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RESUMO 

Entre os reagentes utilizados na flotação estão os depressores. No Brasil o principal 
depressor é o milho (seja na forma de amido ou farinha, também conhecida como fubá), 
sendo este a escolha mais econômica atualmente. Os amidos devem ser gelatinizados, 
térmicos ou quimicamente (também conhecida como hidrólise alcalina, ou simplesmente 
AH), antes do seu uso. A AH é o método padrão de gelatinização no Brasil e usa uma solução 
de NaOH, o que aumenta os custos operacionais. Neste trabalho a gelatinização térmica de 
amidos, amplamente realizado na indústria de alimentos, foi testada como uma substituta 
ou auxiliando a AH. Testes de gelatinização com amidos de milho e milheto (um cereal mais 
barato) foram realizados em uma faixa de temperatura, variando de 30 a 90 °C (com 
incremento de temperatura de 5°C). NaOH foi titulado na solução até sua completa 
gelatinização, percebida por mudanças na viscosidade e aspecto visual. Uma correlação 
linear inversa (ou negativa) foi obtida entre o volume de NaOH adicionado e a temperatura 
da solução para ambos os cereais. Os resultados mostram que a gelatinização térmica, ou 
sua associação com AH, poderia ser uma opção para a gelatinização industrial do amido, 
reduzindo quantidade de NaOH utilizada. 
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ABSTRACT 

Among the reagents used in the flotation are the depressants. The main depressant in Brazil 
is corn (starch or flour, locally known as fubá), the cheapest choice nowadays. Starches must 
be gelatinized, thermic or chemically (AKA alkaline hydrolysis, or AH), prior to their use. AH is 
the standard gelatinization method in Brazil and uses a solution of NaOH, which increases 
operational costs. In this work the thermal gelatinization of starches, widely performed in 
the food industry, was tested as a replacement or aiding the AH. Gelatinization tests with 
corn and millet (a cheaper cereal) starches were carried out at fixed solution temperatures, 
ranging from 30 to 90°C (with temperature increment of 5°C). NaOH was titrated to the 
solution until its complete gelatinization, noticed by changes in the solution viscosity and 
visual aspect. An inverse (or negative) linear correlation was obtained between the volume 
of NaOH added and the solution temperature for both cereals. Results show that thermal 
gelatinization, or its association with AH, could be an option for starch industrial 
gelatinization, reducing the amount of NaOH used. 
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1. INTRODUÇÃO 

A flotação é o método de concentração de minerais mais aplicado atualmente no 
Brasil para minerais de ferro e fosfato. A indústria mineral constantemente busca por 
inovações sustentáveis, a fim de melhorar seus resultados e processos. Como reagente 
depressor o amido de milho é o depressor mais utilizado no Brasil, principalmente por sua 
eficácia para diferentes tipos de minerais, mais barato e sustentável (SILVA, 2018). 

O grânulo do amido tem uma estrutura multicêntrica semicristalina concêntrica 
(LECORRE; BRAS; DUFRESNE, 2011). Os componentes básicos do amido são a amilose (um 
polímero helicoidal feito de Unidades D-glicose) e amilopectina (um polímero ramificado em 
que o cadeia principal está ligada aos ramos) (LIU; ZHANG; LASKOWSKI, 2000). As moléculas 
de amilose estão presentes como conformações amorfas. Grânulos de amido exibem baixa 
solubilidade em água à temperatura ambiente, a água pode hidratar levemente e inchar os 
grânulos de amido. Os grânulos de amido absorvem com a água e incham, causando um 
eventual estouro colapso (FANNON; BEMILLER, 1992).  

Os amidos são frequentemente tratados por gelatinização alcalina ou térmica para 
aumentar sua dissolução antes de ser usado na flotação (FILIPPOV; SEVEROV; FILIPPOVA, 
2014). As soluções de amido podem ser preparadas apenas com água quente ou em solução 
de hidróxido à temperatura ambiente. Embora as condições de preparação afetem muito o 
comportamento do amido, pouco se discute sobre formas de preparo. 

Estudos sobre outras espécies vegetais, como mandioca, batata, trigo, arroz, araruta, 
propõem amidos alternativos ao milho para serem usados na flotação. Segundo Filippov, 
Severov e Filippova (2013), o amido de mandioca apresenta maiores viscosidades do que o 
amido de milho, o que é uma indicação de maior peso molecular que pode levar a ação 
depressora mais efetiva. Em constante busca por novos depressores para aplicação na 
indústria mineral, Silva et al., (2018b) propôs o amido de Sorgo [Sorghum bicolor (L.) 
Moench] como um depressor para rocha de minério de ferro, e que se apresentou um 
potencial para substituição parcial ou até total do milho. Já Sousa (2019) propôs o amido de 
milheto (Pennisetum Glaucum (L) R. Br) como um potencial substituinte para o amido de 
milho. 

Diante a resistência do milheto, o mesmo apresenta uma segurança alimentar, sendo 
escolhido como uma das principais culturas em áreas semi-áridas da Ásia e da África, onde 
as outras grandes culturas tendem a falha (BALTENSPERGER; CAI, 2004; TAYLOR, 2004).  

De acordo com cotações realizadas no comércio de Rio Verde-GO, o milheto é 
comercializado com preços de aproximadamente 70% menores que o milho, o que pode ser 
uma das principais características diante da necessidade de redução de custos nas 
mineradoras, impulsionada pela crise econômica que o Brasil vem enfrentando nos últimos 
anos. 

Devido à semelhança entre milho e milheto para uso como depressores, somado às 
suas poucas aplicações industriais e baixo preço em relação ao milho, o objetivo deste 
estudo foi analisar as condições de preparação de gelatinização dos amidos (milho e 
milheto), visando economia de Hidróxido de Soda a luz de um uso mais consciente ou até 
mesmo a gelatinização somente térmica (sem adição de NaOH). 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Utilizaram-se amidos (milho e milheto), sendo o milho adquirido no comércio local 
como Maizena e grãos de milheto doados pela Fertigran Fertilizantes. A limpeza dos grãos 
de milheto e a extração do amido foram realizadas no LaMPPMin da UFG de acordo com a 
metodologia apresentada por Silva et al., (2018a). 

A morfologia das amostras de amido foi analisada usando um MEV modelo JSM-6610 
da Jeol no laboratório Labmic da UFG. As amostras foram desidratadas a vácuo, colocadas 
em um suporte de alumínio e revestidas com uma película de ouro utilizando um sistema 
Mini Sputter Coater SC 7620, Polaron e LEO 440i-Leica. O método 61-03.01 (AACC, 1995) foi 
utilizado para determinar a quantidade de amilose. Para tal foi utilizado um 
espectrofotômetro Biospectro, modelo SP220. A curva de calibração foi feita com amilose 
pura fornecida pela Sigma-Aldrich no intervalo de 0,004 a 0,024 ng.ml-1.  

O pH inicial da água destilada foi anotado ao início de cada experimento. A 
determinação da dosagem ótima de amido/NaOH foi realizada por meio de testes utilizando-
se um béquer de 50 mL, contendo uma solução de 1 g de amido em 20 mL de água destilada. 
Esta mistura foi agitada por 5 minutos até a completa diluição do amido e, ao final dessa 
etapa, o pH da solução foi anotado. A titulação foi iniciada com NaOH, com o auxílio de uma 
placa aquecedora Ika C MAG HS 4, sob agitação a 1.200 rpm, utilizando um imã magnético e, 
concomitantemente a este sistema, foi acoplado um pHmetro HI2221 da Hanna 
Instrumentos. Alíquotas de 0,1 mL de solução de NaOH a 10%, foram adicionadas a cada 2 
minutos, tendo seus valores de pH anotados antes da nova adição da base. O valor inicial da 
temperatura do amido de milho e de milheto foi de 27°C, correspondendo a temperatura 
ambiente da água do dia. As demais temperaturas da água foram alternadas de 5°C em 5°C, 
partindo dos 30ºC e estendendo-se até a temperatura de 90°C. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Microscopia eletrônica de varredura 

Os grãos de milheto e milho apresentaram alta pureza, ambos sem presença de fita 
protéica mostrando uma extração eficiente do amido de milheto. Algumas impurezas, como 
fibras, matéria mineral, óleos e proteínas podem prejudicar a ação depressora dos amidos. A 
Figura 1 apresenta os resultados da microscopia eletrônica de varredura para os amidos 
estudados. As imagens (1a e 1b) e (1c e 1d) correspondem, respectivamente, aos amidos de 
milheto e milho com magnificação de x500 e x3,000. O amido de milheto (Figura 1a) 
apresentou grãos mais homogêneos, com formas poliédricas e distribuição granulométrica 
regular. Visualizou-se presença de grãos arredondados, com pequena parcela de grãos 
quebradiços. Em contrapartida, o amido de milho (Figura 1c) apresentou grãos 
heterogêneos com formas esféricas e poliédricas e ampla distribuição granulométrica.  
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Figura 1. Imagens de MEV por SEI para amidos de milheto (a e b) e milho (c e d). 

 

3.2. Determinação do teor de amilose 

A curva de calibração obtida para amilose pura foi y = 2,5581.x, com ajuste 
R² = 0,9858. A Figura 2 mostra o conteúdo de amilose medido pelo método AACC (1995). A 
quantidade de amilopectina foi avaliada por eliminação. Foi determinada a concentração de 
amilose e, por exclusão, a concentração de amilopectina. De acordo com Eliasson (2004) as 
proporções entre amilose e amilopectina no grânulo de amido diferem em relação às fontes 
vegetais, variedades de uma mesma espécie e, mesmo em uma mesma variedade, de acordo 
com o grau de desenvolvimento da estrutura. 
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Figura 2. Teor de amilose e amilopectina nas amostras de amidos de milheto e milho testadas. 

 

3.3. Determinação da dosagem ótima de NaOH 

Na Figura 3 foi possível verificar visualmente a transformação gradativa da turbidez 
da solução, desde a solubilização do amido até a completa gelatinização. A relação de massa 
amilose/amilopectina são muito importantes para entender melhor o processo de 
gelatinização. A Figura 4 mostra a quantidade de NaOH necessária para que ocorra a 
gelatinização do amido (a) de milheto e (b) de milho em diferentes temperaturas da solução. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 
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(e) 

 
(f) 

Figura 3. Fases do processo de gelatinização alcalina dos amidos. (a) o condicionamento do amido, (b) a completa 
solubilização do mesmo em água destilada, (c, d, e) titulação do NaOH na solução e (f) o amido gelatinizado. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4. Testes de gelatinização dos amidos em diferentes temperaturas e a dosagem ótima de NaOH 
necessária. a) Amido de milheto e b) Amido de milho 

 

O amido de milheto (Fig. 4a) apresentou um consumo de 1,57 mL de NaOH para sua 
completa gelatinização, via metodologia alcalina, em temperatura ambiente de 25°C. Este 
valor foi inferior em relação ao encontrado pro amido de milho (1,90 mL de NaOH) nas 
mesmas condições, conforme pode ser visto na Fig. 4b. No método térmico, a completa 
gelatinização do amido de milheto e de milho ocorreram, respectivamente, nas 
temperaturas de 89°C e 79°C. Os estudos realizados por Silva et al., (2017) observaram que a 
temperatura mínima necessária para a gelatinização do amido de milho na ausência de 
NaOH foi de 65°C. Um estudo semelhante foi realizado por Rezende (2016), onde a 
temperatura encontrada foi de 60°C. 

Os resultados encontrados, porém, apresentaram uma divergência da afirmação feita 
por Yang, Li e Wang (2017). Os autores realizaram testes com mineral hematita, usando o 
reagente depressor ora gelatinizado de forma alcalina, ora por gelatinização térmica. Pode-
se testemunhar que a flotabilidade da hematita diminuiu quando gelatinizou-se a solução de 
amido de forma térmica, para temperaturas abaixo de 65°C, o que sugere que parte dos 
grãos de amido não foram totalmente gelatinizados. Contudo, para temperaturas mais altas, 
a flotabilidade se manteve constante. Logo, afirmam que, no processo de gelatinização 
térmica, a amilopectina é mais difícil de ser dissolvida se comparada a amilose. Em 
contrapartida, o inverso é observado para a gelatinização térmica. 

Os dados obtidos pelos testes resultaram em um modelo linear para ambos os 
amidos. O amido de milho exibiu uma reta de calibração de Y = -0,0367x + 2,9112, com o 
ajuste R² = 0,9945. Silva et al., (2017), em seu estudo, obtiveram como R² = 0,9824, 
evidenciando uma similaridade entre os valores. Já o amido de milheto resultou em um 
modelo linear de Y = -0,0251x + 2,3076, com ajuste R² = 0,9763. Rodrigues (2012) explica que 
o coeficiente de determinação (R²) é mais apropriado para medir a explicação da reta de 
regressão. Quanto mais próximo de 1 estiver o coeficiente, maior a percentagem da variação 
dos valores de Y é explicada pela reta estimada e, consequentemente, melhor o 
ajustamento.   

Os coeficientes de correlação de Pearson (r) para os amidos de milheto e milho 
foram, respectivamente, r=-0,9912 e r=-0,9982. Esses resultados evidenciam que ambos os 
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amidos obtiveram boa associação entre as duas variáveis estudadas (NaOH e temperatura) 
no processo de gelatinização. Esta afirmação pode ser corroborada por Martins (2014) que 
afirma que quanto maior for o valor de r, em módulo, maior será o grau de correlação entre 
as variáveis. O sinal negativo demonstra uma correlação linear negativa entre as variáveis 
estudadas, ou seja, as variáveis tendem a ser inversamente proporcionais. 

A Figura 5 mostra a variação do pH da solução durante os testes de gelatinização com 
o incremento de NaOH. O pH inicial da solução de amido de milho foi de 5,22 enquanto 
que, para o amido de milheto esse valor foi de 6,50. Esperava-se ambos os amidos mais 
próximos da neutralidade, uma vez que, serão utilizados como depressores em pH alcalino. 
Esses valores de pH próximos à neutralidade não interferem no controle de pH necessário na 
flotação. Oliveira (2011) indica que o processo de extração do amido foi cuidadoso, uma vez 
que, amidos que são deixados por longos períodos de tempo em decantação, ou seja, em 
contato com a água, podem iniciar o processo de fermentação, reduzindo o pH. Portanto, 
acredita-se que a extração do amido de milheto foi realizada de forma cuidadosa.   

 

 

Figura 5. Variação do pH da solução durante os testes de gelatinização com adição de NaOH. 
 

4. CONCLUSÕES 

A titulação com NaOH na solução amido/NaOH apresentou-se como uma ferramenta 
interessante para a análise do procedimento de gelatinização dos amidos, obtendo uma 
correlação linear negativa entre as variáveis temperatura e consumo de NaOH. O uso de 
NaOH na gelatinização alcalina, em excesso, além de ser oneroso, devido ao custo do 
reagente, gera soda residual no processo, trazendo consequências negativas à etapa de 
flotação. O uso de uma gelatinização mista (via método alcalino e térmico) ou 
completamente térmica sugere uma grande economia de NaOH e, ainda, uma solução com 
menor quantidade de eletrólitos livres. Os resultados encontrados mostraram que é possível 
reduzir cerca de 1.920 L/dia de NaOH no processo de gelatinização na indústria mineral do 
Estado de Goiás, ocasionando uma redução significativa de 69.120 L/ano de NaOH. Em 
termos financeiros, a redução de custo com insumos pode chegar a um patamar de 
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aproximadamente R$325.000,00 por ano, o que torna o método atraente. Para se obter 
resultados ainda mais expressivos, sugere-se para projetos posteriores, o estudo de meios 
alternativos que elevem a temperatura da solução utilizando-se energia elétrica oriunda de 
fontes gratuitas, livres e inesgotáveis. 
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