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RESUMO 
 
O presente estudo objetivou averiguar a influência de sete variáveis na microflotação 
de quartzo com dodecilamina (DDA), quais sejam: concentração de coletor, 
concentração de depressor, pH, tempo de condicionamento, tempo de flotação, 
vazão de gás e volume de condicionamento. Para a concretização da etapa 
experimental utilizou-se a abordagem estatística de planejamento de experimentos 
de Plackett-Burman, que avalia cada variável a dois níveis, assumindo, dessa forma, 
um valor máximo e um valor mínimo para cada uma. Através da análise de Plackett-
Burman observou-se que as variáveis mais importantes são: pH, tempo de flotação e 
vazão de gás. Concluiu-se que estas variáveis devem ser as estudadas em 
diferentes níveis, sendo as demais mantidas em níveis fixos definidos através de 
revisão bibliográfica de estudos prévios.  
 
PALAVRAS-CHAVE: microflotação; reagentes; variáveis; estatística. 
 
ABSTRACT 
 
The present paper aim to investigate the influence of seven variables in quartz 
microflotation with dodecylamine (DDA), which are: collector concentration, 
depressive concentration, pH, conditioning time, flotation time, gas flow and 
conditioning volume. For the accomplishment of experimental stage was used the 
Plackett-Burman’s statistical approach of planning of experiments, that evaluate each 
variable in two levels, taking, this way, a maximum value and a minimum value for 
each one. Through Plackett-Burman’s analysis was observed that the most important 
variables are: pH, flotation time and gas flow. Was conclude that these variables 
must be the variables studied in different levels, and the others kept in fixed levels 
defined through bibliographic revision of previous studies. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A microflotação é extensivamente utilizada em estudos de ação dos reagentes sobre 
a superfície de minerais puros, visando definir condições ideais dos pontos de vista 
da economicidade e eficiência de atuação. Jordens et al. (2014) estudaram a 
microflotação de quartzo para separação de allanita com alguns reagentes, obtendo 
os melhores resultados com DDA. Lelis (2014) englobou em seus estudos testes de 
microflotação que avaliavam condições ótimas de flotabilidade para o quartzo e a 
hematita com o sistema de reagentes testado. Guven et al. (2015) avaliaram, por 
meio da microflotação, a flotabilidade de quartzo relacionada a características 
intrínsecas do material como a esfericidade e a rugosidade. Huang et al. (2014) 
utilizaram a microflotação para definir condições ideais de flotabilidade do quartzo 
com um novo coletor catiônico (Surfactante Gemini - EBAB). Em relação à análise 
estatística pela metodologia de Plackett-Burman podemos citar os estudos de 
Oliveira et al. (2013), em que avaliaram-se três variáveis na microflotação de quartzo 
e Escalera e Gracioso (1975) que avaliou a viabilidade de implementação de 
estudos de flotação com essa metodologia experimental, partindo-se de um minério 
de ferro. Foram detectadas as variáveis de maior relevância em cada um desses 
estudos e se obteve a certificação do sucesso de aplicação da metodologia. 
 
A verificação da correlação entre as variáveis avaliadas e a definição das mais 
influentes nos resultados de microflotação, com experimentos desenvolvidos em 
duplicatas, constituíram os principais objetivos deste estudo.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
O estudo consistiu em avaliar estatisticamente a influência de sete variáveis na 
microflotação de silicatos, para que se embasassem pesquisas futuras, devido ao 
fato da abordagem de Plackett-Burman (1946) permitir, com praticidade, a escolha 
de variáveis e distinção das mais importantes na fase de análise dos resultados. 
Essa metodologia leva em consideração o conceito de blocos de balanços 
incompletos e viabiliza o estudo de múltiplas variáveis com reduzido número de 
experimentos, pois considera um valor máximo e um valor mínimo para cada 
variável a se analisar. Para desenvolver o experimento, que teve confirmação por 
duplicatas, aplicou-se a matriz de N = 12, que permite análise de 11 variáveis (reais 
+ fictícias) com 12 experimentos. Caso fosse aplicado um modelo fatorial completo 
para estudo destas 11 variáveis deveriam ser desenvolvidos 4096 experimentos 
(2x211) ou, levando em conta apenas as variáveis reais, 256 experimentos (2x27). 
Foi aplicado neste estudo o quartzo, que é a principal ganga silicatada dos minérios 
de ferro da região do quadrilátero ferrífero. Como coletor deste mineral utilizou-se a 
DDA, que é uma amina primária aplicada aos sistemas de flotação reversa de 
minérios de ferro. Visando averiguar se ocorreria ou não influência de um depressor, 
aplicado aos minerais de ferro, sobre a superfície do quartzo, aplicou-se o amido 
gelatinizado em uma dosagem usual. As variáveis estudadas em valores máximos e 
mínimos foram: 
 

(a) Concentração de cloreto de DDA (reagente coletor): a concentração inferior 
(1x10-5 mol/L – M) e a concentração superior (1,3x10-2 M) correspondente à CMC do 
reagente, conforme estudo de Baltar (2010); 
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(b) Depressor de minério de ferro: foi estudado o amido de milho gelatinizado 
visando a investigar se existia influência deste reagente na coleta do quartzo pelo 
cloreto de DDA; aplicaram-se testes com a ausência do reagente (concentração 
nula) para o limite inferior e concentração de 600 g/t – máximo valor aplicado no 
artigo de Martins et al. (2012), como limite superior; 
 
(c) pH: como o pH aplicado a flotação de minérios de ferro geralmente é 10,5 
decidiu-se utilizar o pH entre 10 e 11 como limite superior e o pH entre 3 e 4 como 
limite inferior. Estas faixas englobam o pKb e o pKa da DDA. (SILVA, 2008); 
 
(d) Tempo de condicionamento: tomou-se como limite inferior 20 segundos 
(FEASBY, 1966) e 120 segundos como limite superior (OLIVEIRA, 2007); 
 
(e) Tempo de flotação: o tempo mínimo de microflotação encontrado na literatura 
estudada foi de 1 minuto (CASSEL et al., 1975; PINHEIRO et al., 2010) e constituiu 
o limite inferior. Adotou-se o tempo de 5 minutos como limite superior 
(MANGRAVITE JÚNIOR et al., 1972; OLIVEIRA et al., 2013); 
 
(f) Vazão de gás: os valores mínimos foram definidos entre 30 e 40 cm³/min 
(MARCELINO; SILVA, 2013; PINHEIRO; BALTAR; LEITE, 2010) e os máximos entre 
50 e 60 cm³/min (RODRIGUES et al., 2010); 
 
(g) Volume de condicionamento: o limite inferior foi de 50 mL e o superior de 
260 mL. 
 
Para que se aplicasse o modelo de N = 12, quatro variáveis fictícias foram inseridas 
(α, β, γ, λ). Os limites inferiores e superiores foram nulos, pois sua função é apenas 
avaliar o erro padrão experimental. O planejamento estatístico dos experimentos é 
apresentado na Tabela 1: 
 

Tabela 1. Valores das variáveis adotadas. 

Fonte: dados do estudo. 

 
Como parâmetros fixos foi definida a massa ensaiada de 3 gramas (OLIVEIRA et al., 
2013) e a faixa granulométrica menor que 149 µm (PINHEIRO et al., 2010), por ser o 
tamanho a partir do qual o grau de liberação dos minérios de ferro (dos quais o 
quartzo é a principal ganga) é superior a 90 % (SEIFELNASSR et al., 2013). O limite 
inferior de partículas foi maior que 53 µm para obter menos problemas com arraste 
hidrodinâmico. 
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Inicialmente prepararam-se 2 L da solução de cloreto de DDA a 1,3x10-2 M. Dessa 
forma pesaram-se 4,9184 g de DDA sólida, fabricada pela SIGMA-ALDRICH Brasil 
Ltda., a um béquer de 500 mL, com 300 mL de água destilada (AD). Adicionaram-se 
a esse béquer 2,5620 g de HCl 36,50 %, correspondendo a uma neutralização 1:1. A 
solução foi mantida sob agitação e leve aquecimento (≤ 60 ºC) até que o sólido fosse 
completamente solubilizado. Transferiu-se a solução para um balão volumétrico de 
2 L e preencheu-se o volume com AD, realizando-se agitação por 5 minutos. 
Visando a preparação dos 2 L da solução de cloreto de DDA a 1,0x10-5 M, partiu-se 
da solução inicialmente preparada (1,3x10-2 M), de onde pipetaram-se 1,54 mL da 
mesma, que foram adicionados a um béquer de 250 mL, com 100 mL de AD, 
misturados com agitador magnético. Após 5 minutos transferiu-se a solução para um 
balão volumétrico de 2 L e preencheu-se o volume com AD, realizando-se agitação 
por 5 minutos. Para a realizaram das duplicatas repetiu-se a metodologia de 
preparo. 
 
Para a gelatinização do amido aplicou-se 1 g deste, umidificado com 2 mL de AD, 
onde adicionaram-se 5 mL de solução de NaOH (5 %), misturando-se e 
adicionando-se um pouco de AD, até que a gelatinização se completa. Transferiu-se 
a solução obtida para um balão de 100 mL e completou-se o volume com AD, 
definindo como validade da solução o prazo de 12 horas. 
 
A avaliação da pureza do quartzo utilizado se deu por meio de análises mineralógica 
(por difração de raios X no Difratômetro de raios X Rigaku, série D/Max-B – método 
do pó total; onde a interpretação do difratograma aplicou o software Jade 7.0 da 
MDI) e química semi-quantitativa (por fluorescência de raios X no Espectrômetro de 
fluorescência de raios X por energia dispersiva EDX-720). A amostra de quartzo 
puro foi cominuída em um grau de porcelana, peneirada à úmido entre 149 e 53 µm 
e submetida a lixiviação ácida (HCl 36,50 %) para retirada de possíveis impurezas 
superficiais. Em seguida, lavou-se a amostra com AD com o intuito de remover os 
íons H+ em sua superfície. O procedimento finalizou-se quando, a partir de medidas 
de pH da água de lavagem (pHmetro digital DIGIMED DM-22), obteve-se pH na faixa 
neutra. A amostra foi seca em estufa (TECNAL TE-394/3) a 100 °C (± 5 °C), 
resfriada e suas alíquotas pesadas antes de cada teste. 
 
Utilizaram-se soluções, com diferentes diluições, de NaOH e HCl para ajustar o pH 
das soluções, sob agitação, à faixa definida para os experimentos. Para tal foi 
aplicado pHmetro digital (DIGIMED DM-22), devidamente calibrado. Quanto aos 
ensaios de microflotação adicionaram-se, ao tubo de Hallimond modificado com 
extensor, 3,0 g (± 0,01 g) da amostra de quartzo. Na sequência acrescentou-se o 
volume de condicionamento da solução de DDA, na concentração e pH apropriados 
e com a dosagem de amido gelatinizado (quando estabelecida sua utilização), 
iniciando-se a agitação a velocidade suficiente para manter as partículas em 
suspensão. Após o tempo de condicionamento, foi observado se deveria ou não ser 
completado o volume com a solução apropriada e introduziu-se N2 (g) na vazão 
predefinida, realizando a flotação durante o tempo programado. Finalizado o tempo 
de flotação, coletaram-se as frações flotada e afundada, em béqueres. Essas 
frações foram filtradas a vácuo (Papel filtro Qualy com 14 µm de poros; Bomba à 
vácuo TECNAL TE-0581), secadas na estufa (TECNAL TE-394/3) e pesadas 
(Balança DIGIMED KN1000C) após resfriamento, para determinação da 
recuperação mássica. 
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Na fase de avaliação dos resultados aplicou-se a análise de Plackett-Burman para 
definição das variáveis mais influentes no estudo. As fórmulas aplicadas foram: 
 

              
2

( ) ( )

( ) ( )

( )
? F

EF EF EF

R R EF

R R E EfeitoE
E V EP V t

n n n EP

 

 

  
                            (1) 

 
Onde: 
E?: efeito da variável ?;                            Σ: somatório; 
R(+): respostas em nível máximo;            R(-): respostas em nível mínimo; 
nR(+): nº de respostas em nível máximo;  nR(-): nº de respostas em nível mínimo; 
VEF: variância de um efeito;                     EF: efeito mostrado por uma variável fictícia; 
n: número de variáveis fictícias;              EPEF: erro padrão de um efeito; 
Efeito E: efeito da variável ?;                   t: teste t student. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados obtidos com a análise química semi-quantitativa são apresentados na 
Tabela 2: 
 

Tabela 2. Composição química da amostra de quartzo. 

SiO2 [%] SO3 [%] Fe2O3 [%] CuO [%] GeO2 [%] 

98,907 1,063 0,016 0,009 0,005 

                                        Fonte: Dados da análise química semi-quantitativa. 

 
Nota-se na Tabela 2, que o quartzo (SiO2) é o principal constituinte da amostra, 
sendo, os demais óxidos analisados, de concentração muito pouco significativa. 
Quanto à análise por difração de raios X, o difratograma de raios X obtido para a 
amostra de quartzo utilizada para a realização do estudo é apresentado na Figura 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Difratograma de raios X da amostra de quartzo aplicada no estudo. 
Fonte: Dados da análise por difração de raios X. 
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Convém observar que apenas picos característicos do mineral quartzo apareceram 
no difratograma, fato que confirma a presença quase absoluta deste mineral como 
afirmam os dados da análise química. Os dados da média de recuperação mássica 
entre os testes e suas duplicatas, com reprodutibilidade nos experimentos (onde o 
desvio padrão médio foi de 1,19 %), são apresentados na Tabela 3: 
 

Tabela 3. Recuperação mássica média do flotado [%]. 

Teste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

R.M.  32,69 99,65 69,11 81,40 12,00 19,11 11,01 96,04 8,86 85,15 94,98 9,68 

        Observação: R.M. – Recuperação mássica média. Fonte: Dados experimentais. 

 
A análise dos resultados obtidos pela abordagem de Plackett-Burman é apresentada 
pela Tabela 4: 
 

Tabela 4. Análise da recuperação mássica pela abordagem de Plackett-Burman. 

Variável Efeito Teste t Significância relativa 

Concentração de DDA 6,72 2,01 > 90,00 % 

Uso de depressor -3,60 -1,08 < 70,00 % 

Faixa de pH 72,16 21,63 > 99,90 % 

Tempo de condicionamento -1,12 -0,34 < 70,00 % 

Tempo de flotação 13,83 4,15 > 95,00 % 

Vazão de gás 7,35 2,20 > 95,00 % 

Volume de condicionamento -3,11 -0,93 < 70,00 % 

Variável fictícia (α) -6,53 -1,96 > 90,00 % 

Variável fictícia (β) -0,29 -0,09 < 70,00 % 

Variável fictícia (γ) -0,16 -0,05 < 70,00 % 

Variável fictícia (λ) -1,33 -0,40 < 70,00 % 

EPef 3,34 

                         Fonte: dados experimentais. 

 
Conforme observa-se na Tabela 4, as variáveis de maior relevância (significância 
mínima de 95,00 %) para estudos de microflotação de quartzo são o pH, o tempo de 
flotação, e a vazão de gás. A concentração do coletor teve influência maior que 
90,00 %, porém menor que 95,00 %, dessa forma pode-se dizer que, mesmo a 
baixas concentrações, o pH evidenciou ser a variável mais importante para este 
estudo; se estiver na faixa adequada a flotação será eficiente. Escalera e Gracioso 
(1975) obtiveram resposta semelhante ao não detectar a concentração de coletor 
entre as variáveis mais importantes de seu estudo. O fato do pH estar entre 10 e 11 
é importante, para este caso, por possibilitar que o coletor esteja em suas formas 
molecular e iônica. Assim, a forma iônica adsorve por mecanismo eletrostático na 
superfície mineral e a molecular atua na interface líquido-gás, possibilitando a 
adesão às bolhas de gás. 
 
Em relação ao tempo de flotação pode-se dizer que devido à quantidade de material 
ensaiado (3,00 g) um tempo menor não seria favorável para que todas as partículas 
possíveis de flotar tivessem a chance de colisão, adesão e transporte. Estendendo 
esta análise para a vazão de gás, um menor nível desta variável provavelmente 
reduziu a disponibilidade de bolhas para o transporte da elevada quantidade de 
partículas trabalhadas. As demais variáveis não se mostraram significantes ao nível 
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adotado (95,00 %), porém a variável fictícia α apresentou significância maior que 
90,00 %. Como hipóteses para justificar esse nível de significância em uma variável 
que não existia efetivamente (fictícia) citamos o efeito de interação entre outras 
variáveis estudadas e possíveis erros experimentais. Por meio das variáveis fictícias 
torna-se possível, avaliar o erro experimental padrão de cada variável e, dessa 
forma, definir o grau de confiabilidade do efeito de cada uma em função da variação 
dos níveis. (MARTINS, 2000).  
 
Em se tratando do tempo de condicionamento, pode-se justificar sua baixa 
significância pelo fato da rápida adsorção da DDA sobre a superfície do mineral, pois 
o mecanismo de adsorção é eletrostático, o que ocorre instantaneamente. Baltar e 
Oliveira (1998) relatam uma mudança de potencial zeta da superfície de uma sílica 
estudada, com DDA na função de coletor, que se encontrava em -50 mV e passou 
para -0,6 mV em 8 segundos. Foi aplicado um depressor de minérios de ferro, o 
amido, para testar se o mesmo causaria influência na flotabilidade do quartzo. Como 
esperado não ocorreu influência significativa por seu uso. Isso é devido ao baixo 
ponto isoelétrico do quartzo, pH ≈ 3, que lhe confere um comportamento de ácido de 
Bronsted e faz com que a adsorção desse reagente seja frágil sobre a superfície 
desse mineral. (BALTAR, 2010). Com relação ao volume de condicionamento pode-
se associar sua baixa significância ao fato da solução de condicionamento ter a 
concentração correta de reagente testado, dessa forma, um volume maior ou menor 
não fez diferença devido as suas concentrações serem iguais, apenas o volume foi 
diferente. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A abordagem de Plackett-Burman mostrou-se aplicável à análise de múltiplas 
variáveis com reduzido número de experimentos, possibilitando estudar sua 
correlação e identificação das mais influentes. A avaliação dos resultados, através 
desta metodologia, evidenciou três variáveis como mais importantes (pH, tempo de 
flotação e vazão de gás) e uma de importância secundária (concentração do 
coletor). 
 
Com base nos dados obtidos, sugere-se que o ideal é trabalhar com valores fixos 
para as variáveis definidas como menos influentes e definir as melhores condições 
(valores variáveis) para as variáveis que se mostraram significantes sobre os 
resultados.  
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