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AMIDOS COMO REAGENTE NA IND0STRIA MINERAL
PEQUENA REVISÂO
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R E S U MO
Os amidos são discutidos de uma maneira breve como reagente em mineração. As aplicações gerais dos amidos e derivados envolvem !lotação, floculação, espessamento, filtração
e aglomeração. Esta apresentação somente discutirá a utili
zação de amidos em flotação e floculacão, com exemplos pa=
ra potássio, ferro e fluorita. Nenhum detalhe será dado so
bre as ､ｩｶ･ｲｾ｡ｳ＠
aplicações de amido no campo de tratamento
de minério. Não haverá discussão das diversas teorias sobre a efetividade dos amidos e muitos outros reagentes em
mineração. Portanto, esse trabalho estará limitado a dar
uma mera idéia, em perspectiva, dos maiores e mais importantes usos do amido.
A B S T R A C T
In a very brief manner, starches are discussed as a reagent
in the mineral industry. ln general, the applications of
starch and derivates are in flotation, thickening and
filtration, and agglomeration. This presentation will only
outline the utilization of starches in flotation and flocculation and within them discuss solely potash, iron and
fluorspar. No detail will be given in the variety of starch
applications in the field of minernl beneficiation. There
will be no discussions of the many theories about explaining the effectiveneAs of starches and many other reagents
in some mineral beneficiation processes. Thus, this paper
will be limited to give a mere idea, in perspective, of
the major important uses of starch.
(1) PhD em Química, Consultor em Metalurgia e Química
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1•

INTRODUÇAO

As aplicações fundamentais dos amidos e de seus derivados na mine
ração residem na flotação (como depressante), na floculação, espessamento, filtração e aglomeração.
Os amidos não são os únicos reagentes disponiveis para cada uma
dessas aplicações, porém são os de aplicação mais ampla e variada.
Algumas caracteristicas dos amidos os tornam reagentes de extremo
interesse, por exemplo:
1.1.

é

1.2.

é biodegradável, portanto não apresenta sérios problemas de
poluição;

1.3.

é facilmente obtido na sua forma pura e ee uso
tendo propriedades estáveis e tipicas;

1.4.

é um dos reagentes de menor custo, e

1.5.

sua produção não depende de uma fonte ou matéria prima exclusiva, já que, conforme mencionado, pode ser obtido de di
versas raizes ou tubérculos e cereais.

ｦ｡ｲｴｯｾ＠
facilmente encontrado na maior parte do mundo, jã
que pode ser obtido de várias raizes ou tubérculos e cereais.

ｩｭ･､｡ｴｯＬｾ＠

Os amidos são macromoléculas de polissacarideos ou poliglucosideos
(polimeros ､･ｾ＠
-O-Glucose), de fórmula geral (C6H1o0sln em que o
fator "n" pode variar de dezenas ou centenas de milhares.
A macromolécula de amido é composta por frações bastante distintas: a amilose e a amilopectina. Entende-se por amilose, a fraçio constituida de cadeias lineares onde a ligação entre os monõmeros a-D-Glucose ocorre, entre os carbonos 1 e 4; já na ｡ｭｩｬｯｰ･ｾ＠
tina as ligações entre os monômeros ocorrem entre os carbonos 1
e 6, gerando cadeias ramificadas. Essas duas formas de encadeamento molecular são esquematizadas na Figura 1 e suas estruturas

)

Ｍ

Ｍ

Ｍｾ＠
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na Figura 2.
As cadeias lineares da arnilose podem atingir pesos moleculares na
ordem de 100.000 a 210.000, já as cadeias ramificadas da ｡ｲｮｩｬｯｰ･ｾ＠
tina chegam a 6.000.000, dando ao amido um peso molecular médio
de cerca de 345.000.
Sua obtenção mais comum é pelo processamento de espécies vegetais
corno milho, batata, mandioca, trigo, arroz, etc. Nestas classes
de vegetais, a composição dos amidos varia de 22 a 26% em amilose
e 74 : a 78% em amilopectina.
Vários derivados de amido são obtidos por hidrólise sob ､･ｴｲｮｩｾ＠
das condições. Tal processo gera ruptura das ligações, tornando
as cadeias moleculares menores, reduzindo assim o peso molecular
do produto. Esse procedimento leva ainda a obtenção de amidos menos viscosos e com maior indice de carbonos redutores .
2.

AMIDO COMO DEPRESSANTE-FLOCULANTE

O uso de amido em mineração remonta ao inicio do próprio processo
de beneficiamento mineral. Sua aplicação corno depressante vem sen
do recomendada desde idos de 1931
(1).
A flotação, por sua vez, vagarosamente passou de uma técnica primitiva "misteriosa e obscura" de bancada, durante a segunda metade do século XIX para transformar-se em urna brutal operação ｣ｯｭ･ｾ＠
cial, já nos primeiros anos do século XX. Desde então, esse processo não pára de evoluir e expandir-se, corno é conhecido hoje.
A complexidade da flotação atual não reside apenas nos controles
de processos, mas também na diversidade de reagentes aplicáveis
e suas combinações poss!veis.
A classificação destes reagentes inclui inúmeros grupos, muitos
deles, vagamente definidos.
Por exemplo, segundo uma das definições (do U.S.Bureau of Mines):
"Depressantes são reagentes que reduzem ou destroem a ｦｬｯｴ｡｢ｩ､ｾ＠

.:'
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de de um mineral".
Assim, os amidos preenchem perfeitamente essa e outras definições para depressantes, já que recobrem as particulas minerais,
formando uma pelicula hidrofóbica, que favorece à depressão do mi
neral recoberto.
Os amidos são, pois, reagentes ideais para tornar hidrofilicas
particulas notadamente hidrofóbicas, como molibdenita e carvão.
As m?léculas de amido aderem-se à
hidrpgênio, atracão eletrostática
ou de Van der Waals. Desta forma,
amido estendem-se à fase aquosa e
na-se molhável (14).

particula, seja por pontes de
ou, ainda, por forças residuais
os grupos hidroxil polares do
a superficie da particula tor-

Partindo deste principio, vários processos de beneficiamento utilizam o amido como depressor, assim na obtenção do minério de feE
ro, por flotação inversa da silica com aminas; na concentração
da apatita por flotação com ácidos graxas; no beneficiamento de
diversos sulfetos com coleta por uso de xantatos e depressão das
gangas (micas, óxidos, etc) por uso de amidos.
Esses processos geraram um consumo de cerca de 15.000 toneladas
de amidos no ano de 1987 no Brasil e perto de 18.000 toneladas nos
Estados Unidos, onde os amidos ainda são largamente empregados nos
processos de beneficiamento de minérios de potássio, ferro, fluori
ta e cobre-chumbo-zinco.
2•1 •

AMIDO COMO FLOCULANTE

Várias são as definições de floculação aceitas, dada a ｣ｯｭｰｬ･ｸｩ､ｾ＠
de do fenômeno. De certa forma, floculação pode ser definida como
a concentração de particulas sólidas suspensas em um liquido, pela adição de reagentes especificos, que faz com que tais ｰ｡ｲｴｩ｣ｾ＠
las aproximem-se umas das outras para formar flocos e promover a
decantação.
Como a flotação, a floculação é também um processo fisico-quimico
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complexo, já que depende de vários fatores. Apenas para destacar
alguns, temos: a forma de preparo do agente floculante, seu ponto
de adição, sua ､ｯｳ｡ｧ･ｾＬ＠
envelhecimento da suspensão coloidal, superfícies físico-químicas envolvidas, slimes, densidade da polpa,
concentração de íons, pH, tamanho e natureza das partículas, viscosidade do meio, temperatura, etc.
A Figura 3 ilustra a questão crítica das dosagens de floculante
necessárias e suficientes para uma eficiente floculação, bem como
as consequências possíveis de adiçÕes inadequadas (27). A reação 1 mostra a absorção inicial do floculante, por exemplo amido,
na superfície do colóide, enquanto o amido remanescente se espalha
pela suspenAio. A reação 2 apresenta duas partículas ､･ｳｴ｡｢ｩｬｺｾ＠
·das, reagindo para formar um floco. A reação 3 apresenta uma parti
ｾ｡＠
desestabilizada, sendo capturada pelo amido, sem, no entanto,
formar floco. A reação 4 apresenta o caso do excesso de floculante no sistema, gerando o efeito inversão, dificultando a formação
do floco. A reação 5 mostra o caso de um sistema com flocos já foE
mados e desmanchados sob violento cisalhamento. Finalmente, a reação 6 mostra flocos fragmentados reorganizando-se e voltando a foE
mar novos flocos. Assim, quando se usa um floculante, o mais desejável é que o fenõmeno se comporte como a reação 2, sem os efeitos
nocivos das demais reações apresentadas.
Há cerca de 10 anos, a utilização de polímeros sintéticos vem sendo ampliada como floculante. No entanto, os amidos ainda encontram
largas aplicações neste setor. Isso se deve ao fato de que os floculantes sintéticos a despeito de promoverem uma decantação mais
rápida, não apresentam grande eficiência na limpeza do clarificadoi já os amidos, apesar de menos velozes na decantação, promovem
a obtenção de um clarificado bastante limpo, com .apenas traços
dos sólidos.
Mais recentemente, vem sendo adotado, o uso conjunto dos sintéti-

cos com amidos, de forma a aproveitar de cada um, suas melhores
características (28).
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2.2.

APLICAÇAO NO BENEFICIAMENTO DE MINtRIO DE POTASSIO

Os minérios de potãss io ocorrem na n'atureza, principalmente corno
uma mistura de halita (NaCl) e silvita (KCl) - cornurnente chamada
de silvinita- contaminada com quantidades variadas de outros sais
e insolúveis (slirnes). Dada à solubilidade do minério em água, o
potássio era separado dos sais comuns por um processo de cristal!
zação, desde a metade do século passado. Essa separação baseavase nas diferentes solubilidades dos vários sais.
Em ＱｾＳＬ＠
a "Potash Cornpany of América" instalou a primeira planta
de flotação de potássio nos Estados Unidos (Carlsbad, New Mexicoi.
Este processo original envolvia a flotação do cloreto de sódio,
usando ácidos graxos corno coletor, numa suspensão de minério de
potássio mo!do em salmoura saturada. Apesar de outros reagentes
(!ons de chumbo e bismuto como ativadores adicionados aos sais s2
lúveis), a unidade aplicava de 100 a 250 gramas de amido gelatin!
zado cáustico por tonelada de alimentação para auxiliar a ､･｣｡ｮｴｾ＠
ção dos insolúveis e redução do consumo de coletor.
Alguns anos depois, um novo método de flotação foi desenvolvido
usando arninas
primárias alifáticas. Por razões técnicas e comerciais distintas (grande quantidade de ácido graxo coletor usado c2
mo resultado de mais halita que silvita no minério, precipitação
do ãcido graxo por reação com !ons magnésio da salmoura, etc), a
flotação com amina tornou-se amplamente usada e hoje é o processo
mais favorável à separação de cloretos em escala comercial.
Estes dois processos de flotação opostos - em um deles flota-se
NaCl, no outro KCl - receberam considerável atenção, sendo objeto
.de diversas discussões e estudos (10, 11).
As aminas alifáticas usadas variam em composição mas, em geral,
são uma mistura de cadeias carbónicas de 16 a 18 carbonos que
eão solubilizadas por tratamento com ácido acético (ou ácido hidroclõrico), preparadas como solução aquosa a 1-2%. O consumo
ueual de arnina é de 250 a 750 g por tonelada de minério.
Um dos sérios problemas com estas arninas é seu consumo ou ação
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restrita como coletor em presença de slimes comuns neste tipo de
minério.
Os slimes presentes no minério de potássio são geralmente na forma de anidrita [CaS04], dolomita [(Ca,MG)COJ], calcita [CaCOJ],
óxidos de ferro (frequentemente hematita), singenita [K2S04,CaS04.
H20l, polihalita [K2S04.MgS04.2 CaS04.2H20l e diferentes tipos de
argilas (a mais comum, a caolinita hidratada) (51.
Os slimes podem existir no minério de silvinita em concentrações
de 0,5% a até 12%. Apresentam-se nas laterais dos cristais de KCl
e NaCl, bem como oclusos na estrutura cristalina. A última forma
é espAcialmPnte verdadeira para a hematita, que confere coloração
avermelhada tipica a bom número de minerais de potássio. A composição, concentração e os tamanhos das partículas dos slimes presentes nas concentrações minerais de potássio variam considerave!
mente, afetando sobremaneira os resultados e comportamento do si!
tema de flotação. t claro que quanto mais finas essas partículas,
mais nocivos serão seus efeitos (6,7,8,9,12).
Muitos processos foram desenvolvidos, visando solucionar a presença de slimes nesta flotação e minimizar seus efeitos (13).
Desta forma, a maioria das plantas de beneficiamento de potássioapós o "desliming" mecânico normal, tratam os slimes residuais
com uso de amido cáustico ou gomas (carboidratos de alto peso molecular). Esses polímeros recobrem os slimes, neutralizando seus
efeitos sobre as aminas primárias.
Porém os amidos e as gomas não fazem apenas isso, mas ainda auxiliam na floculação dos slimes no processo de espessamento, que ｳｾ＠
gue à flotação. O objetivo deste espessamento é obter uma salmoura limpa e pura para recirculação no processo.
Como se pode notar desta pequena descrição, a quantidade de amido
adicionado irá variar de caso para caso, sendo sempre adicionado
após a adição da amina.
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2.3.
ｾ｣ｏ＠

OE AMIDOS NO BENEFICIAMENTO DE MINtRIO DE FERRO

Tradicionalmente, o minério de ferro é tratado por métodos gravimétricos e magnéticos. Quando esses procedimentos tornaram-se mu!
to caros para produzir concentrados adequados, dado o baixo teor
do minério ou mudanças em suas características físico-químicas, a
flotação por espumas foi uma das alternativas exploradas para se
obter produtos com a qualidade exigida pelo mercado.
Os estudos de beneficiamento de minérios não magnéticos iniciaramse nos Estados Unidos, no inicio dos anos 30. Muitos esquemas foram ｾ･ｳｮｶｯｬｩ､＠
e testados para tratar vários tipos de minérios.
Por volta de 1947, Clemer (17) classificou a flotação de minério
de ferro em cinco principais categorias. Envolviam todas as combinações possíveis: flotação de ferro ou flotação de ganga silicosa,
usando tanto coletores catiõnicos como aniônicos e suas combinações passiveis.
Estudos recentes em taconita não magnética ultrafina (16,17,18,
19) revelaram que a floculação - deslamagem seletiva tem grande
possibilidade de uso comercial regular. Devido à granulometria
muito fina para liberação do minério de ferro, o amido atua como
floculante seletivo, tornando possível a separação dos flocos de
ferro no processo de deslamagem, seguido da flotação da sílica,
dispersa sob efeito de alto pH de polpa (20). Do trabalho conjunto da Cleveland Cliffs Iron Co. e U.S. Bureau of Mines surgiu o
processo hoje conhecido por floculação seletiva e flotação em minério de ferro (21), também chamado de flotação inversa ou reversa.
De qualquer forma, no ano de 1980, várias plantas passaram a ｯｰｾ＠
rar comercialmente no beneficiamento de minério de ferro, usando
tal processo, entre elas Samarco e Cia Vale do Rio Doce, no Brasil.
Cada planta tem seu próprio fluxograma, decorrente de uma adaptação do processo original às características típicas de cada minério.
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O fluxograma simplificado da planta de Tilden da Cleveland Cliffs
Iron Co. é apresentado na Figura 4, como publicado em 1975 (22).
Em resumo, o processo consiste na c0minuição onde o minério de ｦ･ｾ＠
ｲｾ＠
(36% Fe, 45 a 50% sílica) é reduzido ao tamanho de liberação
de 85% menor que SOO mesh, em presença de soda cáustica e silicato de sódio. A polpa é tratada com amido cáustico. Sob pH de 10,5
a 11,0 obtém-se a floculação das partículas de minério de ferro,
mantendo a dispersão das partículas de sílica, com o auxílio do
silicato de sódio, na fase líquida. A polpa alimenta 12 espessadores Eimco (16,8 m de diâmetro), onde 20% do material constituira
o overflow contendo 12% de ferro, representando 7% do ferro prese!!
te no minério. Sem esse processo de floculação seletiva e deslamagem, a etapa subsequente de flotação não é adequadamente efetiva,
dada a presença de slimes, gerando excessivo consumo de reagentes
(amina) e afetando a própria flotação.
O decantado ("underflow"), com 50% de sólidos em peso, é condicionado com mais amido cáustico para manter os flocos e deprimir o mi
nério de ferro, durante o processo de flotação. A amina é ｡､ｩ｣ｯｮｾ＠
da na célula "rougher" para atuar como coletor de sílica. A flotação é levada a 20% de sólidos na polpa. O concentrado de ferro obtido do "underflow" da flotação é desaguado a 60-70% de sólidos em
espessadores, antes do processo de filtração.
O rejeito final é espessado,
floculado com uso de óxido de cálcio e decantado em bacias de rejeito. O concentrado obtido aprese!!
ta 67,5% Fe e 5% sílica. A recuperação total de ferro atinge 70 a
75%.

Os consumos médios de reagentes em gramas por tonelada de minério
bruto são:
Silicato de Sódio
Hidróxido de Sódio
Amido
Amina

260
450
750

ns

Cal
Tenso Ativo
Dióxido de Carbono
Polímero

880
145
295
120

Vários estudos foram feitos sobre o comportamento dos amidos em
tratamento de minérios e seus mecanismos de atuação (23). Em um
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destes trabalhos usou-se método espectroscõpico de raios infra
vermelhos (refletãncia total atenuada) sobre finas películas de ｾ＠
mido gelatinizado e seco para determinar sua estrutura e impurezas para cada tipo de amido, correlacionando-os com seus ｣ｯｭｰｲｴｾ＠
mentos na flotação de Óxidos de ferro não magnéticos. Todos
os
testes utilizaram amostras do mesmo minério (Mesabi, com 30% Fe e
54% Si02l, amidos comerciais e amostras puras das frações amilose
e amilopectina em condições de flotação padronizadas em laboratório. Os resultados das flotações foram associados ao espectro do
amido usado. A principal conclusão do estudo foi que pequenas ｱｵ｡ｾ＠
ｴｩ､｡ｾ･ｳ＠
de proteínas associadas ao amido acontecem com a fração aｭｩｬｯｾ･Ｌ＠
mas não com amilopectina. Esse fenómeno torna a segunda
fraçio mais efetiva no processo de flotação. Assim, amidos comerciais cujos espectros aproximam-se ao da amilose tendem a fornecer
resultados de flotação inferiores aqueles cujos espectros assemelham-se ao da amilopectina, como é o caso do amido "waxy" (ou cer2
ao). No entanto, se a dosagem do amido similar à amilose é ､ｵｰｬｩ｣ｾ＠
sa, sua ação depressante passa a ser similar à do amido tipo amilopectina. Em outras palavras, a menor presença de proteína na amilopectina torna-a mais eficiente como depressor que a amilose,
cujo conteúdo de proteínas é naturalmente maior.
Essas conclusões puderam ser testadas a n!vel piloto (9,5 ton/dia)
com uso de sorgo. O sorgo contém 9% de proteínas, 3% de matéria
graxa, 1,5% de cinzas e 70 a 75% de amido. Além da necessidade de
alimentação do circuito de floculação com maior quantidade de ｲ･ｾ＠
gente para compensar seu menor conteúdo de amido e maior tempo ｲｾ＠
querido para solubilização da fração amilácea, a planta enfrentou
constantes problemas de fermentação e acúmulo de insolúveis (goma
de proteína.s, matéria graxa e fibras) nos tanques
e tubos de
transporte do reagente e polpa, que certamente não compensaram o
menor custo do produto, quando comparado ao amido regular puro em
uso comercial.
Na floculação seletiva do minério de ferro, testes experimentais
desenvolvidos pela Algoma Steel Corporation Ltd (Sault Ste Marie,
Ontário, Canadá) (24), apresentaram o beneficiamento do minério em
duas etapas de comunuicão (94% menor que 400 mesh) e sete estágios de deslamagem, reduzidos em ensaios subsequentes para quatro.
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Antes da remoção dos slimes, os finos de ferro foram floculados
seletivamente, usando amido de milho modificado como floculantes
e silicato de sódio como dispersante. O teste piloto mostrou que,
pelo processo investigado, minério de baixo teor (29,7% Fel pode
ser concentrado exclusivamente por floculação seletiva do óxido de
ferro e deslamagem, obtendo 65% Fe e 5% silica no concentrado, co
m recuperação de 74,6%.
As adições dos reagentes foram (em g/ton.longa) silicato de sódio:
560; amido de milho: 270; cal: 2.280; e soda barrilha: 1770. A ta
bela abaixo resume os resultados:
Recuperação Fe

Produto
Alimentação
Slime I
Concentrado I
Cascalho

100,0

29,7

100,0

24,6

3,8

3,1

73,3

38,4

2,1

29,7

94,8
2,1

Slime II
concentrado II

21,1

9,9

54,3

49,2

7,0
89,9

Slime III
Concentrado III

17,9
36,4

20,8
63,2

77,4

Slime IV
Concentrado IV

2,3
34,1

36,4
65,0

74,6

2.4.

12,5

2,8

AMIDO NO BENEFICIAMENTO DE FLUORITA

A composição mineralógica dos minerais de fluorita varia largamente, requerendo diversos processos de concentração. Em geral, ｰｯｲ￩ｾ＠
usa-se a gravimetria ou flotação ou, ainda, sua combinação.
Na concentração por !lotação, a fluorita é !lotada com ácidos ｧｲｾ＠
xos e a ganga deprimida, em geral, com uso de amidos cáusticos.
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A flotação da fluorita depende da temperatura, sendo em algumas
plantas realizada sob aquecimento da, polpa, para melhores ｲ･ｮ､ｩｭｾ＠
tos.
Com a produção de 845 mil toneladas de fluorita, gráu comercial,
em 1986, o México é ainda o maior produtor deste minério (cerca
de 16% do total mundial).
A planta de Parral (Grupo Industrial Minera México S.A.)
em
Chihuana opera unidade de flotação de fluorita de 1700 ton/dia,
ｴｲ｡ｾｮ､ｯ＠
rejeites de concentrador de sulfetos de zinco. Esses
ｲ･ｪｾｴｯｳ＠
compõem de 50\ de material menor que 200 mesh e 15-20%
maior que 65 mesh, com concentração média de 17% CaF2
e 5,7%
caco 3 • Após atrição, o material é tratado com amido cáustico e
ácido oléico, em taxas de 1.000 g/ton e 600 g/ton, respectivamente. Um longo condicionamento de 12 minutos a 509C, facilita a dis
persão do ácido oléico. A fluorita, gráu ácido, é produzida com
recuperação de 70 a 80% (25).
A planta de San Francisco del Oro, em Chihuana, produz fluorita
gráu ácido a partir de rejeitos de sulfetos de cobre e zinco. Os
rejeites desses circuitos (com 13,3% de fluorita) são alimentados
na flotaçáo com amido cáustico (300 g/ton), sulfato de cobre
(25 g/ton), cal (300 g/ton), xantato de sódio (170 g/ton), Herconim
B-01 (110 g/ton) e espumante (CC-1065, 57 g/ton). Obtém-se concentrado com 97,4% CaF2 e recuperação de 70% (26).

3.

CONCLUS0ES

Apresentamos aqui apenas três casos clássicos de uso de amidos.
Sua aplicação é tão larga e conhecida que temos casos de processo
tipicamente nacionais de flotação com uso de amidos como ､･ｰｲｳ｡ｾ＠
te.: seu exemplo clássico é o do beneficiamento da rocha fosfatada
brasileira pelo processo desenvolvido pelo saudoso Prof. Paulo Abib
Andery, difundido em todo o mundo e utilizado nas plantas nacionais
deste minério.

I

I
ｾ＠

I
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Lembramos aqui que os amidos são os reagentes mais clássicos de
flotação e como tal, os de possibilidade de aplicação mais ampla
e dada suas características típicas, facilidade de obtenção e cu!
to, são os que nos atraem em um primeiro passo de desenvolvimento.
4.
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Fig.1

Representação esquemática da Amilose e Amilopect!
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Fig.3 - Reações que podea
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e amido usado como
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