINHEIRO et al., 2010) e nível 
superior entre 50 e 60 cm³/min (RODRIGUES et al., 2010). 
 
Como parâmetros fixos definiram-se a massa ensaiada de 3 gramas (OLIVEIRA et 
al., 2013); a concentração de dodecilamina que foi previamente testada entre a faixa 
de 10-6 mol/L a 10-1 mol/L, sendo que a concentração de 10-3 mol/L foi escolhida por 
ser a mais baixa a apresentar recuperações plausíveis; o tempo de 20 s para 
condicionamento da amostra (FEASBY, 1966); o volume de condicionamento de 
250 mL, por ser o volume do tubo de Hallimond utilizado e, por fim, a faixa 
granulométrica (53 µm a 212 µm). O limite inferior de partículas foi maior que 53 µm 
para tentar evitar arraste hidrodinâmico e o limite superior (212 µm) está de acordo 
com o utilizado por Araújo et al. (2014). A Tabela 1 apresenta os dados do 
planejamento estatístico dos experimentos. 
 

Tabela 1. Valores das variáveis adotadas e planejamento estatístico dos experimentos. 

Teste 
Variáveis 

pH  
[-] 

Tempo de flotação [min] Vazão de gás [cm³/min] 

T 3 – 4 1 30 – 40 
A 10 – 11 1 30 – 40 
B 3 – 4 5 30 – 40 

AB 10 – 11 5 30 – 40 
C 3 – 4 1 50 – 60 

AC 10 – 11 1 50 – 60 
BC 3 – 4 5 50 – 60 

ABC 10 – 11 5 50 – 60 

Fonte: dados do estudo e Pereira (2012) modificado. 

 
Inicialmente prepararam-se dois balões volumétricos de 2 L da solução de cloreto de 
dodecilamina a 10-3 mol/L. Dessa forma, para cada balão volumétrico, pesaram-se 
0,3783 g de DDA sólida, fabricada pela SIGMA-ALDRICH Brasil Ltda., a um béquer 
de 500 mL, preenchendo com 300 mL de água destilada (AD). Adicionou-se a esse 
béquer 0,1971 g de HCl 36,5 %, para obter uma neutralização 1:1. Essa solução foi 
mantida sob agitação e leve aquecimento (≤ 60 ºC) até que ocorresse a 
solubilização do sólido. A solução foi adicionada a um balão volumétrico de 2 L e 
preencheu-se o volume com AD, realizando-se agitação por 5 minutos. 
 
Para a preparação da amostra de quartzo puro efetuou-se sua cominuição através 
do moinho vibratório de panela (FRITSCH pulverisette 9), na sequência a amostra 
foi peneirada à úmido entre 212 µm e 53 µm e colocada em lixiviação ácida (HCl 
36,5 %) para eliminação de impurezas superficiais. Lavou-se a amostra com água 
destilada para remoção dos íons H+ em sua superfície até que, através de medidas 
de pH da água de lavagem, se obtivesse leitura na faixa neutra. Por fim a amostra 
foi secada em estufa (TECNAL TE-394/3) a 100 °C (± 5 °C), resfriada e teve as 
alíquotas pesadas antes de cada teste de microflotação. 
 
Para ajuste do pH da solução de dodecilamina à faixa definida para os experimentos 
utilizaram-se soluções de NaOH e HCl, com diferentes diluições, que foram 
aplicadas em um béquer com agitador magnético e as leituras efetuadas por 
pHmetro digital (DIGIMED DM-22), devidamente calibrado. 
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Passando ao desenvolvimento dos ensaios de microflotação adicionaram-se, ao 
tubo de Hallimond modificado com extensor, 3,0 g (± 0,005 g) da amostra de quartzo 
puro; colocou-se a solução de DDA, na concentração e pH apropriados e iniciou-se 
a agitação magnética em velocidade suficiente para manter as partículas suspensas. 
Terminados os 20 s do tempo de condicionamento, introduziu-se N2 (g) na vazão 
predefinida, realizando a flotação durante o tempo estabelecido. Ao fim do tempo de 
flotação, coletaram-se os produtos flotado e afundado, em béqueres, sendo filtrados 
à vácuo (Papel filtro Qualy com 14 µm de poros; Bomba à vácuo TECNAL TE-0581), 
secados na estufa (TECNAL TE-394/3) e pesados (Balança SHIMADZU AUW220D), 
após resfriamento, para obtenção da recuperação mássica. 
 
Na fase de avaliação dos resultados aplicaram-se o teste de Tukey e a análise de 
Yates, cujas fórmulas aplicadas são mostradas abaixo: 
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Onde: DM (diferença média); n (n° de níveis); ϕu (nº de graus de liberdade unitário); 
ϕexp (nº de graus de liberdade do experimento); σexp (desvio padrão do conjunto dos 
experimentos); T1 (respostas dos testes); T2 (respostas das duplicatas); EPMi & s 

(erros padrões de média – inferior & superior); N (nº total de resultados); EPDM (erro 
padrão da diferença média); δcal (significância estatística calculada); δtab 
(significância estatística tabelada – Tabela t de Student); ni (nº de valores da série 
inferiores ao menor valor da série de referência); ns (nº de valores da série de 
referência superiores ao maior valor da outra série). 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados da análise química semi-quantitativa são observados na Tabela 2: 
 

Tabela 2. Composição química da amostra de quartzo. 

SiO2 [%] SO3 [%] Fe2O3 [%] CuO [%] GeO2 [%] 

98,907 1,063 0,016 0,009 0,005 

Fonte: dados da análise química semi-quantitativa. 

 
Como se observa nos dados da Tabela 2, o quartzo (SiO2) é o constituinte 
majoritário e todos os outros óxidos analisados estão presentes em proporções 
muito baixas.  
 
Em relação à análise por difração de raios X, o difratograma de raios X para a 
amostra de quartzo é apresentado na Figura 1: 
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Figura 1. Difratograma de raios X da amostra de quartzo.  

Fonte: dados da análise por difração de raios X. 

 
Nota-se a presença de picos característicos somente do mineral quartzo. Observa-
se também que os resultados da difração de raios X estão de acordo com os 
resultados encontrados na análise química. 
 
Os dados dos testes e suas duplicatas, com reprodutibilidade nos experimentos, são 
apresentados na Tabela 3: 
 

Tabela 3. Dados de recuperações mássicas [%]. 

Série T A B AB C AC BC ABC 

Testes 23,00 87,54 36,82 97,93 19,30 91,69 29,02 100,00 

Duplicatas 27,80 82,77 33,79 100,00 20,27 87,37 33,56 100,00 

Fonte: dados experimentais. 

 
Acerca das recuperações mássicas, observa-se que os testes ABC, AB e AC, 
respectivamente, apresentaram os melhores resultados, porém isso não quer dizer 
que todas as interações testadas nos mesmos são significativas pela análise de 
Yates, como será exposto adiante. 
 
Aplicou-se o teste de Tukey (BRINCK et al., 1976) para avaliar se os testes e suas 
duplicatas apresentaram diferença significativa a nível de 5 % (Tabela 4). 
 

Tabela 4. Dados para aplicação do teste de Tukey. 

Série de referência ns ni ns + ni ≥ 7 

Experimentos 1 1 1 + 1 < 7 

Fonte: dados experimentais. 
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Os dados obtidos evidenciaram que não existiu a diferença significativa analisada, 
devido ao fato da condição não ter sido atingida (2 ≥ 7 → falso).  
 
Em se tratando da abordagem de Yates, obtiveram-se como resultados: Σ(T1-T2)² = 
99,47; σexp= 2,49; EPM= ± 0,88; EPDM = 1,25; δtab = 2,306 (ROJAS, 2009). A 
análise dos resultados obtidos é apresentada pela Tabela 5: 
 

Tabela 5. Teste de Yates. 
Fonte: dados experimentais. 

 
Evidenciou-se, através desta análise, que a variável do teste A (pH), a variável do 
teste B (tempo de flotação) e as variáveis do teste AC (pH e vazão de gás) se 
mostraram significativas em um nível igual ou superior a 95 %. Retornando à análise 
das recuperações mássicas dos testes ABC (pH, tempo de flotação e vazão de gás) 
e AB (pH e tempo de flotação), é notável que, apesar de terem se mostrado os 
melhores no teste neste quesito, não apresentaram a significância estatística 
adotada. É interessante analisar também, nesses termos, os testes A (pH – 
recuperação mássica média: 85,16 %) e B (tempo de flotação – recuperação 
mássica média: 35,31 %), estatisticamente significantes, onde apenas o teste A 
obteve considerável recuperação mássica. Dessa forma, percebe-se que mesmo a 
variável sendo significativa não se configura condição satisfatória para que, caso ela 
seja a única utilizada em nível máximo, se obtenha a maior recuperação mássica.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O algoritmo de Yates se mostrou eficiente para averiguar o objetivo do estudo, a 
influência das variáveis estudadas (pH, tempo de flotação e vazão de gás) na 
recuperação mássica e as interações entre as mesmas. A análise de Yates indicou 
como variáveis significativas (≥ 95 % de confiança) o pH (teste A), o tempo de 
flotação (teste B) e as interações das variáveis pH e vazão de gás (teste AC).  
 
Porém, acerca das recuperações mássicas, observa-se que os testes ABC (onde 
testaram-se em nível máximo as variáveis: pH, tempo de flotação e vazão de gás), 
AB (onde testaram-se em nível máximo as variáveis: pH e tempo de flotação) e AC 
(onde testaram-se em nível máximo as variáveis: pH e vazão de gás), 
respectivamente, apresentaram os melhores resultados. Esses fatos evidenciam que 
mesmo a variável sendo significativa não se configura condição satisfatória para 
que, caso ela seja a única utilizada em nível máximo, se obtenha a maior 
recuperação mássica (exemplos disso são o caso da variável do teste A e o da 
variável do teste B, que são as mais significativas do estudo).  
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A análise de Tukey revelou que não existiu diferença significativa a nível de 5 % 
entre os testes e suas duplicatas. 
 
 
5. AGRADECIMENTOS 
 
Os autores agradecem a CAPES, ao Departamento de Engenharia de Minas 
(PPGEM UFOP) pela disponibilização do laboratório e ao Departamento de Geologia 
(DEGEO UFOP) pelas análises química e mineralógica. 
 
 
6. REFERÊNCIAS 
 
Araújo, A.C.A.; Reis, J.L.M.; Frade, J.A.D. Estudo dos efeitos da formação de 
micelas de dodecilamina na sua adsorção na superfície do quartzo. Ouro Preto: 
PPGEM UFOP, 2014. 
 
Brinck, V.; Bauck, G.A.C.; De Sousa, H.H. Curso de planejamento e análise racional 
de experimentos tecnológicos. Ipatinga: USIMINAS S. A., 1976. 
 
Cassel, E.A.; Kaufman, K.M.; Matijević, E. The effects of bubble size on 
microflotation. Water Research 1975; 9; 1017-1024. 
 
Feasby, D.G. Investigation of Hallimond-tube flotation of low grade phosphate 
material. Process Report Minerals Research Laboratory 1966; Book 212. 
 
Gorman, M.G.; Smith, R. W. Amine flotation of fine quartz and glass beads. Minerals 
Engineering 1991; 4(12); 1219-1226. 
 
Lopes, G.M. Flotação direta de minério de ferro. [Dissertação de Mestrado]. 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas da Universidade Federal de 
Ouro Preto, Ouro Preto; 2009. 
 
Mangravite Júnior, F.J.; Cassel, E.A.; Matijević, E. The Microflotation of Silica. 
Journal of Colloid and Interface Science, 1972; 39(2); p. 357-366. 
 
Marcelino, R.S.; Silva, F.G. Flotabilidade de Hematita em Tubo de Hallimond 
Modificado. Ouro Preto: PPGEM UFOP, 2013. 14 p. 
 
Oliveira, D.M.; Faria, L.R.; Pimenta, G.; Pereira, C.A. Análise estatística na flotação 
de quartzo em tubo de Hallimond. Ouro Preto: UFOP, 2013. 6 p.  
 
Pinheiro, V.S.; Baltar, C.A.M.; Leite, J.Y.P. Influência da qualidade da água na 
flotação de quartzo com amina. Holos 2010; 3; 28-36. 
 
Reis, J.L.M.; Da Silva, F.L.; De Freitas Júnior, L.R.; Pereira, C.A. Abordagem 
estatística de Plackett-Burman na avaliação da microflotação de quartzo com 
dodecilamina. Ouro Preto: PPGEM/UFOP, 2014. 
 



Reis, J.L.M.; Da Silva, F.L.; Pereira, C.A. 

Rodrigues, O.M.S.; Araújo, A.C.; Peres, A.E.C. Microflotação de caulinita utilizando 
aminas. REM: Revista Escola de Minas 2010; 63(4); 661-666.  
 
Rojas, C.E.B. Reciclagem de sucata de jóias para recuperação hidrometalúrgica de 
ouro e prata. [Dissertação de Mestrado]. Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica 
e de Minas da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte; 2009. 
 
Silva, R.R.R. Interação entre surfatantes na flotação de minérios de ferro. [Tese de 
Doutorado]. Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Minas da Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte; 2008. 
 
Silva, T.A.V. Estudo de reagentes na flotação de minério de zinco. [Dissertação de 
Mestrado]. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas da Universidade 
Federal de Ouro Preto, Ouro Preto; 2006. 
 
Viana, P.R.M. Flotação de espodumênio, microclina, muscovita e quartzo com 
coletores aniônicos, catiônicos, anfotéricos e mistura de coletores [Tese de 
Doutorado]. Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Minas da Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte; 2006. 
 


