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RESUMO 
 
Os reagentes químicos exercem papel fundamental no processo de flotação e 
estudos devem ser constantemente realizados, buscando melhores resultados na 
concentração. Nas unidades industriais a dosagem também é imprescindível no 
controle dos custos. Neste trabalho são apresentados resultados de testes de 
flotação em bancada com minério de ferro da Mineração Usiminas, situada na região 
de Serra Azul no Quadrilátero Ferrífero. As variáveis estudadas foram as dosagens, 
em níveis máximos e mínimos pré-determinados, do coletor amina (60 e 100 g/t), do 
depressor amido de milho (400 e 600 g/t) e também o pH (10,0 e 10,5). O software 
estatístico MINITAB foi utilizado para planejamento dos experimentos e análise dos 
efeitos dessas variáveis na recuperação metálica, índice de seletividade e teor de 
sílica no concentrado. As maiores recuperações metálicas ocorreram com a máxima 
dosagem de amido e a resposta à dosagem de amina foi bastante influenciada pelo 
pH. Os menores teores de SiO2 no concentrado foram obtidos com as máximas 
dosagens de amina, pH 10 e amido no máximo ou mínimo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: minério de ferro; flotação; reagentes.  
 
ABSTRACT 
 
Chemical reagents have key role in flotation process and studies must be constantly 
carried out, seeking better results in concentration. Industrial units the dosage is also 
indispensable in controlling costs. In this paper are presented flotation test results in 
table with iron ore mining Usiminas, situated in Serra Azul region in the Quadrilátero 
Ferrífero. The variables studied were the dosages, in predetermined maximum and 
minimum levels, amina collector (60 and 100 gt) of the starch depressor (400 and 
600 gt) and also the pH (10.0 and 10.5). MINITAB statistical software was used for 
planning of experiments and analysis of the effects of these variables on metal 
recovery index of selectivity and silica content in the concentrate. The largest metal 
recoveries occurred with maximum dosage of starch and the response to the dosage 
of amina was heavily influenced by the pH. The lowest levels of SiO2 in the 
concentrate were obtained with maximum dosages of amine, pH 10 and starch in the 
maximum or minimum. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Bulatovic (2007) afirma que sem os reagentes não haveria o processo de flotação, e 
esta é atualmente imprescindível para a indústria mineral. 
 
Para o minério de ferro o método tipicamente utilizado é a flotação catiônica reversa. 
Moreira (2013) explica que o termo catiônico se deve ao uso da amina (surfatante 
com cabeça polar positiva) ou suas derivações como coletor do quartzo e o termo 
reversa deve-se ao fato de o mineral flotado ser a ganga, enquanto que o afundado 
é o mineral de ferro. Normalmente são utilizados a amina como coletora e também 
espumante, e o amido solubilizado como depressor dos minerais de ferro. 
 
Segundo Viana et al. (2006), com a dissociação da eteramina há a predominância 
da forma iônica (RNH3

+) na faixa de pH da solução ácida ou pouco alcalina enquanto 
que em faixa de pH mais alcalina predomina a espécie molecular (RNH2), conforme 
a figura 1. 
 

 
Figura 1. Características de solução de dodecilamina, 5 x 10-5 M (Viana et al., 2006). 

 
Barbato et al. (2004) explicam que a forma iônica é solúvel e se adsorve facilmente 
sobre a superfície do quartzo por um mecanismo de atração eletrostática, 
considerando que sua superfície está carregada negativamente em valores de pH 
superiores a 2,5. Com o aumento da densidade de adsorção dos cátions amina, as 
cadeias hidrocarbônicas se aproximam e estabelecem entre si ligações de van der 
Waals, criando configurações de alta estabilidade denominadas hemimicelas. Para 
valores de pH em torno de 10,5, espécies moleculares da amina se posicionam 
entre as espécies ionizadas, eliminando a componente eletrostática repulsiva na 
hemimicela, que se torna ainda mais estável.  
 
O caráter espumante da amina é atribuído à sua espécie molecular. Esta confere 
elasticidade à película interlamelar na espuma, aumentando a seletividade da 
separação. (Barbato et al., 2004). 
 
Na flotação catiônica reversa os minerais de ferro também estão susceptíveis à 
flotação na presença de amina, devido à componente eletrostática do mecanismo de 
adsorção das aminas. Torna-se necessária a adição de um depressor, que irá 
garantir a seletividade do coletor para o quartzo, reforçando o caráter hidrofílico dos 
minerais de ferro.  
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Medições de potencial zeta do quartzo e hematita na presença dos reagentes amido 
e amina apresentados por Turrer (2007) confirmaram a seletividade dos 
minerais/reagentes: quartzo/amina e hematita/amido.  
 
Na figura 2 observa-se uma forte diminuição do potencial zeta da hematita em pH 
ácido após condicionamento com amido. Nessa faixa de pH as cargas do mineral e 
reagente são opostas, então a componente eletrostática tem um efeito positivo para 
adsorção, ao contrário do pH básico. Com a elevação do pH, o potencial continua a 
diminuir, indicando outro tipo de interação entre o mineral e o reagente, até que o 
mínimo é atingido em pH 10. No condicionamento da hematita com a amina não há 
alteração significativa. 
 

 
Figura 2. Potencial zeta natural da hematita e após adsorção com amido e amina (Turrer, 2007). 

 
A figura 3 mostra as variações do potencial zeta do quartzo, sendo este altamente 
influenciado pela amina. A amina começa a se adsorver em pH 4, quando a carga 
superficial do quartzo era suficientemente negativa. Há a manutenção do potencial 
zeta do agregado até que, em pH 10 quando o aumento de amina na forma 
molecular leva a uma queda brusca do potencial até valores obtidos sem adição de 
reagente. 
 

 
Figura 3. Potencial zeta natural do quartzo e após adsorção com amido e amina (Turrer, 2007). 
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Apesar da adsorção de amido ser preferencial na superfície da hematita, o aumento 
da dosagem do depressor, além de aumentar a recuperação do ferro, aumenta 
também o teor de sílica no concentrado conforme resultado de testes apresentados 
na figura 4 realizados por Moreira (2013). Portanto, a melhor dosagem é aquela com 
máxima recuperação de ferro e que atenda as especificações de produto do cliente. 
 

 
Figura 4. Curva de dosagem de amido de milho – fubá (Moreira, 2013). 

 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
O desenvolvimento experimental do trabalho foi realizado no Laboratório de 
Processos da Mineração Usiminas.  
 
As variáveis de estudo deste trabalho (Tabela 1) foram selecionadas com base no 
consumo da unidade industrial da Mineração Usiminas e de outros circuitos de 
flotação de minério de ferro, e também informações de literaturas. 
 

Tabela 1. Variáveis e seus respectivos níveis. 

Variáveis 

Níveis 

- + 

pH 10 10,5 

Amina (g/t) 60 100 

Amido (g/t) 400 600 

 
O planejamento dos experimentos e análise estatística dos resultados foi feito 
através do software estatístico MINITAB. A ordem de execução dos testes foi 
aleatória, através de sorteio realizado pelo mesmo software.  
 
Os testes em duplicatas foram realizados em cuba metálica de 1,5L em célula de 
flotação Aero Mecânica Darma. O pH da polpa foi medido com um pHmetro Digimed 
modelo DM-22. Os reagentes usados foram: 
 

 NaOH: modulador de pH; 
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 Monoamina Flotigam EDA-Clariant: coletor de quartzo; 

 Amido de milho: depressor de minerais de ferro 
 
As amostras utilizadas nos ensaios de flotação foram provenientes do circuito de 
moagem da unidade industrial após as etapas de deslamagem e os ensaios 
realizados segundo a metodologia abaixo: 
 

i) Adicionar a massa de minério correspondente à cuba; 
ii) Adicionar a quantidade de água para obtenção da polpa com percentual de 

sólidos de 45%; 
iii) Ligar o rotor da célula e ajustar a rotação para 800 rpm; 
iv) Adicionar o amido, ajustar o pH com NaOH e condicionar por 5 minutos; 
v) Adicionar a amina, ajustar o pH com NaOH e condicionar por 1 minuto; 
vi) Abrir a torneira de sucção de ar para a célula de flotação e remover a espuma 

até a exaustão; 
vii) Filtrar, secar e pesar afundado e flotado. 

 
O desempenho da flotação foi mensurado pela recuperação metalúrgica, índice de 
seletividade e teor de sílica no concentrado.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O gráfico de interação das três variáveis estudadas (Figura 5) mostra que as 
maiores recuperações metálicas foram obtidas com a máxima dosagem de amido 
(600g/t). A resposta à dosagem de amina é bastante influenciada pelo pH, sendo 
maior a recuperação metálica quando a amina é dosada em pH 10,5 do que quando 
dosada em pH10,0. Esse resultado está em acordo com Viana et.al (2006) que 
explica que a condição que leva ao equilíbrio entre as concentrações das formas 
iônicas e moleculares da amina se situa próximo a pH 10,5. Em pH 10,0 predomina 
a forma iônica que apresenta caráter coletor, o que pode levar a coleta indesejável 
de minerais de ferro, reduzindo a recuperação metálica do mesmo. 
 

 
Figura 5. Efeito da interação de diferentes dosagens de amina e amido, e pH na recuperação 

metálica de Fe. 
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Os menores teores de SiO2 foram obtidos com as máximas dosagens de amina 
(100g/t), pH 10 e amido no máximo ou mínimo, conforme gráfico da figura 6. Este 
resultado está em acordo com a literatura estudada, pois a maior dosagem de amina 
aliada ao pH 10,0, cuja predominância é da forma iônica da amina, leva ao aumento 
da coleta do quartzo, reduzindo o teor de SiO2 no concentrado.  
 

 
Figura 6. Efeito da interação de diferentes dosagens de amina e amido, e pH no teor de sílica 

do concentrado. 

 
Ao analisar o gráfico da figura 7 observa-se que o maior índice de seletividade foi 
obtido com as máximas dosagens de amido e amina em pH 10,0. O índice de 
seletividade conforme proposto por Gaudin, indica a melhor relação entre teor e 
recuperação. Teoricamente, esse índice pode variar de 1, quando não há 
separação, até ∞ (Valadão e Araújo, 2007). 
 

 
Figura 7. Efeito da interação de diferentes dosagens de amina e amido, e pH no índice de 

seletividade da concentração de Fe. 
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4. CONCLUSÕES 
 
A dosagem de amido de 400 g/t reduz significativamente a recuperação metálica de 
uma média de 82,5% (600g/t) para uma média de 78,5%. 
 
A dosagem de amina 60 g/t leva a maiores teores de SiO2 no concentrado (5,2%) 
comparada a dosagem de 100 g/t (4,2%). 
 
A interação entre as variáveis estudadas que apresentou melhor relação entre a 
recuperação metálica e o teor de SiO2 no concentrado foi amido na dosagem 600 g/t, 
amina na dosagem 100 g/t e pH 10,0. 
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