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RESUMO 

A viabilidade de emprego de gritz de milho, como depres 
sor, em operações de flotação catiônica reversa de ｭｩｮｾ＠
rios itabiríticos tem sido demonstrada pela Samarco Mi
neração S.A. Entretanto, a ｭ｡ｸｩｭｩｺ｡ｾ￣ｯ＠ da ･ｦｩ｣ｩ￪ｮ｣ｩ｡ｾ＠
ｾ｡＠ reagente, em tais operações, esta relacionada à vis
cosidade intrínseca e, como conseqüência, à "massa mole 
cular" da solução gelatinizada empregada. -

Esse trabalho apresenta os estudos referentes ao efeito 
da viscosidade intrínseca, de soluções de gritz gelati
nizado, na operação de flotação catiônica reversa do m! 
nério itabirítico de Germano - MG. Tais estudos indicam 
que o emprego de soluções sujeitas a níveis adequadosde 
modificação física leva à maximização da recuperação,nes 
sas operações. -

ABSTRACT 

The feasibility of employing corn gritz as a depressant 
agent in operations of reverse cationic flotation of 
itabiritic ores has been demonstrated by Samarco. 
Nevertheless the maximization of the efficiency of thts 
reagent is related to the intrinsic viscosity and, as a 
consequence, to the "molecular weight" of the 
gelatinized solution employed. 

This paper presents the results of investigations 
dealing with the effect of the gelatinized gritz 
solution intrinsic viscosity on the reverse cationic 
flotation of the itabiritic ore from Germano-MG. These 
studies indicate that the use of solutions subjected to 
adequate levels of physical modification leads to 
recovery maximization in these operations. 
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l. INTRODUÇJtO 

Grande parte do custo de produção de "pellet feed" via flotação re
versa se refere ao emprego de amido convencional na depressão dos 
minerais de óxidos de ferro. Portanto, o desenvolvimento de reagen
tes alternativos, de custo mais baixo, torna-se de grande interesse. 

A Samarco Mineração S.A. tem empregado, com sucesso, o gritz de mi
lho como depressor de minerais de ferro no circuito de flotação ca
tiônica reversa, obtendo resultados que comprovam a viabilidade ｴ￩ｾ＠
nica e económica da substituição do amido convencional pelo gritz 
em tal circuito(l). 

Entretanto, o emprego desse reagente alternativo em outras usinas 
de tratamento de minérios de ferro já existentes pode ser 1! 
mitado pelo tempo de gelatinização do mesmo. Isto porque o tempo de 
gelatinização do gritz é, pelo menos, cinco vezes superior ao do a
mido convencional( 2) para o qual as áreas de preparação de reagen
tes foram dimensionadas. 

De acordo com a. literatura(J) (4) (S), variações na massa moleculardo 

amido interferem em seu efeito depressor nas operações de flotação, 
aniônica ou catiônica, reversa. Tais variações podem ser obtidas 
submetendo-se a solução de amido a diferentes n!veis de modificação 

flsica. 

Sendo a viscosidade indicativa da massa molecular de uma solução ｰｾ＠
limérica(J) (6), é posslvel correlacionar o efeito da modificação f! 

sica de soluções de amido com resultados de testes de flotação. 

Esse trabalho foi desenvolvido visando à verificação do efeito ､｡ｭｾ＠
dificação flsica de gritz gelatinizado nos resultados de ｦｬｯｴ｡￣ｯｾ＠
tiônica reversa do minério de Germano-MG. Portanto, as variáveisque 
merecem destaque são: viscosidade da solução gelatinizada e Indices 

capazes de refletir a eficiência das operações de flotação: teor e 

recuperação. 

2. REVISlo BIBLIOGRÂFICA 

2.1. Gritz de Milho(l) 
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O gritz, considerado neste trabalho corno um subproduto da indústria 
do milho, ainda é, na realidade, um rejeito de sua produção urnavez 

que é gerado graças à ineficiência dos processos de moagem. Canse -
qüentemente, ele é de granulornetria mais grosseira e mais impuroque 

o amido processado industrialmente. Assim sendo, o desenvolvimento 

de urna aplicação para o gritz é vantajoso tanto para a indústria do 
milho, quanto para seus possíveis usuários: 

no que se refere ao fabricante, a vantagem reside no fato de se 

possibilitar a colocação no mercado de um produto para o qual a 

quantidade produzida é superior àquela capaz de ser absorvida pe
lo mercado; 

para os usuários de amido, no beneficiamento mineral, a vantagem 

reside na possibilidade de obtenção de um reagente de menor custo 
e tão eficiente quanto o amido. 

As vantagens substanciais do gritz em relação ao amido convencional 

resultam da diferença entre suas características granulornétricas. A 
primeira delas se refere ao fluxo favorecido do gritz no silo, en

quanto que a segunda está relacionada ao transporte do material se

co: o gritz é transportado em caminhões graneleiros, de carroceria 
de madeira, que são esvaziados por um sistema de transporte pneumá
tico, enquanto que o amido convencional é transportado em caminhões 

com "containers" de aço, o que eleva o seu custo de transporte. 

A desvantagem do gritz em relação ao amido está relacionada à esto

cagern do material: a proteína contida no gritz pode funcionar corno 
meio de cultura bacteriana gerando problemas de ensilagem. Conse

qüentemente, o emprego do gritz de milho requer cuidados especiais 

com relação ao sistema de vedação dos silos, à temperatura e à lim

peza dos equipamentos de manuseio. 

2.2. O Amido de Milho como Depressor de Minerais Oxidados de Ferro 

Em 1960, 43% do consumo (em massa) de reagentes depressores, pela 
indústria mineral americana, se referiu ao amido e seus derivados<7! 
No Brasil, o uso do amido e de seus derivados na indústria mineral 

tem se destacado naquelas que beneficiam fosfatos e minérios de ｦ･ｾ＠
ro por flotação. 



1002 

Em usinas de tratamento de minérios de ferro, que utilizam a flota

ção como etapa concentradora, é ｣ｯｾｾ＠ fazer-se uso da chamada ｦｬｯｴｾ＠
ção reversa que consiste na recuperação dos minerais de ferro na 

fração não flutuada, enquanto os minerais de ganga constituem a ｦｲｾ＠

ção flutuada. Nessa operação são utilizados coletores catiônicos da 
famllia das aminas. 

2.2.1. Flotação catiônica de ganga silicatada(J) (5) (8){9) (lO) (ll) 

Como os coletores da famllia das aminas não são seletivos em rela -
ção à ganga silicatada e aos minerais de óxidos de ferro(J) <91, toE 

ｮ｡ｾｳ･＠ necessária a utilização de um agente modificador que promova 
a depressão dos minerais de Óxidos de ferro , de maneira a permitir 

uma separação satisfatória. Sendo o amido de milho não-modificado 

mais fortemente adsorvido na hematita que no quartzo, e sendo essa 
adsorção decrescente com o aumento do pH, a utilização de amido de 

milho como depressor dos minerais de óxidos de ferro é viável e fre 

qdente. 

Segundo Iwasaki e colaboradores(J) e Smith e colaboradores(lO), a 

ação depressora do amido de milho na flotação catiônica reversa de 
minérios de ferro parece estar relacionada com a razão de concentra 
ções amido/amina adicionados à polpa. Araujo(SI, através de ･ｮｳ｡ｩｯｾ＠
de microflotação em tubo de Hallimond modificado, mostrou que uma 
queda de 50% na flutuabilidade do quartzo só é atingida quando se 

utiliza uma concentração de amido dez vezes superior à de amina, e 

urna de 90% quando esta relação atinge 20:1. Esse trabalho ｭｯｳｴｲ｡ｾ＠
da que uma diminuição marcante na flutuabilidade da hematita ocorre 

quando esta relação é inferior a 1:1. Isto indica a viabilidade de 

utilizaÇão do amido como depressor de minerais de Óxidos de ferro 
na flotação catiônica reversa, quando a relação de ｣ｯｮ｣･ｮｴｲ｡･ｳｾ＠
do/amina varia entre 1:1 e 5:1 (na prática industrial normalmente se 
utilizam relações entre 3:1 e 8:1) (S), desde que não estejam ｰｲ･ｳ･ｾ＠

tes outros cátions, tal corno o de Alumlnio, capazes de alterar as 

curvas ｾ･＠ flutuabilidade. 

Balajee e Iwasaki(S) consideram que, nos sistemas de flotação cati2 

nica reversa, a atividade depressora do amido é função de sua "mas

sa molecular", das ramificações e do número de oxidrilas nele conti 
das. Segundo esses autores(S) essa atividade parece aumentar com ｾ＠
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massa molecular e com o número de ramificações e grupos ｯｸｩ､ｲｩｬｾ･ｾ＠

quanto a seletividade parece ser afetada pela configuração das rnol! 

culas de amido e pela composição de seus grupos polares. 

A Samarco Mineração S.A. realizou testes com o gritz em escalas de 

bancada e industrial e os resultados alcançados são equivalentes à
queles provenientes do emprego de amido convencional em tais siste
rnas(ll. A figura 1 apresenta os resultados obtidos pelos testes de 

!lotação catiÔnica reversa, em escala de bancada, efetuados em ､ｾ｡ｳ＠

etapas, uma "rougher• e outra "scavenger", em pH 10. Uma análise de!_ 
sa figura mostra que; 

- quando uma dosagem de amido de 400 g/t é utilizada, o desempenho 
do gritz é inferior ao do amido convencional no que se refere ao 
teor de ferro no rejeito e, conseqdenternente, à recuperação de 

ferro no concentrado, enquanto que o teor de sílica no concentra
do é equivalente para os dois reagentes; 

-quando a dosagem de amido alcança, e mesmo supera, SOO g/tosdois 

reagentes levam a resultados semelhantes, segundo os parâmetros ｾ＠

nalisados; 
- as figuras l(a) e (c) mostram a ocorrência de urna queda de teorde 

ferro no rejeito e, conseqdenternente, de um acréscimo na ｲ･｣ｵｰ･ｲｾ＠
ção metálica com o aumento da dosagem de ambos os amidos; 

- a figura l(b) mostra a ocorrência de um aumento no teor de sílica 
do concentrado quando a dosagem de amido supera 600 g/t. Viana e 
Souza(l) atribuiram este comportamento à diminuição da ｳ･ｬ･ｴｩｶｩ､ｾ＠

de da ação depressora de ambos os amidos. Esta afirmação está de 
acordo com os resultados de Araujo(S), já que essa dosagem de am! 

do equivale a urna relação amido/amina de 12:1, na qual já ocorre 

uma queda significativa da flutuabilidade do quartzo. 

Baseando-se em tais estudos, Viana e Souza(l) concluíram que a equ! 

valência do desempenho de ambos os amidos se relaciona ao maior te!!! 
po de gelatinização do gritz, e à presença de proteínas que, sendo 
moléculas rnultipolares . de alta massa molecular, poderiam exercer ｰｾ＠

pel semelhante ao do amido, embora certos tipos de proteínas sejam 
depressores não-seletivos< 12 l. 

No que se refere aos testes em escala industrial, empregando-se am! 
do convencional ou gritz de milho corno reagente depressor, Viana e 
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Souza(l) verificaram a equivalência de desempenho de ambos os rea

gentes, na Usina de Concentração de ｇｾｲｭ｡ｮｯＮ＠ Após um ano de uso do 
gritz em substituição ao amido convencional, em tal usina, concluÍ

ram ser tal substituição técnica e economicamente viável, pelo me

nos no que se refere ao minério e às caracter!sticas da UsinadeGer 
mano. 

3. MATERIAIS E M!TODOS EXPERIMENTAI'S 

3.1. Amostra, Reagentes e Materiais 

Os testes de flotação foram realizados empregando-se soluções de 
gritz de milho, gelatinizadas pela adição de soda cáustica, a 2,5 % 

em volume, sujeitas a diferentes niveis de modificação fisica, ｳｯｬｾ＠

ção de amina Colmin KE-HE a 1% em volume e soluções de NaOH e HCl 

para ajuste de pH. As amostras de minério empregadas são provenien
tes da Usina de Germano, consistindo de material representativo da 

alimentação do circuito de flotação industrial. 

As soluções de gritz gelatinizado empregadas nos testes de flotação 
e nas aferições de viscosidades foram filtradas. 

Os principais equipamentos que possibilitaram o desenvolvimento ､･ｾ＠

se trabalho são: viscos!metros capilares tipo Cannon-Fenske n9s 50 

e 100, condicionador Waring Blender, banho termostatizado, viscosi
metro rotacional tipo Brookfield, densimetro digital, célula de ｦｬｾ＠
tação Denver com cuba constitu!da de dispositivos de coleta motari

zado e de controle de n!vel e pHmetro. 

3.2. Metodologia Experimental 

3.2.1. Gelatinização de Gritz de Milho 

As amostras de gri tz são adicionadas a volumes de água destilada neces

sários à obtenção de suspensões 10% p/p, submetidos a agitação ｭｯ､ｾ＠

rada, aos quais são acrescentados volumes de solução de soda cáust! 
ca 1M, calculados a partir da relação gritz/soda de 4:1. Passado o 

tempo de 20 minutos de gelatinização, as suspensões são submetidas 

a um n!vel de agitação ligeiramente mais vigoroso, durante três mi
nutos, visando à separação da fração gelatinizada que permanece ｡､ｾ＠



1005 

rida aos reslduos remanescentes da gelatinização e, posteriormente , 

filtradas a vácuo. 

Obtidas as soluções gelatinizadas, estas são então submetidas a ､ｩｦｾ＠

rentes graus de modificação flsica. Para tanto cada uma delas é con

dicionada a 4000 rpm, segundo diferentes tempos de agitação. ｃｯｮｳｩ､ｾ＠

rando-se os dados sobre o amido de milho gelatinizado apresentados 

na revisão bibliográfica, o intervalo considerado para a variáveltem 

po de agitação é ｾ･＠ O a 30 minutos com variações de 2,5, 5 ou 10 mi

nutos, dependendo da região do intervalo. 

As soluções Ｍｾｳｵｬｴ｡ｮｴ･ｳ＠ são, então, diluidas a uma concentração de 

2,5% em vollõ.r..:. 

3.2 . 2. Determinação das Viscosidades Aparente, Especifica e ｉｮｴｲｩｮｳｾ＠

ca das Soluções Gelatinizadas 

As suspensões de gritz gelatinizado não-modificada e aquelas sujei

tas a modificação flsica por homogeneização são submetidas a determ! 

nações de viscosidade aparente em viscoslmetro do tipo rotacional, a 

uma velocidade de rotação do "spindle" de 12 rpm. A viscosidade in -

trinseca é determinada através de medidas em viscosimetros ｣｡ｰｩｬ｡ｲ･ｾ＠

A viscosidade intrinseca (ou o número limite de viscosidade) de uma 

solução é definida como o limite da relação entre a viscosidade ･ｳｰｾ＠

clfica da solução e sua concentração quando esta última tende a ｺ･ｲｾ＠

Portanto, sua determinação requer a aferição das viscosidades espec! 

ficas de pelo menos quatro soluções de concentrações distintas e pr§ 
ximas a zero. 

No caso das soluções de gritz gelatinizadas, devem ser obtidas, para 

cada nivel de modificação fisica, por diluição, amostras de diferen

tes concentrações, o que possibilita a determinação da ｶｩｳ｣ｯｳｩ､｡､･ｾ＠

trinseca da solução especifica por regressão linear. 

De acordo com a literatura< 4l, é conveniente o emprego de viscosime

tros capilares na determinação da viscosidade especifica, já que ｶｩｾ＠

cosimetros rotacionais poderiam efetuar a quebra das cadeias polimé
ricas. 
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3.2.3. Testes de Flotação 

Um volume de gritz gelatinizado, referente à relação de 600g degritz 

por tonelada de minério de ferro na alimentação(l), é adicionado à 

polpa com 50% de sólidos. A suspensão resultante é, então, submetida 

a um período de condicionamento de 5 minutos. Condicionada a polpa 

com o gritz gelatinizado, esta é diluída a 40% de sólidos e o pH a
justado em 10. Um volume de solução de amina, referente à relação de 
ＵＰｾ＠ de amina por tonelada de minério de ferro na alimentação(l), é 

｡､ｾ｣ｩｯｮ｡､ｯ＠ à polpa resultante e um período de condtcionamento de 1 

miputo se segue. Após esse último período de condi'cionamento, a ｡･ｲｾ＠
ção da célula de flotação é acionada e um período de 5 minutos de 

flotação se segue. 

4. Resultados e Discussão 

4.1. Viscosidade Aparente e Intrínseca de Suspensões de Gritz Gelati 

nizado submetidas a diferentes níveis de modificação física. 

A figura 2 mostra as correlações obtidas entre viscosidades, aparen

te e intrínseca, das soluções de gritz gelatinizado e o nível de ｭｾ＠
dificação física a que é submetido, dado pelo tempo de agitação a 

400 rpm. 

Verifica-se nessa figura que a tendência das curvas de viscosidade 

da solução de gritz, em função do grau de modificação física a que é 
submetida, varia significativamente atê que seja alcançado o tempo de 

agitação de 10 minutos; a partir da! pode-se considerar que a visco

sidade permanece praticamente constante. 

O decréscimo da viscosidade com o nível de modificação física a que 

se submete a solução de gritz gelatinizadoresultadaCJl:lebradecadeias 

poliméricas e, conseqüentemente, da obtenção de solução constituída 

de moléculas poliméricas de menor "massa molecular" e, portanto, de 

menor viscosidade. 

A existência de uma região de máximo local na figura 2 pode ser re

sultante de uma gelatinização residual. Is.so porque as soluções de 
gritz gelatinizado utilizadas, mesmo após a filtragem, permanecemcx:rn 
grânulos de amido ou pequenos resíduos de gritz em suspensão devido 

l 



1007 

à abertura do papel de filtro empregado nessa operação. Uma vez que 

a concentração de tais grânulos e resíduos é muito pequena em rela

ção à quantidade solubilizada, o emprego de uma agitação mais vigo
rosa pode favorecer à cinética de gelatinização desses grânulos e 

resíduos e, portanto, ao acréscimo da viscosidade da solução. 

A localização desse máximo em relação ao ｾｩｸｯ＠ de viscosidade pode se 

basear em três variáveis distintas: concentração de grânulos e res! 

duos não-gelatinizados em solução, força associada a ligações quím! 
cas envolvidas e viscosidade inicial da solução. Inicialmente a so

lução sujeita a agitação é extremamente viscosa e o fato dela . :con
ter baixa concentração de resíduos e grânulos não-gelatinizados to! 
na difícil o contato entre esses resíduos e grânulos e a soda livre 

constituinte da suspensão de gritz gelatinizado. Ao mesmo tempo es

tão envolvidas na solução ligações de hidrogénio intermoleculares e 
intergranulares as quais se caracterizam pela fragilidade. ｐｯｲｴ｡ｮｴｾ＠
parece coerente que inicialmente essas ligações sejam rompidas, o 

que resulta numa quebra brusca da viscosidade. A solução de viscos! 

dade significativamente menor e a alta velocidade de agitação pos
sibilitam o aumento da probabilidade de contato entre os grânulos e 

os resíduos não-gelatinizados e as moléculas de soda cáustica pre -

sentes na suspensão e sua conseq6ente gelatinização. A essa gelat! 

nização residual pode se relacionar o aumento de viscosidade apre -
sentado na figura 2, até que seja atingida a gelatinização total ｲｾ＠

presentada pela região de máximo obtida. 

A partir desse ponto a agitação parece afetar o comprimento de · :ca
deia das moléculas poliméricas o que se traduz pelo decréscimo da 

viscosidade a partir da região de máximo. A partir de 10 minutos de 
agitação o prolongamento do tempo de modificação física parece não 

mais produzir efeito significativo na viscosidade da solução de gritz 
gelatinizado e, corno consequüéncia, no comprimento de suas cadeias 

poliméricas. 

Além disso, foi observado experimentalmente que ao se submeter a ｳｾ＠

lução de gritz gelatinizado ã modificação flsica, através de agita

ção a 4000 rprn, ocorre um aquecimento. 

Uma análise comparativa das curvas de viscosidade aparente, resul -

tante de medidas efetuadas utilizando-se viscoslrnetro do tipo rota-
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cional, especifica e intrinseca, resultantes de medidas de tempo de 
escoamento em viscosimetro capilar, indica que se a viscosidade in
trinseca pode ser considerada como um' indicativo da "massa molecu -
lar" da suspensão, as viscosidades especifica e aparente ｴ｡ｭ｢￩ｭｯｰｾ＠
dem. Isso porque a tendência das curvas se mantém. 

O emprego de viscosimetros rotacionais na aferição da viscosidade de 
soluções de gritz gelatinizado, visando a obtenção de um indicativo 
da variação de sua "massa molecular" com o nivel de modificação fi
sica a que é submetido é viável. Operacionalmente, tal opção ｬ･ｶ｡ｾ＠
trema vantagem sobre a utilização de viscosimetros capilares comtal 
finalidade. 

4.2. Eficiência da operação de Flotação Rougher, como função do ní
vel de modificação fisica a que se submete a solução 4e gritz 
gelatinizada. 

A figura 3 mostra os resultados dos testes de flotação em termos de 
recuperação, seletividade e teor de ferro no concentrado em função 
do n!vel de modificação fisica referente à solução de gritz gelati
nizado empregada. em termos de teor dos concentrados obtidos verif! 
ca-se nessa figura que produtos de alta pureza e em niveis muito ｳｾ＠
melhantes são obtidos independente do nível de modificação física 
associado à solução de gritz gelatinizado utilizada como depressor 
de minerais de Óxidos de ferro. 

No que se refere à recuperação, entretanto, a figura 3 mostra uma 
variação significativa desse índice até que o nivel de modificação 

fisica referente a lO minutos de agitação seja alcançado. A partit 
desse nível pode se considerar que a recuperação se mantém, ｰｲ｡ｴｩ｣ｾ＠
mente, constante com o tempo de agitação do gritz. 

A porção inicial da curva de recuperação se constitui de uma região 
de máxima recuperação. local (em nível semelhante àquele alcançado a 
tempos de agitação ｳｵｰｾｲｩｯｲ･ｳ＠ a 10 minutos), seguida de uma região 
de m!ntmo local em relação a esse Indice e de um subseqüente aumen
to do lndice até que o tempo de agitação alcance 10 minutos. 

No que se refere ao Indice de seletividade, a figura 3 mostra que o 
mesmo apresenta uma região de minimo em torno do ponto cujo nivel 
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de modificação fisica é representado por 5 minutos de agitação, coin 

cidindo, portanto, com a região de m!nima recuperação. 

Analisando, comparativamente, as curvas de viscosidade apresentadas 
na figura 2, com os resultados dos testes de flotação "rougher", em 

bancada, apresentados na figura 3, verifica-se que, em termos de ｦｯｾ＠
ma, as curvas de viscosidade e de recuperação são praticamente espe

culares, ocorrendo, entretanto, um deslocamento da região de máximo/ 

mínimo, respectivamente, dess-as curvas. Tal deslocamento se dá em di 

reção ao menor tempo de agitação da solução de gritz de milho. 

Est-ando a região de máximo obtida nas curvas de viscosidade relacio
nada à gelatinização residual de grânulos e de res!duos que permane

cem em suspensão, mesmo após a filtragem do gr.itz gelatinizado, o 
deslocamento da região de m!nimo resultante na curva de recuperação 

pode ser explicado através da gelatinização residual ocorrida no in
terior da célula de flotação. O tempo total de condicionamento na ｣ｾ＠

lula é de,aproximadamente, sete minutos. Entretanto, nessa condição 
a solução de gritz gelatinizado se encontra numa diluição ･ｸｴｲ･ｭ｡ｭ･ｾ＠

te maior e é submetida a um nivel de agitação (1400 rpm) inferior â
quele empregado na modificação f!sica da solução 2,5% em volume(4000 
rpm). Uma interação do gritz com o coletor, empregado, pode ser, tam 

bém, responsável por esse deslocamento. 

As figuras 2 e 3 mostram, portanto, que, após a gelatinização total, 

a "quebra" das cadeias poliméricas, por modificação f!sica da solu -

ção gelatinizada, proporciona uma operação de flotação mais eficien

te. 

Em termos de consumo de energia, a utilização de soluções submetidas 

à modificação física representada por 2,5 minutos de agitação parece 
ser a mais adequada. Entretanto, uma pequena variação no tempo em 
que se submete a solução de gritz gelatinizado em torno de 2,5 minu
tos gera uma queda no Indice de recuperação. Portanto, uma análise ｾ＠
conõmica é necessária para definir se a utilização dessa condição de 

modificação física, segundo um controle rigoroso, é mais adequada o

peracionalmente. 

5. Conclusões 
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A forma da curva de viscosidade aparente, obtida a partir de visco
simetro rotacional, se assemelha à de viscosidade intrlnseca em ｶｩｾ＠

cosimetro capilar. Isso faz com que seja possivel utilizar viscosi

dades aparentes, determinadas em viscosimetros rotacionais, ｣ｯｭｯＢｩｾ＠
dicativas" da variação da "massa molecular do gritz gelatinizado" 

com o nivel de modificação flsica. 

A modificação flsica da suspensão de gritz gelatinizado, em condi -

ções adequadas, leva à obtenção de um concentrado semelhante àquele 

obtido quando do emprego de solução não modificada, comnlveis de ｲｾ＠

cuperação visivelmente superiores. O emprego de um tempo de gelati
nização superior a 10 minutos, a partir do qual ocorre a estabiliza 

ção da recuperação, é o mais adequado. 
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DOSAIIEill DE AMINA 110 t/1 

------ AMIDO GRITZ 
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Figura 1 - Resultad.os dos testes de flotação Catiônica Reversa em 

Bancada, de Minério Itabirítico de Germano utilizando· 

se Amido Convencional e Gritz , a pH 10(4). 
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Figura 2 - Viscosidade Intrínseca e Viscosidade Aparente das So1u -
ções de Gritz Gelatinizado sujeitas a diferentes Níveis 
de Modificação Física. 
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Figura 3 - Resultados dos Testes de Flotação "Rougher", em Bancada, 

em Função do Nível de Modificação Física da Solução de 
Ｎ ｾｲｩｴｺ＠ Gelatinizado Empregada. 
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