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RESUMO
Amido e outros polissacarídeos são usados no processamento mineral, como depressores no processo de !lotação,
favorecendo a separação sc letiva. A intcração entre soluções aquosas de amido c suas fraçõc s amilose c amilopectina c
o acetato de cteramina utili zado como colctor na !lotação rl'!versa de mincrio de ferro foi pesq ui sada. Os reagentes
foram condicionados em diferentes concentrações c condições de pi I. Evidencias da interação entre os reagentes foram
obtidas através de medida da tensão superficial, espectrometria no infravermelho c formação de precipitado, após
cen trifugação. A alteração da medida da tensão superficial de uma solução contendo surfatante pela presença de um
polímero. espec ialme nte se este polímero não tem carátcr surfatantc. é considerada indic ati vo da interação entre os
reagentes . Ambos constituintes do amido interagiram com o coletor, mas apenas nas concentrações mais elevadas de
coletor a intcraçào co m a amilopectina foi evidenciada. A traves de espectros no infravermelho pôde-se o bservar que as
intensidades das bandas de absorção dencsccram quando os reagentes sofreram mai or interaçào, porém sem alteração
na freqüência de abso rção . O espectro do produto de intcração é predominantemente o espectro do polissacarídeo. Os
resu ltados foram co nsistentes com a formaç ão de um complexo de inclusão entre o polissacarídeo c o surfatantc.
PALAVRAS CHAV E: interaçào. amido. coletor, medida de tensão superficiaL espectrometria de infravermelho
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L INTRODUÇÃO
Em processos minera is como tl otaçào, po límeros do tipo poli ssacarí dcos süo usados na prese nça de surfa tant<:s. A
se le ti vid ade do processo pode ser afctada pelas intcraçiies entre o surbtantc c o polímero no meio líquido . na interface
sólido-líquido ou liquido-gás. Na interfac e sólido-liquido, não apen as a quantidade de cad a reagente adsorvido, mas
também a conformação das mo léc ulas na su pe rfície influe nciam o pmccsso. Na área mineraL ex istem vúrios trabalh os
que es tudam a adsorção de po límeros c surfa tantc s na int er face só lido-liquido. mas siio po ucos os trabalh os que fazem o
estudo e m so lução, apesar destes estudos ex istirem e m outras ún:as (Sivadasan & So masundaran , 1990). A
possibilidade de ocorrer form ação de compl exo entre o amido c a lquilamina s fo i discutida por Hendrik s & Smith
(1972), para sistemas de flotaç ào de minéri o de ferro. Os possíveis mecanismos para formaç ão do compl exo seriam: a)
atraçào eletrostát ica en tre os ions RNH, ' e as molécul as de amido carregadas negativamente: b) I(Jrças de van der
Waal s; c) li gações de hidrogênio , d) combinação das três anteriores.
Amido de milho e um polímero formado basicamente por condcnsaç:io de mol éculas de glicose. obtido na indústria de
alimentos . que é utilizado, após gc latini zaç<io. como depressor de óx idos de ferro na llotaç<io catiônica rcversa de síli ca
e ta mbé m como depressor de minerais de ga nga na ll o taçào di reta de apatita (Peres & Corrca. 1996) . Os prÍIKÍpai s
componentes do am ido são dois polissacarideos: amilop.:ctina c amilose. 1\ a mil osc é um polímero linear. com ligações
gli cosid icas a ( 1~4), que possib ilitam as cade ias de amilosc se enrolarem c fonnarem complexos de inclusão CLH11
vári as substâncias. A amilopcctina é um polímero altam t.: ntc ramili cado com as mesmas li gat.,·õcs da amil osc c ligações
adicionais a (1 ~6), que fazem a ra mificação das cadeias tornando-as menos llc xívc is.
Medidas de ten são superficial fora m usada s para determ inar a intemç ão entre polímeros c surfatantcs. Svensson et a/.
( 1996) estudaram através destas medidas a intcraçào ent re dodccilsullino de sódio c amilose c a milopcctína e Lundqvi st
et ai. (2002) a ligação entre brometo de hcxadcciltrim e tilamônio . surfatantc ca tiônico, c ami do. Quando a tensão

superficia l de uma so lução surfatante c ailcrada na prese nça de um po límero, cspccialmcntc quando este polímero não e
um agente tensoati vo, pode se r co nside rad o que ocorrem íntcraçôcs ou fonnaçJo de complexos entre estas substâncias
(Godd ard 19X6 ).
O objeti vo deste tra balho é estudar as intcraçõcs e ntre os surl>ttantL'S co lctorcs do tipo amina e os po li ssacarídcos do
amido c m solução.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1. Materiais
Carboidratos: Amido de milho comercial f>tbricado pd as Rctlnaçiies de Milho l3rasil, amil ose c amilopcct ina, marl·a
SIGMA. A amilose ap re senta de acordo com o cata logo da S IGM A grau de puroa de 7 0'~'<,.
Surfatante: Acetato de eteramina com I O ~to mo s de carbono na cade ia hid rocarb<in ica c grau de neutrali zação de 4 X
52'Yo, denominado Flotigam EDA- B f()rn ecido pela Clari a nt.
Os de ma is reage ntes utili zados formn de g rau analítico .

2.2. Métodos
Pre paro das so lucões: As so luções de a mido f<1ram preparadas po r gelatinização prév ia com hidró xido de sódio 5% pi\·.
As so luç iies eram preparadas diariamente para evitar rct rogra daçào c co ntaminação microbiol óg ica.
lnteracão amido-amina: A amostra de po lissacaridco e ra preparada na conccntraçào desejada e se u va lo r de pl-1
aj ustado. A uma aliquota dessa so lução foram adicionadas soluç<les de amina de conce ntraçiies difere ntes. As so luções
fomm agi tadas c depois deix adas em repouso: a seguir foram centrifugadas a 4000 rpm. 1\ presença de preci pitado pode
ser rel acionada à formação do complexo. Os testes t(mun feitos em va lores de pH 2. 7 c I O. O precipitado l(mnado f(-,j
secado em estufa a 60" C e analisado atra vés de espectrometria no infravermelho . Na condição onde um prcçipitado não
foi formado, uma a liquota do líquido sobrcnadantc l(>i scçada c este mat erial l(> i anali sado por espectrometria no
infi·avcrmelho .
Ten são superficial : As medidas de tensão superficial l(>ram feitas no tensiômetro digital Ma rca Krüs s modelo K I O ST
util iza ndo o método da placa de Wílhclmy. Todos os c uid ados f<m 1111 tomad os para evitar-se impurezas . 1\ placa foi
la vada com água régia . enxaguada cuidadosam~nlc com água destilada e aquec id a c nl cham a antes do uso . As med idas
de tens5o superfic ial f<m1m tomada s ú tem peratura ambiente de 25"C.
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Espectrome tria no infravermelho: As anúlises de espectrometri a no infravermelho to ram feitas pela técnica de
tran smissão no cspectrômetro Pe rkin-Elmcr. modelo 1760-X, acoplado a um microcomputador Pcrkin- Elm er, model o
77 00 . As amos tra s só lida s t(mml pesadas c mi sturada s wm Kl3r para a confecção das pastilhas por prensagem. Os
espectros fóram obtidos na cond ição de resolução 4cm· '. As amostras liquid as fo ram anali sadas di stribuindo-as na
forma de um film e tino numajancla de KBr.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabel a I são mostrados os resultados da intcraçüo ent re os polissacaridcos c o colctor acetat o de e tcramin a a di versas
condiçi\cs de pH . através da altura do prec ipitado formado. Potk-se observa r que, qua ndo a amilopectina foi
condicion ada co m o acetato de dccilctcramina , não houve a f(mna çà o de precipitado e m nen hum va lo r de pH . Qu a ndo a
amil osc fo i condicionada com o acetato de dcci letcnunina, ocorreu a formação do precipitado cm todos os valores de
pH. Deve-se ter cuidado ao concluir que a formação do preci pitado foi devida à inte ração entre a milose c aceta to de
deci le tcramina porq ue o prc~ipit ad o ocorreu. mesm o quando se fez a centrifugação a pen as da amilosc. sem a presença
da amina. O precipitado pode ria ser atribuído à retrogradaç~o das moléculas de ami lose mas, o a mido, que é co nst ituído
de cerca de 30% de amilose, na ausência de amina não a prese ntou fórmaç ào de precipitado. A a ltura do preci pitado na
presença do surfat antc foi maior. O comportamento apresentado pelo amido foi diferente. A altura do precipitado
fo rmado foi maior que a correspondente a aonilosc. Ressa lta-se que a mesma velocidade de ce ntrifugação foi usada e m
todos os testes. Apenas a fo rnu1çiio de precipit ado não foi considerada indi cação de intcraçào amina- carboi drato: po r
isto I()Í reali zada a ca rac teri zação por <.!Spc<.:tromctria no infravermelho.

Tabe la I - Altura do prec ipitado l{m11ado a tra vcs de condicionamento de earbo idrat os e acetato de deci lcteramina . em
diferentes valore s de pH, e. após ce ntrifu gação.

pi!
Pura

Amilo .:ctin a
Complexo

2

()

o

7
lO

()

()

()

o

Pura
O,X
1,0
0 ,6

Precipitado (cm)
Am ilose
( 'omplcxo

Puro

I. O

()

1.0
1,0

o
o

Amido
Complex o

o
2,0
2,5

3.1 Espectrometria no infravermelho
Os es pectros no nfra venndho da interaç ào aonina-carboidrato foram rea lizados na fra çào de precipitado, quando
presente. Quando não houve a formação do prc~ipitad o, foi retirada urna !ração do liquido c levada a secar a 60"C.
Desta maneira, os cspe~tros de interaç<io amilopectina-amina e amido-amina cm pH 2 são espectros da fra ção apenas de
líquido.
Antes de discutir os espec tros do produt o de intcraçào , são apresentados o; espectros no infravermelho do coletor
acetato de dccilctcramina.após di ssolução cm pll 10. pH 7 c pH 2 c poste rior secagem a 60"C (Figura I}. As bandas
características do radical alquila , devidas aos cstiramc ntos dos grupos Cll.1 c C H2 , são observadas nas freqüên cias de
1
2950, 2920 c 2RO(K: nf • As bandas corres po nde nt es ao a~etato são obs~wadas cm 1564, 1405, 1335, 1047, 101 2,920,
1
65 0. 62lcnf (Lima & Brandão. 2005}. As bandas corresponden tes aos estiramcntos NH ocorrem na região de 330025 00cn1 1. A banda c m li 0 5c m-' é de vida ao cstira me nto assimétrico de -C-0-C c é uma banda característica da ligação
éter ( Sil vcrste in i! I ai .. 1991 ).
Ocorreram a lgumas a lteraçi\cs nos espectros de vido a mudanças no pH, q ue serão di sc utidas a seguir :
1- Dc~;l ocam cn to das banda s cm 21 X4, 163(1 c 9 17c m-' para frcqüên cia s menores. quando o pH t(1i redu zido.
Em pH I O. a banda que corresponde ú dct(mnaç ào angular simétri ca do grupo -N- H apa rece c m 1636cm-' ; qua ndo o pfl
da solução de amina f(1i aba ixado para 7. esta band a foi observada em 163 <K:m-' e em p H 2 está cm 161 5cm-1. Esta
banda de sloca-se pa ra frcq üências li geirame nte mai s altas qua ndo o composto está assoc iado. Em pll 2, esta banda é de
inten sidad e bas tante fort e. As ba ndas de combi nação -NII. que oco rrem próximas a 21X4crri 1• também tivera m as
freqUência s reduzidas, quando o pll diminu iu .
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2- Desaparecimento das bandas em 1564. 1405 . 649 e 61Jcm· • quando o pH f(, i alterado para 2. Em pll 2. não existe o
ânion carboxilato dissociado (acet ato) (Lima & Brandão, 2005). assim. as bandas característi cas deste não estão
presentes.
1

3- Aumento de intens idade das bandas c m 161 5, 1460 c I JSOc m- no espectro da amina , cm pH 2, re la ti vo aos espect ros
c m pl-1 7 e I O. Em pH 2, as vi bra ções da cadeia hidrocarbôni ca tornaram-se mais ev identes.
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Figura I -Espectros de tra nsm issão no infra vermelho do acetato de cteramina ( Flotigam EDA-R ) em pH 2, pH 7, pH
10.

Espectros dos produtos de interação
Efeito do pH: A Figura 2 mostra os espect ros do amido após co ndicionamento co m o acetato de cte ramina em dife rentes
va lores de pi! . A forma gera l dos espec tros é a do espectro do amido. Es te aspecto geral dos espectros no infravermelho
de produtos de inte raçào de amido e á lcoois, de difere ntes com prime ntos de cade ia , obtidos por Polaczck e/ ai . ( 1999).
também fo i a do amido. As prin c ipa is diferenças entre o espec tro do amido c o espect ro do com pl exo ocorre ram na
1
fa ixa entre 1600-1 500cm· e 1200-1000cm· 1: ocorreu o aparec imento da banda a 1568cm· 1 nas condições de pH 7 e pH
I O. Esta banda é devida ao anion carboxi lato provenient e do anion acetato .
O espectro em pH 2 não mostrou qualquer ev idênci a da presença do acetato de deciletcramin a. Obse rvo u-se q ue nesse
pH , ta mbé m, não ho uve a form ação de prec ipitado após cen trifu gação da solução de amido c ace ta to de deciletera mina.
A banda referente ao estiramcnto de -O H c m pll lO é ma is larga do que c m p117 c pH 2. e o ce ntro do contorno da
1
banda ocorreu em freqüência ligeira m ente menor (3360cm· ) .
Efe ito do tipo de carbo idrato: Nos espedros no infraverm e lho do produto de interaçào amilopcdina e amina cm pH lO.
pH 7 e pH 2 (Figura 3) podem ser obse rvadas diferenças em relação aos espectros de inte raçào amido - amina e m
diferentes valores de pH . As absorções dev idas aos est iramentos de -CII da mnina estão present es nos espectros e m pH
1
2 c pH 7. As band as na região entre 1500- 1300cn1 estão bas tante diferentes. principalmente cm pH I O. No espec tro e m
pH 7, podem ser observadas as bandas do íon carboxilato cm 15 70 c 65t\:m· 1 . Pode-se no ta r uma pequena banda c m
1
li 05 cn1 , que pro vave lmente é de v id a ao estiramento -··C-0-C que ocorre na a mina nesta frcqü ê nc ia, principa lm ente
nos espectros em pH 2 c pH 7.
A Figura 4 apresen ta os espectros de intcração da amilosc com o acetato de ctcramina cm diferente s pHs. Os es pec tros
do produto de interação entre o acetato de eteramina c a ami losc a presentara m bandas menos intensas do que os
espectros do produto de interaçào co m amido e amilopc.:tina . Os cspe.: tros no infra vermelho da amilosc apresen ta m
banda s de absorção de menor inte nsidade do que as presen tes nos espectros do amido c da a milopectina . A me nor
intensidade pode estar relacionada com a maior interaç ão intramolccular (Pavlovic & Brand ão. 2003) . Porém. a forma
geral do espectro do produto de interaçào é a do espectro da amilosc. A única diferença observada foi a presença da
1
banda devida ao íon aceta to em freqü ê ncia 156tk:m· , cm pi f I O. Porém . a int ensidade desta banda foi muito menor do
que a observada nos es pectros do produto de interaçào do am ido c da amilopcc tina co m aceta to de e te ramina .
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O pH afeta a e xtensão na qual a com pl ex açào ocorre c ta mbém a forma que os complexos podem assumir. Por exe mplo.
as ligações de hidrogénio intramolccu la r da a mil ose se tornam mais fracas à medida que o pH au menta e a proporção de
sur fa ta ntes na forma molecular cresce paw va lores n-.ai s bás icos do pH , a ume ntando a te ndê ncia à fúrmaçào das
ligações de entre as cadeias hidrocarbônicas.
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Figura 2 - Espectros de tran smissão no infravermelho do produto de interaçào ami do-acetato de etemmina ( I 0: I ), em
pH 2, pH 7, pH 10.
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Figure 3- Espectros de transmi ssão no infra vermelho do produto de int eraçào ami lo pect in a-acetato de eteram ina
(I 0: I) , c m p H 2, pH 7, pH I O.

299

S. Pa vlovic. P. R. Ci. Brandão

4000

3000

2000

1500
cm -1

1000

400

Figure 4- Espectros de transmi ssão nu infrave rmelh o do produto de int cra<;ào amilosc-acctato de ctc ramina (I 0 : I ). cm
pll 2, pll 7. pH 10.

Efeito da concentração: A Figura 5 apresenta os espec tros no infravermelho do sistema amido-acetato de
dec il cteramina em concentraç ões diferen tes cm pll I 0.5 . Este valor de pll ~utili za do cm !lotação de minérios de ferro.
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Figura 5 -Espectros de transmi ssão no infraverme lh o do produto de intcração amido-acetato de cteramina cm
co nccntraçôes d ifl:re ntes e pH I O.S.

É in teressante observar que mes mo para a quantidade de I : I a ti.mna do espectro permanece como o espec tro do amido.
Apenas na concent ração de I: I apareccmm bandas de cstiramcnto de C li devidas ao acetat o de dcci leteramina. Ist o
pode indicar que nesta concentração ex is tem molécula s de su rfatantcs com li gações C li. que cstào no comple xo. mas
não so treram intcrações. A banda do ion carb oxilato. no número de onda 1570cm· 1 • aumentou de intensidade quando a
concentração do acetato de deci lctcramina aumentou . A ba nda cm 650cm· 1 • devida ao acetato. é mai s evidente no
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espectro 1:1 . No cspe~:tro tk intcraçào 1:1 notou-se a banda pequena em 1105cm·' . que prova ve lmente é devida ao
cstirame nto .. c-O-C que ocorre na dcc iktcramina nesta freqUê ncia . CooKiui-se que nos espectros de intcraçào as bandas
referentes ao ion acetato c an radi cal alquila da dccilcte ra mina são observadas, mas por o utro lado , as bandas refere ntes
ao amido estã o mai s be m deilnidas.

3.2 Medidas da tensão superficial
Os resul tad os da medida da lcn s.io superfi c ial tlls so lw,;ôcs de acetato de dcc ilcte ramina c m função do loga ritmo da
concentração est ão apn.:scntados na Figura ô. Esta curva mostra o comportam ento ge ral dos surfatantcs. A tensão

superficial d ec rc s~:e com o amncnto da concentração do surla tante até um va lor cm que permanece constante
(2 7mN /m). A lém desta concentração do surfatantc ( 150mg/ L). é conh ecido que as mo léculas começam a agrega r-se ,
formando as micdas c não ocorre maior var iação da tensão supe rficial. Du ra nte a execução dos testes , ocorreu maior
dificuldade de se fazer as medidas de tensão superticial em tilix as de concentração próximas à concentração mi cc lar
c ritica (va lores entre lO c JOOmg/ L) . Foi nitidame nte observado lJUC nessas concentrações o pra to nã o era molhado o
suficiente; portanto. o res ultado apresentado não era correto c os dados co rresponde ntes não foram aprese ntad os.
Nes ta Figura também estão ap resentados os resultados de ten são superfic ial das soluçôes de dec ilcteramina na presença
dos carboidratos a mido, a milosc c a milopcctina na concentração de O, I%.. O bserva-se que as cu rvas de tensão
superficial cm presença da amilosc c amido são coincidentes. Ambas mostrara m resultados de te nsão supcrlicial
ligciramentç sup~ríores ao da curva da amina. Est e comportamento é observado até um valor tn() ior de co ncentração de
a mi na c m que pa rece existir um excesso de mokc ulas d e surliltantc pa ra provocar o mesmo aba ixa me nto da te nsão
su pcrti cial. C urvas semelhantes a esta s toram obtidas para outros sistemas de surfatantes e amido por Lundqvist et a/.
(2002) c Svcnsson et ai. ( 19'!6). A curva de tensão supe rficial do acetato de deeiktcramina na presença da amilopectina
é diferente . Em co ncentraç ôes mais baixas de amina, a rrescnça da amil opedina p a rec<~ não influenciar a tensão
superficial , mas e m conccntraçiics mai s elevadas o comportamento dos tres ca rhoidratos é semelha nte .
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Figura 6 -Medida da tensão superficial do '":etato de dec ikt c ramina na a usênc ia de poli ssacaridco ( •) c na presença de
0.1 <>,;,:amido J?), amilopect ina ( x) c amilosc (: ).

Os resultados de eoncentraçüo de su rtiJt a nte estão apre se ntados c m mg/ L, po ot)UC na síntese de surfatantes comerciais os
produtos não são compostos puros, não sendo correto, portant.o, representar a con ce ntração c m mol!L. Pode ser
observado q ue o va lor de concent ração micclar criti..:a do surfa tante loi au ment ado quando o po li ssacarideo estava
present e. Sundari 1.!1 ui. ( 1991) utilizaram a medida da concentração micclar critica de um surfatantc para monitorar o
car<itcr anllfilico ou hidrolobico de po li ssaca ridcos . Obs..:rvaram lJUC a concentração miccl a r critica de um surfata ntc
ca tiôni co aument ava em pn:scnça de dcxtrina c este aum ento era maior quanto mai or o tamanho da molécul a de
dc~ trin a.

Estes autores mostraram que os roli ssac arideos com li gaçi\cs u ( 1-4) podem apresentar confonnaçôcs nas
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quais um lado da molécul a apresenw apenas ligações C H c, portan to, cadtcr hidrofóbi co, explicando a sua associação
com radicais alquila de mo léculas antífílicas .

4. CONCLUSÕES
A medida da tensão superfkial pode ser usad a para cara cterizar o mecanismo de ligação entre as mo léc ulas de am ido c
os col etorcs de fl otaç ào . A forma da curva de tensão superlicial mostrou que a li gaçüo entre o surlt1tante c a amilosc é
diferente da li gação en tre o surfatante e a am ilopectin a.
A amil ose pode se ligar ao surfatante form ando os complexos de inclu são, alterando a conformação das cadeias e
evidências apresentadas neste traba lho para esta condusào fóra m: a) os espectros no infravermelho do produto de
interação com amilose nào mos traram variações em rdaçào ao espec tro da amilose pum : b) a a ltura do precip itado
formado com amilose e surfatante foi menor do que a do amido c su rfatan te.
A li gação entre amilopectin a c surfatante fo i ev idente apenas c m concentrações superiores de surfatante. O s espectros
no infravermelho mostraram diferenças pel a presença do acetato de decil ctcramina .
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