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RESUMO 
O presente trabalho irá estudar três fatores que podem influenciar a Rotação do minéri o de ferro: hidróxido de sódio, hidróxi
do de amónio (para variação do pll) c dcxtrina (reagente). O estudo será feito através de planejamento estatístico de experi
mentos, utili za ndo um software estatís tico (MINITAB 15) como apoio na obtenção e interpretação de resultados. Os ensa ios 
f() ram rea lizados c m célul as CDC de bancada com controle de rotação e tempo de condicionamento, as quais foram conside
radas variáveis fixas. Os objctivos são: analisar a viabilidade de substituição do hidróxido de sódio pelo hidróx ido de amó
nio e a substituição do amido pe la dcxtrina cm busca de a lternati vas para o processo de Rotação. 

PALAVRAS-CHAVE: Flotac,:ilo; minério de ferro; hidróxido de sódio; dextrina. 

ABSTRACT 
Thus, this papcr will considcr thrcc factors that can inftucncc thc ftotation of iron ore : sodium hydroxidc, ammonium hydro
xide (to changc thc pH) and dcxtrin (rcagcnt). The study will bc donc through statistical dcsign of expcriments, using a sta
tistical software (M INITAB 15) as support in obtaining and intcrprct ing rcsu lts. Thc tcsts wcrc perf01mcd on cell s lrom CDC 
bcnch with control of rotation and time of conditioning, which were considcred fixed variab lcs. The objectives are: to analyze 
thc teasibility of rcplac ing thc sodium hydrox idc by ammonium hydroxidc and rcplacemcnt of starch by dextrin in search of 
alternati vcs to thc proccss of tlotat ion . 
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1. INTRODUÇÃO 

Para o aproveitamento cconômico de minérios de ferro c partículas ultrafinas geradas nas minas, o minério 
é concentrado de modo a elevar o teor de ferro. Um dos processos de concentração de minério de ferro é a flota
ção, neste processo usualmente se faz necessário o ajuste de pH com hidróxido de sódio (NaOH) . 

A variação do pH na flotação de minérios é um tàtor que influencia fortemente nas respostas dos minérios 
quanto ao teor do mineral no conécntrado e quanto à recuperação metalúrgica, conforme estudos feitos porCas
tro e outros (2008). No processo de flotação uma das respostas desejáveis é a maior flotabilidade do mineral c 
para que isso ocorra é necessário que o meio tenha um pH ideal , ou seja, para que este meio seja propício à flo
tabilidade desejada existe uma faixa de pH ótima que irá depender do mineral c dos reagentes usados no proces
so (Rao, 2004). 

Assim, um dos objetivos do experimento é analisar a influência da substituição do hidróxido de sódio por hi
dróxido de amônio na flotação rcvcrsa do minério de ferro , sendo os reagentes utilizados a a mina c a dextrina. 
Outro objetivo do estudo é analisar a flotação rcversa do minério de ferro utili zando a dcxtrina como depressor. 

A dextrina (estrutura - Figura I) é um polímero não-iônico de baixo peso molecular. Pode ser usada como de
pressor tanto na flotação de metais quanto não-metais (Bulatovic, 2007). Na produção industrial, pode ser obtido 
através da hidrólise ácida de amido. As dcxtrinas (amido modif]cado) são so lúvei s cm água fria, comportamento 
contrário ao comportamento dos amidos não modificados, sendo brancas levemente amareladas. Estas são capa
zes de hidrofilizar as supcrficies dos minerais sobre os quai s se adsorvcm c capazes de obter um alto grau de dis
persão da polpa (Monte e Peres, 2002). Existem alguns estudos sobre a utilização da dextrina como depressor e 
cm alguns casos a dextrina apresentou melhores resultados, como por exemplo, a aplicação desta na flotação de 
sulfcto de cobre (Pereira c Peres, 1988). No entanto, poucos são os resultados apresentados para o uso da dcxtri
na na ftotação do minério de ferro. 
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Figura I: Estrutura da Dextrina. 

A fim de alcançar os objetivos supracitados, optou-se pela realização de experimentos cm laboratório e 
como apoio na análise de resultados optou-se pela técnica estatística de Plancjamcnto de Experimentos. 

Um experimento é um procedimento no qual as alterações propositais são feitas nas variáveis de entrada de 
um processo ou sistema, de modo que se possam avaliar as possíveis alterações sotridas pelas variáveis respos
tas, como também as razões de suas alterações (Montgomery, 2003). E o Plancjamcnto de Experimentos Fa
torial, ainda segundo Montgomery (2003) significa que a cada rodada completa de experimentos ou réplica, to
das as combinações possíveis dos níveis dos tàtorcs são ana li sadas. Determinam-se, então. os t~1torcs que irão in
fluenciar o objetivo do estudo. Ou seja, os fàtorcs serão as variáveis explicativas c o objctivo a variável respos
ta. Estes conceitos estão coerentes com a proposta deste estudo, o qual apresenta três tàtorcs (hidróxido de sódio, 
hidróxido de amônio c dextrina), com dois níveis cada (mínimo c múximo) c como variável resposta apresenta o 
teor de ferro no concentrado. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Amostras 

A amostra utili zada nos ensaios de ftotação foi composta artificialmente com finos de minério de ferro c quart
zo. Foram calculadas as densidades da amostra e o teor de mineral minério ('X> Fc), através do picnômctro. A den
sidade obtida para a amostra foi de 3,92 g/1 c o teor encontrado foi de 56,45'X> de ferro. 
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2.2 Procedimentos analíticos 

O primeiro passo ft)i rrcparar todos os reagentes necessários para a flotaçào do minério de fctTo. Logo, prepa

raram-se as soluções de hidróxido de sódio c de hidróxido de amônio a 5%. A amina fixou-se cm uma solução a 

5%. com uma concentração arlicada ú flotaçào de 200 g/t. A dextrina fixou-se cm uma solução a 5%, porém com 

duas concentrações rara aplicação na flotação, uma de I 000 g/t c outra de 3000g/t. 

As variáveis que foram fixadas durante o rroccdimcnto de flotação foram : porcentagem de sólidos em 30 %: 

volume da polpa cm I 000 mi, rotação cm 900 rpm, tempo de condicionamento do depressor em 5 minutos e tem

po de condicionamento do colctor em 3 minutos. O ar é gerado pelo prório rotor da célula, tornando este uma va

riável inerente ao processo, ou seja, não é possível tixar valores para a quantidade de ar devido ao tipo de célula 

usada neste estudo. 

O procedimento rara rcalizaçüo da flotaçüo cm bancada, pode ser descrito conforme se segue: 

• Colocar a célula de flotaçào c descer o rotor: 

• Adicionar o minério: 

• Adicionar úgua: 

• Adicionar o dcrrcssor: 

• Ajustar o r H (quando o experimento exigia que alterasse o pH para I 0): 

• Abrir o ar: 

• Proceder a agitaçüo por 5 minutos a 900 rpm: 

• Adicionar o colctor: 

• Condicionar por 3 minutos 900 rrm. 

• Comrlctar a úgua da célula: 

• Proceder o rroccsso de flotaçüo com auxílio de uma cspútula c raspar o material flutuado para uma bandeja: 

• Finalizado o processo filtrar o flutuado c o afundado: 

• Secar o material: 

• Após secagem, separar o material cm sacos plústicos idntificando-os, através de etiquetas e 

• Pesar o material. 

3. TESTES E ANÁLISES 

Os fatores que foram analisados nos ensaios ele flotaçüo podem ser visualizados na tabela I. 

Tabela I: Variáveis do plancjamcnto c seus respectivos níveis. 

VARIÁVEIS 
Níveis 

-(mínimo) +(máximo) 

Ajuste do rll com NaOH (hidróxido de sódio) pH 7 pH 10 

Ajuste do pH com NH40H (hidróxido de amónio) pH 7 pH 10 

Dcxtrina concentração I 000 g/t concentração 3000 g/t 

A tabela 2 ilustra o plancjamcnto fatorial estatístico, utilizando o software de estatística MINITAB (versão 

15). A primeira coluna mostra a ordem padrão cm que ocorrem os experimentos. Como exemplo, observa-se a pri

meira linha a qual ilustra o experimento " tampão", todas as variáveis explicativas (apresentadas nas três últimas 

colunas) estão no nível mínimo. E a segunda coluna representa a ordem cm que, os experimentos devem ser reali

zados, a aleatoriedade é importante rara o plancjamcnto de experimentos. A quantidade de experimentos, ob

servada na tabela 2, foi obtida através da seguinte definição, usada neste tipo de planejamento: o número de 

experimento é igual ao número de níveis elevado ao número de tàtores. Para este estudo, tem-se que o número 

de níveis é igui:ll a 2 c o número de l ~ttorcs é igual a 3. Portanto, 21 = 8 considerando réplicas para cada experi

mentos tem-se um total de 16 exrcrimcntos. 
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Tabela 2: Planejamento fatoria l dos experimentos. 

Ordem Padrão Ordem dos experimentos Na OH NH40H Dextrina 

I I -I -I -I 

2 14 I -I -I 

3 15 -I I -I 

4 13 I I -I 

5 12 -I -I I 

6 4 I -I I 

7 2 -I I I 

8 9 I I I 

9 16 -I -I -I 

lO 3 I -I -I 

11 7 -I I -I 

12 6 I I -I 

13 8 -I -I I 

14 5 I - I I 

15 lO -I I I 

16 11 I I I 

Após cada ensaio, determinou-se a densidade do afundado c o teor de Ferro total cm duplicata para cada 

teste. Os teores calculados estão apresentados nas duas últimas colunas da tabela 3, onde a coluna "teor 2" repre
senta a réplica. 

Tabela 3: Plancjamento estat ís tico com variúvel resposta. 

Ordem Padrão Na OH NH40H Dextrina teor I teor 2 

I -I -I -I 56,RO 56.74 

2 I -I -I 57,09 56,60 

3 -I I -I 56,R6 56,20 

4 I I -I 56,94 57,70 

5 -I -I I 56,75 57,25 

6 I -I I 61.13 61,15 

7 -I I I 59,39 59,21 

8 I I I 60,34 60.X9 

Os resultados obtidos através desta ferramenta estatística estão apresentados nas flguras que se seguem c 

representam as saídas que o MINITAB apresenta através de relatórios ou gráficos . 

Os resultados mostrados na tabela 4 apresentam os p-valores para o teste "T-Studt'n('. Para cada combina
ção possível (termo) há um p-valor que deve ser menor que o o. flxado para ser significante. A dotando um ní vel de 
90% de confiança o a fixado será de I 0% (ou O, I). 

Tabela 4: Resultados de significância utilizando o leste "T-Studen(' 

Te r mo Efeito Coe f . T p 

Co n s tan t e 5 8 , 1 90 0 685 , 96 0 , 000 
Na OH 1 , 5800 o, 7 90 0 9 ' 3 1 o' 00 o 
NH10H 0 , 5025 0 , 2 5 13 2 , 96 0 , 018 
Dextri n a 2 , 6475 1, 3237 15 , 60 0 , 000 
NaOH * NH~OH - 0 , 5275 - 0 , 2 6 3 8 -3 , 11 o' () 1 4 
Na OH* Dextrina 1 , 147 5 0 , 573 7 6 , 7 6 0,0 00 
NH40H*Dextrina 0,3850 0,1925 2,27 0,053 
NaOH*NH 40H *Dextr i na - 0 , 8 8 50 - 0 , 44 2 5 - 5 , 22 o, 001 

Observando o tabela 4, todos os termos são s ignificantes, exceto o termo que representa a interação do hidró

xido de amônio com a dextrina. 
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A figura 2 apresenta o Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados, ou seja, todos os termos que ultrapas
saram a linha vertical, cujo valor é de I ,86, são significantes. 

Crifico de P~~nto para Efeitos Padroaúudos 

1~ 16 

P110r No ... 
A N.OH 
B NH40H 
C Otmiz>A 

Figura 2: Gráfico de Pareto para o planejamento fatorial de experimentos 

Todos os termos, apresentados na figura 2, são significantes, mesmo o que representa a interação entre hidró
xido de amônio e dextrina. Tanto no quadro I quanto na figura 2 os valores para a interaçào hidróxido de amônio 
e dextrina estão próximos dos limites estabelecidos. 

Os resultados da tabela 5 apresenta a tabela ANOVA, que utiliza o teste "F-Snedecor''. Os p-valores são ana
lisados analogamente ao teste "T-Student'', porém a ANOVA analisa somente as interações entre os fatores. 

Tabela 5: Resultado da técnica ANOVA para a intcração entre os fatores. 

Recursos DF Seq ss Adj ss Adj MS F p 

Efeitos Principais 3 39, 0327 39 , 0327 13, 0109 113 , 00 0 , 000 
Interações " 2a2n 3 6 , 9730 6 , 9730 2 , 3243 20 , 19 0 , 000 
Interações "3a3n 1 3 , 1329 3 , 1329 3 , 1329 27 , 21 0 , 001 
Erro Residual 8 0 , 9211 0 , 9211 O, 1151 

Erro Puro B 0 , 9211 o, 9211 0 , 1151 

Total 15 50, 05 96 

Analisando a tabela 5, observa que todas as interações são significantes, pois todos os p-valores estão abai
xo de a (0, I 0). O efeito dos termos principais, isto é, os fatores analisados de forma isolados, pode ser represen
tado nos gráficos da figura 3. 
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Figura 3: Efeito dos termos principais 
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A fit:,rura 3, então, mostra que a dextrina possui maior efeito entre os fatores, pois a inclinação da reta entre o 
mínimo e o máximo é maior. Porém, entre os reguladores de pH o hidróxido de sódio apresenta maior efeito na 
variável resposta (teor de Ferro). 

GríSco da lmtnç&os '2a2" p1111 Teor 
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Figura 4: Efeito das interações entre dois fatores. 

Na figura 4, observa-se que a dextrina com NaOH ou dextrina com NH40H. idenpendente do nível da dex
trina, o teor de Fe será maior se os reguladores de pH estiverem no máximo, ou seja, quando a fiotação ocorre no 
meio cujo valor de pH é próximo a I O. 
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Figura 5: Curvas de contorno para o teor de ferro. 

Através da figura 5, pode-se observar que para obter maiores teor o pH deverá ser acima de 9. A dextrina com 
o hidróxido de sódio terá mais efeito c maiores teores que a dextrina e o hidróxido de amônio. 
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_ Para obter um quadro de possíveis soluções para o teor ou obter a so lução ótima para o maior teor, a 
figura 5 ac1ma apresenta estas situações, análi se do "Cubo". Ou seja, para obter o máximo de teor, independen
te de outros variáve is (como custos, etc.), é necessário rea lizar a ftotação revcrsa do minério de ferro utili zando 0 

máximo de dcxtrina (3000 g/t) c regulando o pll com hidróxido de sódio. 

4. CONCLUSÕES 

O plancjamcnto f~ttorial de experimentos poss ibilitou analisar os ensaios de flotação de minério de ferro de 
forma estruturada c cmbasada. 

Ao analisar a substituição do hidróxido de sódio pelo hidróxido de amônio, verificou-se que este tàto reduz 
o teor de ferro no concentrado. 

Quanto ao uso da dcxtrina, verificou-se que os teores de ferro obtidos no concentrado foram próximos ao que 
se encontra na literatura c próximos ao que se encontra na prát ica quando utilizado o amido não modificado como 
depressor. 
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