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RESUMO  
  
O amido é o depressor consagradamente utilizado nas operações de flotação 
catiônica de minério de ferro. Instalações onde há concentração de minério de ferro 
por flotação consomem dezenas de milhões de toneladas de amido anualmente. A 
substituição do amido convencional, que também é utilizado na indústria alimentícia, 
traria grandes vantagens para a indústria mineral que enfrenta vários 
questionamentos no âmbito social e ambiental. O presente trabalho consiste em 
investigar, usando testes de microflotação, o desempenho de um resíduo da 
indústria alimentícia em substituição total, ao amido. Os maiores constituintes do 
resíduo são: carboidratos, 35%; proteínas, 16%; fibras, 16%; amido, 29%; gorduras, 
cinzas e umidade somam 4%. Os valores obtidos na etapa de testes de 
microflotação ainda não são suficientes para a confirmação da substituição do amido 
pelo resíduo, e mostraram apenas uma tendência à depressão de hematita. Mais 
testes estão sendo realizados a fim de testar a potencialidade do resíduo sob novas 
condições, como em dosagens maiores.  
  
PALAVRAS-CHAVE: flotação; resíduo; hematita; depressor.  
  
ABSTRACT  
  
Starch is the most commonly depressant used in cationic flotation iron ore operations’ 
Facilities where there is a concentration of iron ore by flotation consume about tens 
of millions of tons of starch annually. Replacing conventional starch, which is also 
used in the food industry, would bring great benefits to the mining industry that faces 
many questions in the social and environmental context. The present work is to 
explore, using microflotation tests, the performance of the food industry residueto 
replace starch. The major residue components’ are: carbohydrates, 35%; protein, 
16%; fibers, 16%; starch, 29%; fat, ash and moisture, 4%. The values obtained in 
microflotation’s stage are not yet sufficient to confirm that residue can replace starch, 
and showed only a tendency to hematite depression. More tests are being conducted 
to test the potential of the residue under new conditions, such as higher doses.  
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1. INTRODUÇÃO  
  
A flotação é uma técnica de concentração de minérios versátil e complexa. Explora 
as diferenças de características superficiais dos diversos minerais, podendo, 
teoricamente, ser aplicada em qualquer situação (BALTAR, 2008). Esse processo 
consiste na passagem de um fluxo de ar por uma polpa mineral. O(s) tipo(s) de 
partícula(s) que tem afinidade pelo ar (hidrofóbicas) são flotadas (flutuam com as 
bolhas) na direção ascendente constituindo um produto denominado flotado. As 
partículas hidrofílicas possuem afinidade pela água, sendo assim destinadas ao 
produto afundado junto ao maior fluxo de água gerado na operação.  
  
A eficiência do processo de flotação baseia-se nos distintos graus de hidrofobicidade 
das superfícies minerais e polaridade das mesmas. Há afinidade entre substâncias 
ambas polares ou ambas apolares (ARAUJO et al, 2006). Assim, a seletividade 
ocorre pela afinidade de certas partículas, hidrofílicas, pela água (polar) e de outras 
partículas, hidrofóbicas, pelo ar (apolar).  
  
Embora a hidrofobicidade seja uma característica observada em poucos minerais, 
sendo praticamente todas as espécies minerais hidrofílicas (sulfetos, carbonatos, 
óxidos, silicatos e sais), há a possibilidade de manipulação da superfície mineral 
transformando superfícies hidrofílicas em hidrofóbicas através do uso de 
determinados reagentes. Os reagentes que transformam uma superfície hidrofílica 
em hidrofóbica desempenham a função de coletores. Já os reagentes que 
desempenham o papel de depressores, por exemplo, o amido, têm a função de inibir 
a ação do coletor sobre determinada(s) superfície(s) mineral, de maneira que 
esse(s) mineral(is) permaneça hidrofílico (BALTAR, 2008).  
  
A substituição do amido convencional, que também é utilizado na indústria 
alimentícia, traria grandes vantagens para a indústria mineral que enfrenta vários 
questionamentos no âmbito social e ambiental. O presente trabalho consiste em 
investigar, usando testes de microflotação, o desempenho de um resíduo da 
indústria alimentícia em substituição ao amido  
  
  
2. MATERIAL E MÉTODOS  
  
2.1. Materiais  
  
Foram utilizadas amostras de minerais puros (quartzo e hematita) nos estudos de 
microflotação.  
  
A pureza da hematita pode ser comprovada a partir da difratometria de raios-X 
realizada no equipamento difratométrico Empyrean, através do método do pó total. A 
figura 1 apresenta o difratograma gerado. Por falta de amostra não se realizou 
análise química. Uma análise qualitativa do difratograma indica alta pureza da 
amostra, uma vez que não se observaram picos não característicos do mineral 
quartzo. 
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Figura 1. Difratograma indicando a pureza da amostra de hematita. 
  

A amostra de quartzo foi lixiviada com ácido clorídrico para a retirada de impurezas.  
Na tabela 1 estão apresentados os reagentes utilizados nos ensaios de 
microflotação.  
  

Tabela 1. Reagentes utilizados nos ensaios experimentais. 
Ensaio  Coletor  Depressor  Controladores de pH  

Microflotação  
Amina EDA  Amido de milho  

HCl e NaOH  

 
 Resíduo 

 

 
Além disso, foram utilizadas soluções tampão de pH 7 e 10, da marca Digimed, 
nitrogênio industrial e também NaOH para a gelatinização do amido e do resíduo.  
  

30 40 50 60 70 80  
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Para a preparação da hematita compacta foram utilizados moinho de bolas, moinho 
a disco e peneiras de 0,212 mm (65#) e 0,074 mm (200#) (faixa granulométrica 
determinada para os ensaios de microflotação).  
  
Para a preparação do quartzo foi utilizado moinho de porcelana de bolas.  
  
Na intenção de assegurar que as amostras estariam dentro da faixa granulométrica 
desejada foi realizado peneiramento a úmido em peneirador suspenso.  
  
Nos ensaios de microflotação foram utilizados os seguintes equipamentos:  
 

i.  Tubo de Hallimond;  
ii.  pHmêtro Digimed;  
iii.  Balança analítica Sartori com precisão de quatro casas decimais;  
iv.  Agitador magnético e pastilhas;  
v.  Cronômetro digital da marca Technos.  

  
 
2.2. Metodologia  
  
2.2.1. Amostras dos minerais hematita e quartzo  
  
As amostras de hematita e quartzo eram compostas por grãos grandes. Os grãos 
foram reduzidos com o uso de marreta. Em seguida, foi realizada moagem a seco 
durante 5 minutos. Adotou-se um baixo tempo de moagem para evitar geração 
excessiva de finos. As amostras retiradas do moinho foram classificadas nas 
peneiras de 0,212 mm (65#) e 0,074 mm (200#), sendo que, a fração maior que 
0,212 mm retornava para o moinho, a fração menor que 0,074 mm era reservada 
para testes futuros e a fração retida na peneira de 0,212 mm, reservada para a 
utilização nos testes de microflotação. Esse procedimento foi repetido até que a 
quantidade de amostras na granulometria desejada fosse alcançada.  
  
Após a obtenção das amostras, foi realizado peneiramento a úmido para eliminar 
resquícios de finos.  
  
2.2.2. Preparação dos reagentes  
  
Foi preparada uma solução mãe de amido através do seguinte procedimento:  
 

1. Pesou-se a massa de amido desejada em um béquer; 
2. Adicionou-se um pouco de água destilada para iniciar a solubilização; 
3. Adicionou-se 5 ml de NaOH para cada 1 g de amido agitando vigorosamente 

com bastão de vidro, até que ocorresse a gelatinização;  
4. Acrescentou-se água, aos poucos, mexendo sempre para diluição; 
5. Transferiu-se a solução para um balão volumétrico e aferiu-se o volume.  

  
A solução de amina Flotigam EDA foi preparada da seguinte forma:  
 

1. Pesou-se 50 mg de amina em um béquer; 
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2. Adicionou-se água destilada e misturou-se com bastão de vidro até a 
obtenção de mistura homogênea; 

3. Transferiu-se para um balão de 1L.  
  

Assim foi obtida uma solução com concentração final de 10 mg/L.  
 
O resíduo, denominado BR, foi solubilizado e a partir dele preparou-se uma solução 
mãe com concentração inicial de 16,7 g/L.  
 
2.2.3. Ensaios de microflotação  
  
Os testes de microflotação foram realizados da seguinte maneira: 
  

1. Pesou-se 1 g do mineral (quartzo ou hematita) e transferiu-se para o tubo de 
Hallimond; 

2. Adicionou-se 30 ml do depressor, em pH adequado ao teste (definido entre 10 
e 10,5) e em dosagem pré-determinada; 

3. Disparou-se o cronômetro, ligou-se o agitador magnético e o tempo de 
condicionamento foi então marcado (5 minutos);  

4. Em seguida, 50 ml de coletor, amina Flotigam EDA, com pH entre 10 e 10,5, 
foram adicionados ao sistema e novamente o tempo de condicionamento para 
este, foi contado (1 minuto); 

5. Completou-se o tubo com água em pH adequado até a marca de 250 ml e 
então o medidor de vazão de nitrogênio foi aberto na vazão de 60 ml/min e foi 
marcado o tempo de coleta; 

6. O medidor de vazão foi fechado e as frações flotado e afundado foram 
recolhidas em béqueres separados; 

7. Secou-se, pesou-se os produtos e calculou-se a porcentagem flotada. 
  

Os ensaios de microflotação foram todos realizados em duplicata e quando 
necessário realizou-se a triplicata. Os testes que apresentaram porcentagem de 
perda acima de 5% foram descartados.  
  
  
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
  
A fim de se determinar a quantidade ótima de coletor a ser utilizada nos testes com 
amido e BR, foram realizados testes de microflotação variando-se a concentração 
final de coletor no tubo de Hallimond. Nestes testes os minerais foram flotados 
separadamente. 
 
Os resultados destes testes podem ser observados na Figura 2.  
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Figura 2. Gráfico: Flotabilidade média do quartzo e da hematita em função da 

concentração de amina.  
  
Pela análise das curvas, para a concentração de coletor igual a 10 mg/L verifica-se 
alta flotabilidade para o quartzo (98%) e aproximadamente 55% de flotabilidade para 
a hematita. Sendo assim, fixou-se em 10mg/L a concentração do coletor nos testes 
que objetivaram avaliar o desempenho do depressor em ambos os minerais. 
  
Os resultados dos testes de microflotação de quartzo e hematita, realizados com 
amido, estão mostrados na Figura 3. Nesses testes, variou-se a concentração final 
de amido utilizada. Observou-se que o amido desempenha função de depressor 
para a hematita a partir da concentração 50mg/L.  
  

  
Figura 3. Gráfico: Flotabilidade média do quartzo e da hematita em função da concentração da 

concentração de amido.  
  
Os resultados referentes ao uso da solução de Br, em substituição ao amido, se 
encontram na Figura 4.  
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Figura 4. Gráfico: Flotabilidade média da hematita em função da concentração de Br.  

  
O rejeito BR não apresentou melhor desempenho do que o amido para depressão 
de hematita, mesmos em concentrações entre 150mg/L e 200mg/L, uma vez que a 
quantidade de amido presente no resíduo equivale a aproximadamente 30% da sua 
massa. 
  
Quando a concentração final de rejeito BR é aumentada tem-se um ligeiro aumento 
na porcentagem de hematita deprimida, podendo-se inferir que uma quantidade 
maior de amido, presente na composição do resíduo, pode agir de maneira mais 
eficaz sobre as partículas do mineral. 
  
Futuros testes com maiores concentrações de resíduo BR poderão indicar se seu 
potencial é aumentado nessas condições. Além disso, outros resíduos que também 
possuem amido em sua composição estão sendo avaliados.  
  
Por fim, torna-se necessário conhecer os grupos funcionais presentes no resíduo BR 
para se ter uma conclusão mais apurada sobre as interações partículas/reagente.  
  
  
4. CONCLUSÕES  
  
Por se tratar de um reagente novo na flotação mineral mais estudos devem ser 
realizados a fim de se ter uma melhor caracterização do reagente e da sua 
aplicabilidade nessa área. Os valores obtidos na etapa de microflotação ainda não 
são suficientes para a confirmação da substituição do amido pelo resíduo, mas 
novos testes estão sendo realizados a fim de testar sua potencialidade sob novas 
condições, como em maiores dosagens. Em seguida, ensaios de flotação em escala 
de bancada poderão confirmar ou não seu comportamento como reagente na 
flotação de minérios de ferro. 
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