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RESUMO 

Estudos relacionados a novos reagentes para operação de flotação são desenvolvidos 
constantemente, buscando redução de custos de produção, reagentes mais eficientes e de 
menor impacto ambiental e social. O objetivo deste trabalho foi estudar a ação depressora de 
resíduos da indústria alimentícia em óxidos de ferro na flotação catiônica reversa de minério 
de ferro. Os resíduos foram caracterizados em termos de porcentagem de amido contida 
através de uma adaptação da metodologia de Somogyi-Nelson. A investigação da eficiência 
dos depressores foi realizada através de testes de microflotação em amostras purificadas de 
hematita e quartzo provenientes do Quadrilátero Ferrífero. As amostras minerais foram 
caracterizadas através de difração de raios-X e medidas de densidade. O pH de trabalho na 
microflotação igual a 10,5 foi escolhido de acordo com o praticado em operações industriais 
brasileiras. A preparação dos resíduos para utilização como depressores foi avaliada, a fim de 
determinar aquela mais eficiente para o processo de flotação. Ensaios de potencial zeta da 
hematita foram realizados, a fim de colaborar para a interpretação das interações 
mineral/depressor. A caracterização das amostras minerais apontou que as fases majoritárias 
presente nas mesmas eram quartzo e hematita, com densidades iguais a 2,63 g/cm³ e 
5,18 g/cm³. Os resíduos utilizados foram bagaço de cana-de-açúcar, bagaço de cevada e 
"lodo" de mandioca (também conhecido como manipueira), e estes apresentaram porcentagem 
de amido igual a 17 %, 26 % e 73 %, respectivamente. Os testes de microflotação mostraram 
que, para todos os reagentes, a flotabilidade da hematita decresce com o aumento da 
concentração de depressor. Os resultados obtidos com a preparação do bagaço de cana-de-
açúcar e do lodo de mandioca com adição de hidróxido de sódio retornaram valores bastante 
semelhantes aos obtidos com a utilização de amido de milho convencional. O amido de milho 
convencional apresentou flotabilidade da hematita igual a 8,4 % para a concentração de 
10 mg/L. Para o bagaço de cana-de-açúcar gelatinizado com hidróxido de sódio foi obtida 
flotabilidade da hematita igual a 7,5 % à concentração de 25mg/L. Já para o "lodo" de 
mandioca utilizando a mesma preparação, a flotabilidade da hematita obtida foi de 7,2 % à 
concentração de 10 mg/L. O bagaço de cevada não apresentou resultados satisfatórios para as 
condições avaliadas neste trabalho. Os ensaios de microflotação utilizando amostra de quartzo 
mostraram que nenhum dos resíduos apresentou efeito depressor para este mineral nas 
condições avaliadas. Os estudos indicam que há bom potencial de utilização do bagaço de 
cana-de-açúcar e do "lodo" de mandioca na etapa de flotação. Medidas de potencial zeta 
mostraram que todos os reagentes avaliados modificaram o potencial zeta da hematita.  
 
Palavras-chave: Depressores alternativos, amido, flotação, hematita, resíduos alimentícios. 
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ABSTRACT 

Studies related to new reagents for flotation operations are constantly being developed, 
aiming to reduce production costs, reagents with greater efficiency and with lower 
environmental and social impact. The objective of this work was to study the depresssing 
action of food industry residues in iron oxides in the reverse cationic flotation of iron ore. The 
residues were characterized in terms of contained starch through an adaptation of the 
Somogyi-Nelson methodology. The efficiency of the depressants was evaluated through 
microflotation tests using purified samples of hematite and quartz from the Quadrilátero 
Ferrífero. The mineral samples were characterized by X-ray diffraction and density 
measurements. The pH in the microflotation equal to 10.5 was chosen according with the one 
practiced in Brazilian industrial operations. The preparation of the residues for use as 
depressants was evaluated in order to determine the most efficient for the flotation process. 
Zeta potential measurements of hematite were performed in order to collaborate for the 
interpretation of mineral/depressor interactions. The characterization of the mineral samples 
showed that the major phases present in the samples were quartz and hematite, with densities 
equal to 2.63 g/cm³ and 5.18 g/cm³. The residues used were sugarcane bagasse, spent grain 
and cassava "sludge" (also called "manipueira"), and these presented a starch percentage of 
17 %, 26 % and 73 %, respectively. Microflotation tests showed that, for all reagents, 
hematite flotability decreases with increasing depressant concentration. The results obtained 
with the preparation of sugarcane bagasse and cassava "sludge" with addition of sodium 
hydroxide returned values very similar to those obtained with the use of conventional corn 
starch. Conventional corn starch showed hematite recovery equal to 8.4 % at the 
concentration of 10 mg/L. For the sugarcane bagasse gelatinized with sodium hydroxide, the 
hematite recovery obtained was 7.5 % at a concentration of 25 mg/L. As for cassava "sludge" 
using the same preparation, the recovery obtained was 7.2 % at the concentration of 10 mg/L. 
The spent grains did not present satisfactory results for the conditions evaluated in this work. 
The microflotation tests using a quartz sample showed that none of the residues presented a 
depressor effect for this mineral under the conditions evaluated. The studies indicate that there 
is good potential for the use of sugarcane bagasse and cassava "sludge" in the flotation stage. 
Zeta potential measures showed that all depressants modified the zeta potential of the 
hematite. 
 
 
Key words: Alternative depressants, starch, flotation, hematite, food residues. 
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1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de alta cominuição dos minérios atualmente explorados exige técnicas 

de concentração mais complexas, como a flotação, a fim de obter produtos que se enquadrem 

nas especificações de mercado. O amido de milho é um reagente versátil, podendo ser 

utilizado tanto em flotação como nas etapas de espessamento, neste caso agindo como 

floculante. Como reagente na operação de flotação o amido de milho desempenha papel 

depressor na flotação catiônica de minério de ferro, na qual  ele é responsável pela depressão 

dos óxidos e hidróxidos de ferro presentes no minério. Em relatório emitido pelo CONAB em 

novembro de 2018, o consumo interno de milho no Brasil previsto para os anos de 2018/2019 

é de 62,5 milhões de toneladas.  

Desde 1996 foram publicados estudos buscando encontrar substâncias que possam 

substituir o amido de milho nos mais diversos sistemas em que este reagente é aplicado. 

Como potenciais substitutos foram encontrados a carboximetilcelulose, dextrina e goma guar. 

No entanto, efetiva substituição do amido de milho por novos reagentes precisa levar em 

consideração diversos parâmetros, como toxicidade e viabilidade econômica dos novos 

reagentes. 

Por se tratar também um produto alimentício, a indústria mineral é frequentemente 

questionada a respeito da utilização do amido, uma vez que exigências sociais e ambientais 

aumentam com o passar dos anos. Tais questionamentos se tornam estímulos para o estudo de 

materiais alternativos, como resíduos sólidos da indústria alimentícia, fontes naturais de 

amido não consumidas pela população e até mesmo compostos sintéticos. Assim, a utilização 

de resíduos alimentícios na flotação traz grandes vantagens à indústria mineral no 

enfrentamento de questões socioambientais que vêm sendo levantadas ao longo dos anos, 

fazendo-se necessária a exploração das características dos resíduos e a avaliação do 

desempenho dos mesmos na etapa de flotação, finalidade a qual este trabalho se propõe. 

O bagaço de cana-de-açúcar é um subproduto do processamento de cana-de-açúcar, 

usualmente empregado na produção de energia, biomassa, ração animal entre outras 

aplicações.  

O bagaço de cevada é o primeiro resíduo gerado pela produção de cerveja e pode ser 

empregado tanto na alimentação animal como na alimentação humana, este último sendo 

menos comum. Este resíduo também pode ser utilizado na produção de biogás, bioetanol e 

como substrato para cultivo de microorganismos e produção de enzimas. 
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Na produção artesanal de tapioca os resíduos tipicamente gerados são a fibra de 

mandioca e a manipueira, que consiste no sobrenadante descartado após a decantação do 

amido. Este resíduo é normalmente descartado como efluente ou, em plantas industriais, 

levado à estações de tratamento de efluentes. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de diferentes resíduos da indústria 

alimentícia como depressores da hematita. 

2.2 Objetivos específicos: 

a) obter e caracterizar amostras minerais puras de hematita e quartzo; 

b) avaliar a validade de uma metodologia de quantificação de amido; 

c) caracterizar os resíduos em termos do teor de amido, antes e após sua 

utilização como reagente; 

d) avaliar a ação depressora dos resíduos na hematita e no quartzo, investigando a 

preparação dos resíduos como depressor, influência da concentração e tempo 

de condicionamento dos mesmos; 

e) avaliar a influência da presença dos depressores na carga superficial da 

hematita através de medidas de potencial zeta. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo destina-se a ilustrar os fundamentos desta dissertação através de uma 

breve revisão da literatura encontrada a respeito. 

3.1 Aspectos gerais da flotação 

A flotação é utilizada principalmente nas indústrias mineral e química. O princípio da 

técnica pode ser aplicado quando há um sistema contendo dois líquidos imiscíveis, como água 

e óleo (flotação em óleo) ou quando há duas fases fluidas, como água e ar (flotação em 

espuma) (RAO, 2004). 

Flotação em espuma é frequentemente aplicada à separação dos diferentes 

componentes de um minério, com objetivo de atingir concentrados com alto teor do mineral 

de interesse, bem como rejeitos com teores muito baixos deste mineral. Esta separação torna-

se possível a partir da modificação (ou acentuação) de propriedades superficiais das 

partículas, tornando-as hidrofílicas ou hidrofóbicas. A utilização de tais características é 

vantajosa quando comparada a outras técnicas de separação de minérios, uma vez que 

propriedades superficiais são passíveis de modificações através da utilização de reagentes. A 

partir da diferenciação entre os componentes do minério é possível realizar a separação destes 

fazendo passar um fluxo de bolhas através do leito de partículas, o que faz com que as 

partículas que possuem caráter hidrofóbico sejam carreadas com este. 

Flotação é amplamente utilizada na indústria mineral, por exemplo, na concentração 

de minérios dos quais são extraídos metais de grande importância econômica, tais como 

minérios sulfetados e oxidados; e também na concentração de minérios não metálicos, como 

fosfatos, sais semi solúveis, bauxita, entre outros (RAO, 2004). 

3.2 Flotação de minério de ferro 

O Brasil é um dos países com maior produção de minério de ferro no mundo. Em 2015 

a produção de ferro beneficiado foi contabilizada em 431 milhões de toneladas, sendo os 

estados de Minas Gerais e Pará os maiores produtores (DNPM, 2017). Os produtos 

beneficiados de minério de ferro são:granulado, com granulometria entre 25 mm e 6,35 mm; o 

sínterfeed, com granulometria entre 6,35 mm e 0,15 mm; e o pellet feed de granulometria 

abaixo de 0,15 mm (150 μm) (DNPM, 2001). 

Para obtenção de pellet feed com teor acima de 64% Fe a operação de flotação é a 

mais utilizada. Para tal, existem três rotas aplicáveis: flotação direta de hematita utilizando 
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reagentes aniônicos, flotação reversa de quartzo utilizando reagentes catiônicos e flotação 

reversa de quartzo ativado utilizando reagentes aniônicos (SHRIMALI e MILLER, 2016). 

A flotação catiônica reversa é a mais utilizada no Brasil, uma vez que a combinação de 

reagentes (amido e amina) promove boa seletividade entre os minerais com menor custo. 

Ademais, os reagentes utilizados na flotação catiônica reversa são menos sensíveis a espécies 

iônicas presentes na polpa em relação aos reagentes utilizados na flotação aniônica (reversa 

ou direta) (BALTAR, 2010). 

3.2.1 Reagentes na flotação catiônica 

Os principais reagentes utilizados na flotação catiônica de minério de ferro são 

apresentados brevemente nesta seção. 

3.2.1.1 Coletores 

Na flotação catiônica reversa de minério de ferro as partículas de quartzo são flotadas 

utilizando-se aminas (R–NH2) parcialmente neutralizadas, onde R representa a cadeia 

carbônica do reagente, contendo entre 12 a 18 carbonos. A neutralização se faz necessária 

uma vez que as aminas são compostos insolúveis em água, sendo comumente utilizado ácido 

acético neste processo. Devido à longa cadeia carbônica do radical, e à propensão a 

dissociação (que depende do pH do meio), as aminas desempenham também o papel de 

espumante no sistema de flotação, uma vez que o caráter hidrofóbico do radical tem alta 

atividade na interface líquido-gás, promovendo o abaixamento da tensão superficial da água e 

proporcionando um ambiente favorável à formação de bolhas estáveis (ARAUJO, VIANA e 

PERES, 2005). 

As aminas, assim como os outros coletores da classe dos não-tio, dissociam-se em 

meio aquoso, a depender do pH do meio. Segundo Rao (2004), uma importante característica 

das aminas é a formação de compostos iônico-moleculares em determinado pH. Tais 

compostos são formados pela associação de íons amino com moléculas neutras de amina 

(RNH2RNH3)
+ e são altamente ativos na interface sólido-líquido, propiciando boa 

hidrofobização das partículas minerais que não seriam flotadas apenas com a presença de íons 

amino.   
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3.2.1.2 Depressores 

Depressores são agentes modificadores na etapa de flotação. Tais reagentes agem 

inibindo a ação (adsorção) do coletor sobre determinado(s) mineral(is) ou tornando a 

superfície deste(s) mineral(is) hidrofílica (LASKOWSKI, LIU E O'CONNOR, 2007). Este 

grupo de reagentes é o alvo desta dissertação. 

Na flotação catiônica reversa de minério de ferro, o amido desempenha função de 

depressor dos minerais de ferro, especialmente hematita. De acordo com Peres e Correa 

(1996), as moléculas de amido apresentam caráter hidrofílico pela presença de um grande 

númerode radicais OH- nas unidades α-D-glicose. 

O amido é um polissacarídeo cuja unidade base é a glicose (C6H10O5), podendo ser 

extraído de diversos vegetais, como milho, arroz e batata.As principais estruturas que 

compõem a molécula de amido são a amilose e a amilopectina, sendo a proporção entre estes 

componentes variável em relação ao tipo de amido e até mesmo entre diferentes espécies de 

um mesmo vegetal (QUAST, 2017; PERES E CORREA 1996). 

O amido de milho é amplamente utilizado no Brasil como depressor na flotação de 

minério de ferro desde 1978, por se tratar de um produto com larga disponibilidade no país, 

sendo preferidos os compostos de alta pureza, tendo conteúdo de amilose e amilopectina 

próximo a 100 % em peso. Em 1996 foram produzidas 40.000 toneladas de amido no país, 

onde 80 % foi utilizado na indústria mineral (PERES E CORREA, 1996). Segundo Moreira 

(2013), o consumo anual de amido de milho na Vale em 2011 foi de 44 mil toneladas e, com a 

previsão de operação de novos projetos da empresa, a projeção de consumo para 2017 era de 

aproximadamente 160 mil toneladas.  

3.3 Propriedades do amido 

O amido é a maior fonte de carboidratos presente nas plantas superiores e o segundo 

polímero mais produzido por estas, atrás apenas da celulose. É encontrado nas células das 

plantas na forma de grânulos de considerável densidade, insolúveis em água, possuindo 

tamanho entre 1 μm e 100 μm, variando tamanho e forma de acordo com a fonte da qual o 

amido foi extraído. 

Cereais, sementes, tubérculos (como a batata e o inhame) e raízes tuberosas (como a 

mandioca) são as principais fontes de onde se extrai amido, mas este também é encontrado em 

outros alimentos como frutas e o conhecido "sagu", uma espécie de amido extraído do tronco 

de palmeiras tropicais. De acordo com Cereda (2001), as mais importantes fontes comerciais 
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de amido são os cereais (contendo 40 % a 90 % de amido em peso seco), leguminosas (30 % a 

70 % de amido), e as tuberosas (65 % a 85 % de amido em peso). 

Após a identificação da quantidade de amido presente na planta é necessária sua 

extração para posterior aproveitamento, extração esta que dificilmente atinge 100 %, tanto em 

nível laboratorial quanto industrial. Leonel e Cereda (2002) relatam que a presença de um 

maior teor de fibra dificulta o processo de extração, uma vez que estas retém o amido e 

dificultam a moagem. A Tabela 3.1 apresenta o rendimento da extração de amido para 

diversas plantas (BERMUDEZ, 1997 citado por CEREDA e outros, 2001). 

Tabela 3.1 - Rendimento de amido de plantas amiláceas. 

Nome científico Nome popular Teor de amido (% base 

seca) 

Rendimento da 

extração 

Arracaciaxanthorrhiza Mandioquinha-salsa 48 - 55 5 - 23 

Canna indica  Cana-índica 75 - 50 15 - 17 

Colocasiaesculenta Taro 77 15 - 33 

Dioscoreaalata Inhame ou cará 80 13 - 22 

Dioscoreabulbifera - 27 - 3 8 - 15 

Dioscoreaesculenta Inhame doce 66 - 76 18 - 23 

Dioscorearotundate Inhame branco 75 21 - 33 

Ipomoea batatas Batata-doce 69 - 72 18 - 22 

Manihotesculenta Mandioca 85 - 87 22 - 27 

Marantaarundinace Araruta -*- 8 - 16 

Musa paradisíaca Banana 72 - 74 23 

Oryza sativa Arroz 74 - 88 -*- 

Oxalis tuberosa Oca ou azedinha 28 - 45 6 - 15 

Pachyrrhizuserosus Jicama 68 2,8 - 4,8 

Solanumtuberosum Batata 65 - 85 18 

Triberumsp - 67 - 68 55 

Tropaeolumtuberosum - 20 - 79 1 - 4 

Ullucustuberosus Olluco 59 - 80 5 

Xanthosomarobustum 
Orelha de 

elefante/Taioba 

-*- 5,5 

Xanthosomasagittifolium 
Orelha de 

elefante/Taioba 

-*- 21 - 26 

Zarruachigua - 50 34,9 

    

Fonte: Adaptado deBermudez, 1997 citado por Cereda et. al, 2001. 
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A porcentagem de amido presente nos alimentos processados industrialmente tende a 

aumentar conforme o grau de refinamento ao qual os produtos são submetidos, como ocorre 

com a farinha branca, que possui em torno de 65 a 70 % de amido, e a farinha integral com 

60 % de amido contido. 

O amido é a fonte primária de energia para a maioria da população, participando como 

provedor de energia metabólica necessária para que o corpo humano desempenhe as mais 

variadas funções. Nas plantas o amido é acumulado na célula das folhas e quebrado à noite, 

fornecendo uma quantidade de sacarose constante aos tecidos não fotossintéticos.  

3.3.1 Composição 

A maior parte dos amidos é composto predominantemente por dois polissacarídeos: a 

amilose e a amilopectina. Características de diferentes amidos dependem intimamente da 

proporção destas duas macromoléculas, sua organização física,assim como a interação destas 

com os outros constituintes de menor proporção que o amido venha a conter (como proteínas, 

lipídios, substâncias inorgânicas e polissacarídeos não amiláceos). Amidos de diferentes 

fontes botânicas possuem diferentes proporções de amilose e amilopectina.  

A amilose é uma macromolécula majoritariamente linear, formada por monômeros de 

glicose unidas por ligações glucosídicas α–(1,4). O grau de polimerização, ou seja, o número 

de monômeros que se pode identificar em uma molécula de amilose, está entre 100 e 10.000, 

de acordo com Liu (2005), podendo conter de 2 a 8 pontos de ramificação por molécula. As 

cadeias ramificadas variam de comprimento, tendo entre 4 e 100 unidades de glicose. 

Diferentemente, Oates (1997) afirma que o grau de polimerização das moléculas de amilose 

está entre 500 a 5.000 monômeros, contendo de 9 a 20 ramificações por molécula, de 

comprimento variando também entre 4 a 100 unidades de glicose. Em solução aquosa as 

moléculas de amilose se arranjam em um formato helicoidal, com os grupos hidroxila 

voltados para a fase aquosa e os grupos CH3 situados no interior das hélices. Em condições de 

pH neutro, estas moléculas reagem com iodo formando um complexo de inclusão com 

aproximadamente seis moleculas de amilose a cada giro. Estes compostos se apresentam em 

diferentes cores, a depender do grau de polimerização da molécula de amilose (SHRIMALI E 

MILLER 2015; LIU, 2005).  
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Fonte: Adaptado de Liu, 2005. 
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amilose e amilopectina, variando, por exemplo, o peso molecular e possuindo comprimento 

de cadeia maior do que o de amilopectinas normais (CEREDA e outros, 2001). 

Lansky e outros (1949) citado por White e Tziotis, (2004) concluíram, através de 

análises indiretas utilizando iodo, que a porcentagem de material intermediário no milho é de 

5 % a 7 %. 

Whistler e Doane (1961) realizaram análises da quantidade de material intermediário 

em amidos de milho de alto conteúdo de amilose. O isolamento do material intermediário dos 

amidos foi realizado a partir de precipitações sucessivas da dispersão de amido, primeiro 

utilizando 1-butanol ou 1-nitropropano para remoção da amilose e, sequencialmente, 

utilizando 2-nitropropano como complexante a fim de precipitar o material intermediário 

restante na dispersão. A quantificação do material intermediário obtido através deste processo 

foi feito por interação com iodo e medido através de colorimetria, obtendo-se porcentagens 

entre 4,5 % e 8,7 % deste componente. 

Wang e White (1994) isolaram amilopectina, amilose e material intermediário de três 

tipos de aveia para mensuração, também por interação com iodo. Durante o processo de 

isolamento dos três componentes estudados no trabalho dos autores citados foram recuperados 

cerca de 4 % de material intermediário em relação ao total (100 %) de amido. Os autores 

consideraram a pureza dos componentes mais importantes do que a relação de recuperação 

obtida, o que indica que uma fração maior de cada material estaria presente no amido e que 

não foi recuperada no processo. 

De acordo com Pugh (1989), apesar de polímeros como o amido serem normalmente 

considerados como não-iônicos, estes podem apresentar características aniônicas, e a carga 

destas moléculas aumenta com o aumento do pH. Os fatores que provavelmente contribuem 

para tal característica são: oxidação e hidrólise das moléculas de amido, ionização de ácidos 

graxos, fosfatos e outros constituintes minoritários e ionização das hidroxilas, especialmente 

ligadas aos carbonos C-2 e C-6 do monômero de glicose. 

Em sua forma natural o amido se apresenta como grânulos insolúveis em água, sendo 

necessária a modificação destes grãos para sua solubilização e posterior utilização como 

reagente. Este processo é conhecido como gelatinização e pode ser realizado utilizando-se 

substâncias fortemente alcalinas, pelo aquecimento do amido em água ou pela combinação de 

ambas as técnicas (aquecimento e adição de substâncias alcalinas). Durante a gelatinização 

rompem-se as ligações de hidrogênio da molécula de amilose, o que enfraquece a estrutura 

original dos grãos. O resultado deste processo é a formação de uma pasta clara e viscosa que 

se apresenta solúvel em água. No processo de flotação industrial os amidos são comumente 
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gelatinizados pela adição de hidróxido de sódio, uma vez que este reagente apresenta menor 

consumo no processo de gelatinização em relação a outras bases. Além disso, a utilização de 

aquecimento pode ser prejudicial aos equipamentos da usina, somando-se ainda o aumento do 

consumo de energia para aquecimento da água (SHRIMALI E MILLER, 2016; ARAUJO, 

1988). A utilização de hidróxido de sódio traz vantagens industriais, uma vez que o pH 

utilizado na flotação catiônica reversa de minério de ferro é de aproximadamente 10,5. Assim, 

a solução de amido auxilia também no controle do pH da polpa. 

3.3.2 Adsorção de amido na superfície de minerais 

Extensivos estudos relacionados à adsorção de polissacarídeos na superfície de 

minerais foram e são desenvolvidos ao longo dos anos (PUGH, 1989; LIU E LASKOWSKI, 

1989; PAVLOVIC E BRANDÃO, 2003; KAR et. al., 2013). As teorias creditadas por 

diversos autores são: 

a) Interação hidrofóbica entre as moléculas de polissacarídeo e a superfície hidrofóbica 

do mineral; 

b) Ligações de hidrogênio do grupo hidroxila (OH-) e a superfície mineral; 

c) Reação ácido-base e formação de complexo entre o polissacarídeo e os átomos 

metálicos da superfície mineral. 

Pugh (1989) apresentou uma revisão a respeito da interação de moléculas de 

polissacarídeos e superfícies de minerais hidrofóbicos (como carvão, talco e grafita). 

Superfícies naturalmente hidrofóbicas estão relacionadas à fragmentação em planos 

preferenciais bem definidos, uma vez que há ruptura de ligações fracas, normalmente ligações 

de Van der Waals, resultando em uma nova superfície que apresenta majoritariamente grupos 

não polares. Dessa forma, a interação ocorre entre os sítios hidrofóbicos da superfície mineral 

e a cadeia hidrofóbica do depressor, fazendo com que os grupos polares do reagente se 

orientem em direção à fase aquosa, formando a cobertura hidrofílica da partícula. Um estudo 

realizado por Haung e outros (1978), citado por Pugh (1989), utilizando carvão sugere que 

ocorre adsorção física em concomitância com a interação hidrofóbica e que até 6 grupos CH2 

estariam envolvidos no processo. 

A adsorção por ligações de hidrogênio foi creditada por vários anos devido à presença 

de radicais hidroxila na molécula do polissacarídeo e também na superfície de alguns 

minerais, que possibilitariam a interação por ligações de hidrogênio entre estes. A 

comprovação desta interação, no entanto, se torna bastante difícil, uma vez que ocorrem 
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ligações de hidrogênio nas próprias moléculas de amido (ligações intra e intermoleculares). 

Em contrapartida, estudos realizados por Weissenborn, Warren e Dunn(1995) apontam a 

improbabilidade da adsorção por ligações de hidrogênio. 

Pavlovic e Brandão (2003), investigando a adsorção de polissacarídeos (amido, 

amilose e amilopectina) e do monômero e dímero de glicose (glicose e maltose) na superfície 

da hematita,mostraram através de análises por espectroscopia de infravermelho (FTIR) que 

não houveram mudanças no espectro da hematita após a adsorção do amido que 

caracterizassem a formação de ligações de hidrogênio. Contudo, os resultados obtidos pelos 

autores indicam que houve a formação de um novo composto sobre a superfície da hematita 

após a interação do mineral com todos os compostos estudados. Observou-se o surgimento de 

uma nova banda no espectro final, à frequência de 810 cm-1, o que sugere a formação de um 

complexo químico. 

Atualmente a teoria de adsorção por interações ácido-base tem sido a mais 

investigada. Associada a esta teoria está a de formação de complexo químico entre o amido e 

a superfície mineral, como é proposto por Pavlovic e Brandão (2003), Kar e outros (2013), 

entre outros. A adsorção por interações ácido-base sugere que a superfície mineral age como 

uma base de Brönsted, reagindo com o polissacarídeo que age como um ácido de Brönsted. 

Os conceitos de acidez e basicidade de Brönsted dependem intimamente do átomo ao qual o 

grupamento −OH está ligado. Sendo assim, um átomo de valência altamente positiva como Si 

faz com que o hidrogênio esteja mais fracamente ligado ao oxigênio, e o grupo −OH terá 

então características de um ácido de Brönsted (LIU, ZHANG E LASKOWSKI, 2000). 

Liu e Laskowski (1989) realizaram estudos que sustentam essa teoria. Na investigação 

da adsorção de dextrina na superfície de quartzo com diferentes características, os autores 

comprovaram que não ocorre adsorção por interação hidrofóbica, uma vez que a flotabilidade 

do quartzo metilado (partículas de quartzo contendo grupos metil, tornando a superfície 

hidrofóbica) não foi afetada pela utilização de dextrina. Por outro lado, partículas de quartzo 

recobertas por chumbo tiveram a flotabilidade afetada pelo condicionamento com dextrina em 

quantidades ínfimas (1 ppm), o que reforça a interação por ligações de hidrogênio. O estudo 

apontou ainda que a adsorção possui forte dependência com o pH, ocorrendo maior adsorção 

em pH próximo ao ponto isoelétrico (PIE) do hidróxido do metal presente na superfície 

mineral. Isto sugere que a interação ocorre entre as moléculas da dextrina e as espécies 

hidroxiladas do metal, como mostrado na Figura 3.4. Ocorre ainda a diferenciação na força de 

interação do depressor em relação à determinados metais. (RAO, 2004; LIU, ZHANG E 

LASKOWSKI,2000). 
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investigando a adsorção de amido de trigo, amilopectina e amilose na 

, Weissenborn, Warren e Dunn (1995) sugerem a formação de um 

complexo entre grupos OH do mineral e grupos OH do carbono dois (C

moléculas adjacentes de amido, como mostrado na Figura 3.5. 

Complexo formado pelos grupos OH ligados a C−2 e C−3

amido adjacentes e átomos de ferro na superfície da hematita.

Fonte: Weissenborn, Warren e Dunn (1995). 

No caso de óxidos metálicos, o ponto isoelétrico (PIE) pode ser considerado um 

indicador da basicidade da superfície. Em contato com água a superfície de um óxido se 

encontra carregada positivamente (perde grupos OH-) até que o pH do meio esteja 

suficientemente alto, fazendo com que grupos OH-  do meio ocupem superfície mineral.Sendo 

a superfície de um mineral, menor a interação com moléculas de 

. Um exemplo é a diferença de adsorção de amido na superfície do
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ontrapartida a hematita possui uma superfície mais básica (PIE em pH 6

indicando uma maior adsorção por interações ácido-base com amido
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3.4 Depressores alternativos ao amido de milho 

Diversas pesquisas são desenvolvidas na tentativa de encontrar reagentes que possam 

substituir o amido na flotação de minérios de ferro, podendo citar aqui os estudos de Pavlovic 

e Brandão (2003), dos Santos e Oliveira (2007), Turrer e Peres (2010), Moreira (2013) e, Kar 

e outros (2013), que serão sumarizados nesta seção. Segundo Araújo, Viana e Peres (2005), 

no início da utilização de amido na indústria mineral, em 1978, houve um monopólio na 

comercialização deste composto. O depressor Collamil, comercializado na época, era 

composto em peso de aproximadamente 98 % de amilose e amilopectina. Em 1988 a Samarco 

realizou investigações laboratoriais a fim de encontrar um reagente alternativo ao Collamil, 

encontrando boa similaridade no desempenho de um amido menos puro utilizado na 

fabricação de cerveja (ARAÚJO, VIANA E PERES, 2005). 

Pavlovic e Brandão (2003) avaliaram, através de testes de microflotação, a ação do 

amido de milho convencional, amilose isolada, amilopectina isolada, maltose e glicose nos 

minerais hematita e quartzo. O uso do monômero (glicose) e do dímero (maltose) foi 

justificado com a finalidade de analisar a natureza da interação entre o amido e a superfície da 

hematita. Os autores baseiam-se na teoria de que, havendo apenas a modificação das 

propriedades de superfície do mineral (hematita), o monômero e o dímero devem ter o mesmo 

desempenho em relação aos polímeros. Os resultados obtidos mostraram que todos os 

compostos analisados possuem afinidade com a superfície da hematita, garantindo sua 

hidrofobicidade, e possibilitando a separação relativa entre este mineral e o quartzo, uma vez 

que os compostos analisados não têm afinidade pela superfície do quartzo. 

Dos Santos e Oliveira (2007) realizaram testes de microflotação utilizando ácido 

úmico e dodecilamina (DDA) para os minerais quartzo, hematita, e uma mistura de 75 % de 

hematita e 25 % de quartzo, a fim de avaliar a utilização do ácido úmico como possível 

substituto do amido de milho na flotação catiônica reversa de minério de ferro. Nos testes 

utilizando mistura de minerais, a quantificação de recuperação e teor foram feitas após cada 

produto (flotado e afundado) ser separado por líquido denso (iodeto de metileno, de densidade 

3,3 g/cm³). 

Medidas de ângulo de contato realizadas pelos autores utilizando método da bolha 

mostraram que o ácido úmico possui maior afinidade pela superfície da hematita em relação à 

do quartzo (Figura 3.6). Isso resultou em um maior efeito depressor do ácido úmico na 

hematita. Apesar disso, o ácido úmico também diminui a flotabilidade do quartzo. 
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Moreira (2013) investigou o desempenho do amido proveniente de diferentes plantas 

como depressor na flotação catiônica reversa de minério de ferro. As fontes estudadas foram: 

raspa de mandioca, taro, araruta, batata baroa branca (mandioquinha salsa), fração aérea (ou 

coroa) da batata baroa, inhame, batata doce e banana verde. Para efeito de comparação foram 

utilizados também fubá de milho e maisena. Todos os amidos avaliados apresentaram boa 

eficiência e seletividade na flotação. Os amidos de araruta, banana verde, batata baroa branca 

(e fração aérea) e raspa de mandioca tiveram melhor desempenho do que o amido de milho 

convencional, comparando-se a recuperação metalúrgica, teor de sílica no concentrado e teor 

de ferro no rejeito, o que implica que estas fontes têm grande potencial para substituição do 

amido de milho na indústria mineral. Entretanto, a utilização destas fontes não elimina a 

questão social envolvida no beneficiamento de minérios utilizando produtos alimentícios no 

processo. 

Kar e outros (2013) realizaram testes de flotação catiônica reversa nos minerais 

hematita e quartzo puro e também em um minério de ferro contendo 55,5 % de Fe2O3 e 

24,5 % de SiO2. Dodecilamina foi utilizada como coletor e o desempenho de 4 tipos de amido 

foi avaliado: amido solúvel, amido de milho, amido de arroz e amido de batata. O amido 

solúvel apresentou resultados superiores aos outros amidos em todos os testes, seguido pelo 

amido de milho, arroz e o amido de batata apresentou os piores resultados. 

3.5 Resíduos alimentícios contendo amido 

O conteúdo de amido em resíduos industriais pode ter diversas origens. Como 

mencionado anteriormente, a extração de amido das fontes comerciais dificilmente atinge 

100 %. Consequentemente, parte do amido presente na planta permanece no resíduo de seu 

processamento. Outra razão para a retenção de amido em resíduos é a extração de outros 

compostos que não o amido, como exemplo a retirada açúcares, redutores (frutose, glicose, 

maltose, entre outros) ou não-redutores (açúcar). Açúcares redutores são assim chamados por 

serem capazes de reagir com íons metálicos, em meio alcalino, ocasionando sua redução. Os 

grupos livres aldeído e cetona são responsáveis pela capacidade redutora dos açúcares 

(LIU, 2005). 

Diversos resíduos podem ser estudados em termos de composição de amido. Rocha e 

outros (2016) caracterizaram um dos resíduos gerados na produção de farinha de mandioca, 

conhecido como crueira, em termos de suas características físico-químicas. A crueira é um 

resíduo composto por raízes e entrecascas que fica retido na malha da peneira antes da etapa 

de desidratação.  
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deste composto. A Figura 3.
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Tabela 

Composição Soccol 1994

Umidade 

Proteínas 

Lipídeos 

Fíbras 

Cinzas 

Carboidratos 

Em testes de flotação em bancada, 

oriundo da fração aérea (ou coroa) de mandioquinha

Os resultados da caracterização realizada por Rocha e outros (2016)

composto possui alto teor de amido (82 %), podendo futuramente ser utilizado para extração 

3.7 apresenta a composição do resíduo estudado.

Figura 3.7 - Composição da crueira. 

Fonte: Rocha e outros, 2016. 

Outro importante resíduo proveniente da produção da farinha de mandioca é o bagaço. 

bagaço de mandioca, apesar da quantidade elevada de fibras, apresenta ainda uma 

quantidade considerável de amido, o que evidencia a ineficiência do processo de extração 

posto. John (2008) ressalta que uma forma de diminuir o impacto ambiental 

causado pela disposição do bagaço de mandioca como resíduo é o desenvolvimento de uma 

rota de recuperação do amido retido no bagaço, tanto como amido ou como açúcar, através de 

um rota física ou biotecnológica. A Tabela 3.2 apresenta a composição físico

bagaço de mandioca analisado por alguns autores. 

Tabela 3.2 - Composição do bagaço de mandioca

Soccol 1994 Cereda 1994 Stertz 1997 Vandenberghe 1998

5,02 9,52 10,70 

1,57 0,32 1,60 

1,06 0,83 0,53 

50,55 14,88 22,20 

1,10 0,66 1,50 

40,50 63,85 63,40 

Fonte: Adaptado de John, 2008. 

Em testes de flotação em bancada, Moreira (2013) analisou a eficiência do amido 

oriundo da fração aérea (ou coroa) de mandioquinha-salsa (ou batata baroa) como depressor 

29 

(2016) mostram que este 

%), podendo futuramente ser utilizado para extração 

composição do resíduo estudado. 

 

Outro importante resíduo proveniente da produção da farinha de mandioca é o bagaço. 

bagaço de mandioca, apesar da quantidade elevada de fibras, apresenta ainda uma 

iência do processo de extração 

ressalta que uma forma de diminuir o impacto ambiental 

causado pela disposição do bagaço de mandioca como resíduo é o desenvolvimento de uma 

o amido ou como açúcar, através de 

apresenta a composição físico-química do 

mandioca. 

Vandenberghe 1998 

11,20 

1,61 

0,54 

21,10 

1,44 

63,00 

a eficiência do amido 

salsa (ou batata baroa) como depressor 



30 

 

 

de minerais portadores de ferro na flotação catiônica reversa de minério de ferro. O conteúdo 

de amido da farinha utilizada na realização dos testes foi avaliado em aproximadamente 35 %. 

Os resultados obtidos com este reagente foram considerados satisfatórios, obtendo-se uma 

recuperação metalúrgica de 92 % de ferro e 1,2 % de SiO2 no concentrado. O autor ressalta 

que a fração aérea é o resíduo do cultivo da mandioquinha-salsa.  

Resende (2017) utilizou bagaço de cana-de-açúcar em ensaios de microflotação com 

minerais quartzo e hematita. No trabalho em questão o bagaço foi processado em laboratório e 

testado como depressor e uma amina comercial (Flotigan 2835) foi utilizada como coletor. 

Em testes preliminares realizados pelo autor constatou-se que a hematita apresentava 

flotabilidade igual a 98,2 % apenas na presença de coletor. Testes posteriores utilizando o 

resíduo mostraram que este deprimiu a hematita, reduzindo a flotabilidade deste mineral em 

aproximadamente 90 % (Figura 3.8). Além disso, o autor constatou que a presença do resíduo 

não afetou a flotabilidade do quartzo. 

Figura 3.8 - Flotabilidade da hematita em função do tempo de decantação no preparo do 

bagaço de cana-de-açúcar. 

 

Fonte: Rezente, 2017. 
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Pereira (2013) realizou testes de microflotação em amostras de quartzo e hematita 

utilizando um resíduo da indústria alimentícia. A análise bromatológica do resíduo utilizado 

pelo autor é apresentada na Figura 3.9.  

Figura 3.9 - Composição o resíduo "BR". 

 
 Fonte: Pereira, 2013.  

O resíduo utilizado pelo autor foi processado em laboratório de 4 diferentes formas, 

descritas a seguir: 

1. O resíduo foi diluído em água destilada, denominado BR-1; 

2. O resíduo foi gelatinizado com NaOH à uma concentração de 10 % e então diluído em 

água destilada, denominado BR-2; 

3. O resíduo foi diluído em água destilada e aquecido, denominado BR-3; 

4. O resíduo foi gelatinizado com NaOH, diluído em água destilada e aquecido, 

denominado BR-4. 

Cada solução foi testada como coletor e depressor por não haverem ainda informações 

suficientes a respeito do desempenho deste novo potencial reagente. Resultados mostraram 

que a preparação denominada BR-4 têm potencial para utilização como coletor seletivo no 

sistema quartzo/hematita. 

O autor avaliou também o desempenho da levedura Saccharomyces Cerevisiae, neste 

caso coletor seletivo dos minerais. Os resultados obtidos mostraram potencial de utilização do 

resíduo BR e da levedura como coletor seletivo na separação entre quartzo e hematita, uma 

vez que houve êxito na utilização tanto do resíduo como da levedura enquanto reagente único 

do sistema quartzo/hematita. 
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3.6 Resíduos estudados nesta dissertação 

Nesta seção será sumarizado a forma a partir da qual são geradas potenciais resíduos 

da indústria alimentícia estudados neste trabalho. 

3.6.1 Bagaço de cana-de-açúcar 

Cana-de-açúcar é o nome popular de uma planta da família das gramíneas denominada 

Saccharum officinarum, muito comum em regiões de clima tropical e subtropical. O Brasil é o 

maior produtor de cana-de-açúcar, retendo 25 % da produção mundial, e as aplicações são 

diversas, entre elas a produção de açúcar, rum, etanol e cachaça (PARAMESWARAN, 2008). 

O processo de produção de açúcar começa quando a cana chega até a usina. Na etapa 

inicial, chamada de preparação, planta é picada e passa por desfibradores. Em seguida a 

extração do caldo é feita nas moendas, onde é separado o resíduo sólido com alto conteúdo de 

fibras (bagaço) do caldo que segue sendo processado na usina. Após a extração do caldo, este 

é aquecido a fim de retirar a umidade excessiva, formando um xarope concentrado. Em 

seguida é feita a cristalização da sacarose (açúcar) por semeadura até que a cristalização 

máxima (exaustão) seja atingida. Finalmente, os cristais de açúcar são separados do caldo 

remanescente (PARAMESWARAN, 2008). 

O bagaço de cana-de-açúcar contém aproximadamente 50 % celulose, 25 % de 

hemicelulose e 25 % de lignina. Parte do bagaço gerado é utilizado na própria indústria 

sucroalcooleira como combustível para caldeiras. Na alimentação animal o bagaço têm sido 

utilizado para produção de ração rica em proteína. Este resíduo pode ser aplicado também na 

produção de diversas enzimas de importância industrial, como celulase, amilase e lipase, 

servindo também como substrato para o cultivo de microorganismos como leveduras e 

bactérias. O bagaço tem aplicação em diversos outros produtos, como a produção de 

bioplásticos e bioetanol (PARAMESWARAN, 2008). 

Gusmão (2011) investigou a adsorção de dois corantes catiônicos e uma eteramina em 

bagaço de cana-de-açúcar, a fim de avaliar a possibilidade de remoção dos mesmos utilizando 

este resíduo. O bagaço utilizado neste trabalho foi modificado quimicamente usando anidrido 

succínico (denominado BMS2) e dianidrido de EDTA (denominado BME) e, de acordo com 

os testes realizados, ambos foram eficientes na remoção dos corantes (azul de metileno e 

violeta cristal) e também na remoção da eteramina (Flotigam 2035). 
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O bagaço de cana-de-açúcar utilizado no presente trabalho foi cedido pela Fazenda 

Córrego da Areia, localizada na cidade de Cláudio-MG, onde é feita a produção da cachaça 

Ariana. A Figura 3.10 apresenta o bagaço de cana-de-açúcar utilizado neste trabalho. 

Figura 3.10: Bagaço de cana-de-açúcar utilizado como depressor 

 

3.6.2 Brassagem 

A cerveja é uma bebida popular, sendo uma das bebidas mais consumidas no mundo. 

O processo de produção de cerveja é bastante complexo e nele são gerados resíduos em 

diversas etapas, sendo os principais o bagaço de cevada (brassagem), bagaço de lúpulo e 

levedura residual. Nos últimos anos houve maior preocupação por parte dos produtores 

(especialmente produtores de grande escala) em reduzir a quantidade de resíduos gerados na 

produção de cerveja, porém, dificilmente se reduz a quantidade destes três principais resíduos 

(MATHIAS e outros, 2014). 

A brassagem é o primeiro resíduo gerado na produção de cerveja. Na primeira etapa 

da produção o malte de cevada é moído com água para retirada do amido. Após a moagem 

ocorre a separação entre as fases líquida (mosto) e sólida (bagaço). O bagaço corresponde a 
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aproximadamente 85% do resíduo total gerado na fabricação de cerveja, o que torna ainda 

mais interessante o aproveitamento econômico desta fração (MUSSATTO, 2008). É um 

resíduo majoritariamente composto por cascas de cevada, sendo rico em proteínas e fibras. 

Cordeiro, El-Aouar e Gusmão (2012) realizaram a caracterização físico-química do 

bagaço de cevada de uma cervejaria. O bagaço estudado pelos autores apresentou a seguinte 

composição (Tabela 3.3). 

Tabela 3.3: Composição físico-química do bagaço de malte. 

Parâmetros Valores em porcentagem (base úmida) 

Umidade (g.100g-1) 75,45 ± 0,48 

Cinzas (g.100g-1) 1,29 ± 0,02 

Carboidratos (g.100g-1) 15,46 ± 0,03 

Proteínas Totais (g.100g-1) 5,37 ± 0,03 

Gorduras Totais (g.100g-1) 2,43 ± 0,05 

Fibra Bruta (g.100g-1) 3,98 ± 0,04 

Energia (Kcal.100g-1) 105,19 ± 0,03 

Fonte: Cordeiro, El-Aouar e Gusmão, 2012. 

Usualmente este produto é destinado à utilização na alimentação animal, devido ao 

alto conteúdo de proteínas e fibras, podendo ser utilizado também na alimentação humana. O 

bagaço de cevada possui outras potenciais aplicações, devido à sua rica composição, podendo 

citar a utilização como substrato para o cultivo de microorganismos e produção de enzimas e 

também a geração de energia a partir da produção de biogás ou bioetanol, este último é obtido 

por processo de fermentação do bagaço (MUSSATTO, 2008; KERBY e 

VRIESEKOOP, 2017). 

A brassagem utilizada no presente trabalho foi obtida de uma pequena cervejaria da 

cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, onde este é usualmente destinado à fabricação de adubo 

natural ou descartado. O resíduo foi recebido congelado, contendo aproximadamente 60 % de 

umidade e este foi então secado em estufa de circulação de ar. Após secagem, o resíduo foi 

triturado em moinho de facas e peneirado.  
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A Figura 3.11 apresenta o aspecto do resíduo utilizado nos testes de microflotação. 

Figura 3.11: Bagaço de cevada (brassagem) utilizado. 

 

3.6.3 Lodo de mandioca 

A mandioca (Manihot esculenta) é uma tuberosa de vasta produção no Brasil, sendo 

cultivada em todos os estados, tendo as regiões Norte e Nordeste como principais produtoras. 

Seu cultivo se dá tanto para alimentação, seja esta humana ou animal, quanto para utilização 

em processos industriais, e pode ser feito a qualquer época do ano (de Oliveira, 2011). 

O resíduo proveniente da produção de amido de mandioca (lodo de mandioca) foi 

obtido de uma produção artesanal de farinha de tapioca, localizada na cidade de Nova Era, 

Minas Gerais. O processo de obtenção deste resíduo inicia-se com a colheita, lavagem e 

descascamento da mandioca. Em seguida a mandioca é picada e ralada para que haja 

separação entre as fibras e o amido. Neste momento é adicionada água e a mistura é colocada 

sobre uma malha de nylon para separação entre a fração sólida, onde ficam as fibras da 

mandioca, e a fração líquida, onde está contido o amido em suspensão.  

O líquido coado é então passado em uma malha de algodão para retirada das partículas 

finas de fibra que possam ter atravessado a malha de nylon previamente utilizada. A fração 

passante na malha é deixada em repouso por aproximadamente 5 horas para que ocorra a 

decantação do amido no fundo do recipiente. Após este tempo, o sobrenadante (lodo) é 



 

 

descartado e o amido retirado, sendo então secado e ensacado para comercialização em 

mercado local. 

A fibra retirada da mandioca pode ser descartada como resíduo ou utilizada para 

alimentação animal. Já o lodo de mandioca

extraído em produções artesanais. Em produções em larga escala, este efluente pode ser 

levado à estações de tratamento.

Para o presente trabalho, o lodo de mandioca foi re

forma de pequenos grãos de cor acinzentada. 

recebido após peneiramento em malha de 1

Figura 3.12: Resíduo de mandioca (lodo) uti

descartado e o amido retirado, sendo então secado e ensacado para comercialização em 

A fibra retirada da mandioca pode ser descartada como resíduo ou utilizada para 

lodo de mandioca é quase sempre descartado, quando o amido é 

extraído em produções artesanais. Em produções em larga escala, este efluente pode ser 

levado à estações de tratamento. 

Para o presente trabalho, o lodo de mandioca foi recebido seco e apresentou

forma de pequenos grãos de cor acinzentada. A Figura 3.12 apresenta o aspecto do resíduo 

peneiramento em malha de 1 mm. 

: Resíduo de mandioca (lodo) utilizado nos testes de microflotação.
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descartado e o amido retirado, sendo então secado e ensacado para comercialização em 

A fibra retirada da mandioca pode ser descartada como resíduo ou utilizada para 

é quase sempre descartado, quando o amido é 

extraído em produções artesanais. Em produções em larga escala, este efluente pode ser 

cebido seco e apresentou-se na 

apresenta o aspecto do resíduo 

lizado nos testes de microflotação. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Preparação das amostras minerais 

 A preparação e adequação das amostras minerais foi feita como indicado nos itens 

4.1.1 e 4.1.2. 

4.1.1 Amostra de hematita 

A amostra de hematita foi cominuída em moinho de bolas e peneirada até a obtenção 

de aproximadamente 700 g na faixa granulométrica escolhida para os testes de 

microflotação (212 µm a 74 µm). Devido à presença de impurezas na amostra, esta fração foi 

submetida a separação magnética de alta intensidade, primeiramente em campo igual a 

9000 G, posteriormente, a fração magnética foi submetida a separação em campo 6000 G. A 

fração magnética foi homogeneizada e utilizada para microflotação. 

4.1.2 Amostra de quartzo 

A amostra de quartzo foi cominuída em moinho de porcelana e peneirada até a 

obtenção de aproximadamente 500 g entre 212 e 74 µm. Essa fração foi submetida a 

lixiviação utilizando ácido clorídrico concentrado (HCl 37 %) durante 12 horas. Após a 

lixiviação o material foi lavado sucessivamente com água até que fosse atingido pH em torno 

de 7. 

4.2 Caracterização das amostras minerais 

A pureza das amostrasfoi avaliada através de análises de difração de raios-X pelo 

método do pó total, realizadas no Laboratório de Microscopia Ótica e Difração de Raio X do 

Departamento de Engenharia de Minas da UFOP, utilizando-se o equipamento X'Pert3 

Powder equipado com tubo de cobre, com radiação de Cu-Kα de comprimento de onda igual a 

1,5406 Å. O equipamento utiliza varredura em arranjo 2θ, variando de 5 a 90º. A coleta dos 

dados foi feita através do software Data Collector e a interpretação dos difratogramas obtidos 

foi feita pelo software HighScorePlus, utilizando banco de dados PDF-4 da ASTM para 

análise qualitativa e quantificação mineralógica pelo método de refinamento de Rietveld. 

A densidade das amostras foi obtida pela técnica depicnometria a gás, 

utilizandopicnômetro a gás hélio da marca Ultrapyc 1200 do Laboratório de Propriedades 

Interfaciais do Departamento de Engenharia de Minas da UFOP. 
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4.3 Caracterização dos resíduos da indústria alimentícia utilizados como reagente 

Os resíduos estudados foram caracterizados em termos de quantidade de amido 

presente em sua composição centesimal. 

4.3.1 Quantificação de amido 

A quantificação do amido foi realizada através da análise por espectroscopia 

ultravioleta com a utilização da metodologia de determinação de açúcares redutores. A 

metodologia utilizada foi adaptada do método de Somogyi-Nelson e baseia-se na 

transformação do amido para açúcar redutor a fim de medir a concentração através da redução 

de Cu2+ para Cu+ pelo açúcar redutor formando Cu2O, que reage com o arsenomolibdato 

formando um composto de coloração azul (NELSON, 1960; CEREDA, 2001).  

A metodologia adotada é descrita a seguir: 

a) Curva padrão de glicose: Diluiu-se 0,1 g de glicose em 1 L de água. As diluições foram 

preparadas à partir da solução (0,1 g/L) de glicose conforme a tabela a seguir (Tabela 4.1): 

Tabela 4.1 - Soluções de glicose para curva padrão de glicose. 

Glicose (mL) Água destilada (mL) Concentração final de glicose (μg/mL) 

0 2,0 0,0 

0,2 1,8 20,0 

0,4 1,6 40,0 

0,6 1,4 60,0 

0,8 1,2 80,0 

1,0 1,0 100,0 

1,2 0,8 120,0 

 

Transferiu-se então uma quantidade suficiente das soluções diluídas para 

completar a cubeta e procede-se à determinação de açúcares redutores, que será 

descrita adiante. 

A curva de concentração de glicose versus absorbância foi plotada para 

posterior cálculo da concentração de açúcares redutores presentes no resíduo.  

b) Preparação do resíduo para quantificação de amido: Os resíduos foram 

homogeneizados em moinho de facas e peneirado em peneira de abertura 1 mm. A massa 

passante foi considerada pronta para utilização e a massa retida foi novamente submetida 
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a comunuição. Convencionou-se a utilização de 2 g do resíduo na etapa de quantificação, 

a fim de preservar matéria prima para os testes posteriores de microflotação. O resíduo foi 

colocada em erlenmeyer de 125 mL, adicionando-se 80mL de álcool etílico a 70 % e 

0,25 g de carbonato de cálcio. A mistura foi agitada e colocada em banho-maria por 1 

hora à temperatura entre 83 e 87 ºC. Esfriou-se e deixou-se em repouso por 15 horas. 

Adicionou-se álcool etílico a 95 % até a marca de 100 mL do erlenmeyere, 

posteriormente, filtrou-se para um béquer de 250 mL. O resíduo presente no filtro foi 

lavado no filtro utilizando-se 3 porções de 20 mL de álcool etílico a 95 % para garantir a 

completa retirada dos açúcares. 

O resíduo foi então transferido novamente para erlenmeyer com a adição de de 70 a 

80 mL de água destilada, lavando o papel de filtro. Adicionou-se 2 gotas de NaOH 10 % e 

levou-se à autoclave por 1 hora a 120 ºC e 1 atm. Retirou-se e resfriou-se o resíduo. 

Posteriormente, adicionou-se 2,5 mL de HCl concentrado (HCl 37 %) e autoclavou-se por 

mais 30 minutos. O resíduo foi então resfriado e  o pH da mistura neutralizado até pH 7 

com adição de NaOH entre 10 % e 50 % p/v. Transferiu-se para balão de 100 mL 

completando o volume com água destilada, quando necessário. Filtrou-se e o filtrado 

seguiu para a etapa de desproteinização.  

c) Desproteneização do resíduo: Tomou-se 3 mL do filtrado (extrato) e adicionou-se 9,0 

mL de água destilada. Adicionou-se 1,2 mL de hidróxido de bário (solução a 0,15 mol/L) 

e 1,2 mL de sulfato de zinco (solução a 5 % p/v), formando uma solução final com 

volume de 14,4 mL. Deixou-se em repouso por 10 minutos, agitou-se e filtrou-se em 

papel de filtro.  

d) Diluição do resíduo: Pipetou-se 1mL do resíduo desproteinizado e transferiu-se para 

balão de 100 mL, completando o volume com água destilada e agitando-se para 

homogeneização da solução.  

e) Preparação dos reagentes de determinação do teor de amido nos resíduos estudados: 
Reativo A1: colocou-se em um béquer uma pequena quantidade de água, 

adicionou-se 25 g de carbonato de sódio anidro, 25 g de tartarato duplo de sódio e 

potássio e 200 g de sulfato se sódio anidro.Adicionou-se 20 g de bicarbonato de sódio 

e completou-se o volume para 1000 mL com água destilada. Aqueceu-se a mistura 

com auxílio de um agitador até que todos os reagentes estivessem dissolvidos. 

Reativo A2: misturou-se 15 g de sulfato de cobre e 2 gotas de ácido sulfúrico 

concentrado. Completou-se o volume de 100 mL com água destilada sob agitação. 
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Reativo A: o reativo A é formado pela mistura de 25 mL do reativo A1 e 1 mL 

do reativo A2. A mistura foi feita apenas no momento de realização do teste, uma vez 

que os reativos degradam rapidamente. 

Reativo B (arsenomolibdico): dissolveu-se 25 g de molibdato de amônia em 

450 mL de água destilada e adicionou-se cuidadosamente 21 mL de ácido sulfúrico 

concentrado. Misturou-se bem com bastão de vidro. Separadamente foram dissolvidos 

3 g de arseniatodi-sódico em 25 mL de água destilada. As duas soluções foram 

juntadas sob agitação com bastão de vidro. Colocou-se a mistura em um erlenmeyer de 

25 ml e  colocou-se em banho-maria a 56 ºC por 25 minutos. Guardou-se o reativo em 

frasco âmbar ao abrigo de luz. 

f) Determinação de açúcares redutores: Para as soluções de glicose da curva padrão, 

preparadas de acordo com a Tabela 4, o mesmo procedimento descrito abaixo foi seguido 

para determinação dos pontos da curva. 

Para as medidas dos resíduos foram pipetados 2 mL do resíduo diluído (1:100 mL) e 

transferido para um tubo de ensaio adicionando-se 1 mL do reativo A, agitando  levemente 

para homogeneização das soluções. A solução foi levada a banho-maria  fervente por 15 

minutos e posteriormente colocada em banho de gelo até o resfriamento completo. Em 

seguida sob agitação, foram adicionados 1mL do reativo B e, posteriormente, 6 mL de água 

destilada. A leitura da absorbância da amostra foi efetuada no espectrofotômetro a 510 nm. 

  



 

 

A Figura 4.1 apresenta o aspecto final da solução

 solução de farinha de trigo 1:100

Figura 4.1: Soluções 0

4.3.2 Preparação dos resíduo

A metodologia de preparação do

realizados por Pereira (2013

programação de testes de microflotação:

a) primeiramente 

condicionados apenas com col

coletor com maior recuperação dos minerais. Nesta etapa 

condicionamento do coletor e 1

b) posteriormente, a flotabilidade dos minerais

presença de amido convencional (utilizado como depressor) e am

trabalhos realizados por Turrer (2007) e Resende (2017), a 

amido foi fixada em 50

flotabilidade da hematita em ambos os trabalhos;

c) em seguida 

também sua influência sobre a flotabilidade do quartzo, a partir de diferentes formas 

de preparação do resíduo. 

apresenta o aspecto final da solução de 2 mL de água destilada e de uma 

solução de farinha de trigo 1:100 mL, em caráter ilustrativo. 

: Soluções 0 mL de glicose (esquerda) e 2 mL de extrato de trigo 

1:100 mL (direita). 

resíduos para microflotação 

A metodologia de preparação dos resíduosfoi avaliada de acordo com e

por Pereira (2013) e Resende (2017). A pesquisa em questão seguiu 

ão de testes de microflotação: 

rimeiramente foram realizados testes com os minerais (quartzo e hematita) 

condicionados apenas com coletor (EDA) a fim de encontrar a concentração ideal de 

recuperação dos minerais. Nesta etapa foram 

condicionamento do coletor e 1 minuto de coleta; 

osteriormente, a flotabilidade dos minerais foi avaliada, separadamente, na 

presença de amido convencional (utilizado como depressor) e am

trabalhos realizados por Turrer (2007) e Resende (2017), a concentração máxima de 

fixada em 50 mg/L, uma vez que esta foi suficiente para suprimir a 

hematita em ambos os trabalhos; 

m seguida foi avaliada a ação dos resíduos como depressor de hematita, e 

também sua influência sobre a flotabilidade do quartzo, a partir de diferentes formas 

de preparação do resíduo. Os métodos adotados por Pereira (2013
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de água destilada e de uma 

de extrato de trigo 

 

avaliada de acordo com estudos 

A pesquisa em questão seguiu a seguinte 

realizados testes com os minerais (quartzo e hematita) 

) a fim de encontrar a concentração ideal de 

 utilizados 1 minuto de 

foi avaliada, separadamente, na 

presença de amido convencional (utilizado como depressor) e amina. Com base nos 

concentração máxima de 

mg/L, uma vez que esta foi suficiente para suprimir a 

dos resíduos como depressor de hematita, e 

também sua influência sobre a flotabilidade do quartzo, a partir de diferentes formas 

todos adotados por Pereira (2013) e Resende (2017) 
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foram avaliados e adaptados aos resíduos em questão. Foram avaliadas 3 diferentes 

formas de preparação dos resíduos para microflotação, sendo elas:  

 c1) Preparação natural, sendo feita com adição de 50 mL de água destilada ao 

 resíduo previamente pesado, agitando manualmente com auxílio de bastão de 

 vidro por 10 minutos e deixando em repouso por 1 hora; 

 c2) Preparação com aquecimento, sendo feita com a adição de 50mL de água 

 destilada ao resíduo previamente pesado, agitando manualmente com auxílio 

 de bastão de vidro sob aquecimento por 20 minutos à temperatura entre 90º C e 

 100º C e deixando em repouso por 1 hora; 

 c3) Preparação com adição de NaOH, sendo feita com a adição de 80 mL de 

 NaOH ao resíduo previamente pesado,  agitando manualmente com auxílio de 

 bastão de vidro por 10 minutos e deixando em repouso por 1 hora. 

Após o tempo de repouso as soluções foram filtradas e transferidas para balão de 

100 mL, completando o volume com água destilada. As soluções obtidas tinham 

concentração teórica de 1 % (1 g de amido em 100 mL de solução). O remanescente 

sólido retido na peneira foi secado em estufa para posterior determinação da 

quantidade de amido restante. Os resíduos em questão foram então avaliados em 

termos de seu desempenho como depressor de hematita, avaliando concentrações entre 

10 e 600 mg/L; 

d) o tempo de condicionamento do resíduo foivariado considerando-se 5 minutos, 

7 minutos e 10 minutos, a fim de avaliar a influência sobre a flotabilidade dos 

minerais. 

4.4 Testes de microflotação 

Os testes de microflotação foram realizados em tubo de Hallimond adaptado com 

extensor para minimizar o arraste hidrodinâmico das partículas. Utilizou-se 1,0 g de mineral 

(quartzo ou hematita) em cada teste, e foram realizados testes em duplicata para controle do 

erro experimental. Os testes foram realizados em valor de pH usual para flotação de minério 

de ferro (aproximadamente pH 10,5). Nitrogênio foi o gás utilizado para flotação. Amina 

comercial Flotigam EDA fornecida pela empresa Clariant foi utilizada como coletor dos 

minerais e como depressor foram utilizados 3 resíduos da indústria alimentícia (brasagem, 
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bagaço de cana-de-açúcar e lodo de mandioca) e amido de milho convencional, para 

comparação. Os testes foram realizados no laboratório de Flotação do DEMIN/UFOP. 

4.5 Medidas de Potencial Zeta 

Ensaios de Potencial Zeta foram realizados a fim de complementar a interpretação a 

respeito da interação dos depressores com a superfície da hematita. Foram escolhidos, para 

tais testes, os depressores com melhor desempenho nos testes de microflotação, e também o 

que apresentou desempenho menos satisfatório, a fim de avaliar a existência de adsorção dos 

mesmos sobre o mineral. 

As medidas de potencial zeta dos minerais foram realizadas no laboratório de Flotação 

do DEMIN/UFOP utilizando o equipamento ZetaMeter 4.0. A amostra de hematita foi 

pulverizada e peneirada em malha de 38 μm. NaNO3 foi utilizado como eletrólito indiferente 

à concentração de 1x10-3 M para todas as curvas. Soluções de ácido clorídrico 0,5 % (v/v) e 

hidróxido de sódio 0,5 % (p/v) foram utilizados como moduladores de pH. Primeiramente foi 

levantada a curva de potencial zetautilizando apenas eletrólito indiferente e, posteriormente, 

utilizou-se também os diferentes depressores estudados nos testes de microflotação. Decidiu-

se por utilizar os resíduos nas preparações e concentrações que mais se assemelharam ao 

amido de milho, para efeito de comparação da interação entre os mesmos e o mineral. 

As curvas de potencial zeta da hematita foram avaliadas em função do pH, sendo 

realizadas medidas entre pH 4 e pH 12. Para cada ponto avaliado foram realizadas o mínimo 

de 15 medidas para pontos extremos das curvas, e 10 medidas para valores de pH próximos ao 

ponto isoelétrico do material ou pontos onde a força iônica presente na solução difultou a 

realização das medidas.  



 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente seção apresenta 

resultados  da  quantificação de amido 

5.1 Caracterização das amostras minerais

Os difratogramas das amostras

zeta são apresentados nas F

quantidade de goethita, o 

fundamentais, uma vez que ess

amostra de quartzo não apresentou 

Figura 5.1: Difratograma da amostra de hematita utilizada.

ESULTADOS E DISCUSSÃO 

A presente seção apresenta a caracterização das amostras de quartzo e hematita

resultados  da  quantificação de amido nos resíduos e dos testes de microflotação. 

Caracterização das amostras minerais 

Os difratogramas das amostras utilizadas nos testes de microflotação e de poten

zeta são apresentados nas Figuras 5.1 e 5.2. A amostra de hematita apresentou pequena 

quantidade de goethita, o que foi considerado não prejudicial à realização dos testes 

fundamentais, uma vez que essa quantidade não excedeu 5 % do conteúdo

não apresentou vestígios de outros minerais.  

: Difratograma da amostra de hematita utilizada.
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ostras de quartzo e hematita e os 

testes de microflotação.  

utilizadas nos testes de microflotação e de potencial 

. A amostra de hematita apresentou pequena 

à realização dos testes 

% do conteúdo da amostra. A 

: Difratograma da amostra de hematita utilizada. 

 



 

 

Figura 5.2: Difratograma da amostra de quartzo utilizada.

A Tabela 5.1 apresenta os valores de densidade obtidos para as amostras minerais 

utilizadas neste trabalho. Há

média da amostra de hematita igual a 5,18

muito próximos aos encontrados na literatura.

encontram-se em torno de 5,26

relatado é de 2,65 g/cm³ (KLEIN

Tabela 

Minerais Medidas

Hematita 

Quartzo 

 

5.2 Quantificação de amido dos resíduos

A determinação da quantidade de amido presente nos resíduos estudados foi 

acordo com a metodologia descrita anteriormente no item 4.4.1. 

do método empregado, optou

amido conhecido de 42,5 %. Os resultados

: Difratograma da amostra de quartzo utilizada.

apresenta os valores de densidade obtidos para as amostras minerais 

lizadas neste trabalho. Há boa correlação entre os valores medidos, sendo a densidade 

a da amostra de hematita igual a 5,18 g/cm³ e da amostra de quartzo 2,6

muito próximos aos encontrados na literatura. Para a hematita, valores tipicamente cit

em torno de 5,26 g/cm³ para o mineral puro. Para o quartzo, o val

KLEIN e DUTROW, 2012). 

Tabela 5.1: Densidade das amostras minerais. 

Medidas Média Desv. Pad. Coef. de variação
5,1823 

5,1861 0,0041 0,07885,1887 
5,1899 
2,6305 

2,631 0,0007 0,02592,6318 
2,6315 

Quantificação de amido dos resíduos 

A determinação da quantidade de amido presente nos resíduos estudados foi 

acordo com a metodologia descrita anteriormente no item 4.4.1. A fim de verificar a acurácia 

, optou-se por realizar a quantificação de uma mistura contendo teor de 

%. Os resultados obtidos com tal mistura retornaram valores de teor 
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: Difratograma da amostra de quartzo utilizada. 

 

apresenta os valores de densidade obtidos para as amostras minerais 

medidos, sendo a densidade 

g/cm³ e da amostra de quartzo 2,63 g/cm³, valoes 

Para a hematita, valores tipicamente citados 

. Para o quartzo, o valor teórico 

 

e variação 

0,0788 

0,0259 

A determinação da quantidade de amido presente nos resíduos estudados foi feita de 

fim de verificar a acurácia 

se por realizar a quantificação de uma mistura contendo teor de 

obtidos com tal mistura retornaram valores de teor 



 

 

de amido iguais a 41,8 %, 

partir dos valores encontrados, foram iguais a 1,77

avaliado como adequado para indicação do teor de amido nos resíduos estudados. 

5.2.1 Bagaço de cana-de-

A Figura 5.3 apres

porcentagem de amido do bagaço de cana

tópicos 1 a 6 do item 4.4.1. 

 

Figura 5.3: Curva padrão de 

A partir da obtenção dos valores de absorbância da curva padrão de glicose, a 

quantificação da porcentagem de açúcares presentes no tecido a ser analisado baseia

cálculo de uma constante denominada Km. Esta 

presente nas soluções originantes da curva padrão e o somatório da absorbância encontrada 

para cada ponto. Sendo assim, para a curva em questão.

%, 40,05 % e 43,6%. O desvio padrão e a variabilidade do método, a 

encontrados, foram iguais a 1,77 % e 4,2. Sendo assim, o método foi 

avaliado como adequado para indicação do teor de amido nos resíduos estudados. 

-açúcar 

apresenta a curva padrão de glicose gerada para

porcentagem de amido do bagaço de cana-de-açúcar, procedimento descrito anteriormente nos 

tópicos 1 a 6 do item 4.4.1.  

: Curva padrão de glicose para o bagaço de cana

A partir da obtenção dos valores de absorbância da curva padrão de glicose, a 

quantificação da porcentagem de açúcares presentes no tecido a ser analisado baseia

cálculo de uma constante denominada Km. Esta constante relaciona o somatório da glicose 

presente nas soluções originantes da curva padrão e o somatório da absorbância encontrada 

sim, para a curva em questão. 
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desvio padrão e a variabilidade do método, a 

. Sendo assim, o método foi 

avaliado como adequado para indicação do teor de amido nos resíduos estudados.  

para determinação da 

açúcar, procedimento descrito anteriormente nos 

para o bagaço de cana-de-açúcar. 

 

A partir da obtenção dos valores de absorbância da curva padrão de glicose, a 

quantificação da porcentagem de açúcares presentes no tecido a ser analisado baseia-se no 

constante relaciona o somatório da glicose 

presente nas soluções originantes da curva padrão e o somatório da absorbância encontrada 
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A Tabela 5.2 apresenta os valores correspondentes, em micrograma de glicose, e a 

absorbância em cada ponto. 

Tabela 5.2: Absorbância medida para cada concentração da curva padrão de glicose do 

bagaço de cana-de-açúcar. 

 Solução de glicose (mL) Glicose (μg) Absorbância 

 0 0 0 

 0,2 20 0,049 

 0,4 40 0,083 

 0,6 60 0,119 

 0,8 80 0,156 

 1,0 100 0,174 

 1,2 120 0,209 

Total 4,2 420 0,790 

 

Assim, a constante Km é calculada de acordo com a Equação 5.1: 

�� =  
∑ ���	
�� (��)

∑ ���
��â�	��
=  

���

�,���
= 531,65 �      (5.1) 

O valor desta constante é então relacionado com a quantidade de resíduo presente no 

volume de 2 mL utilizado na quantificação. Para a massa de 2 g de resíduo, a quantidade 

presente em 2 mL calculada é igual a 8,33x10-5 g. Os cálculos efetuados para obtenção deste 

resultado são mostrados no Apêndice A.  

Procedeu-se então ao cálculo do fator F, que relaciona a absorbância encontrada para o 

resíduo com a porcentagem de amido contida. Este fator é obtido como mostrado a seguir 

(Equação 5.2): 

8,33"10$%  − ��

100  −
'

(�)

       (5.2) 

Para o bagaço de cana-de-açúcar, o fator F obtido é igual a 638,23 g. Este valor é 

multiplicado pela absorbância encontrada para o resíduo, resultando na porcentagem de 

açúcares presentes. A absorbância foi medida em duplicata e os valores lidos no 

espectofotômetro foram iguais a 0,025 e 0,027. A média dos valores de absorbância obtidos, 

multiplicada pelo fator F encontrado, resulta em uma porcentagem de amido igual a 16,6 %. 



 

 

5.2.2 Bagaço de cevada 

A Figura 5.4 apresenta a curva padrão de glicose gerada para determinação da 

quantidade de amido presente no bagaço de cevada e a Tabela 

correspondentes, em micrograma de glicose, e a absorbância em cada ponto.

 

Figura 5.4: Curva padrão de glicose

 

Tabela 5.3: Absorbância medida para cada 

 Solução de glicose (

 

 

 

 

 

 

 

Total 

 

De forma análoga àquela descrita no item 5.2

foram calculados, estes correspondendo a 497,04 

de absorbância medidos para a solução de bagaço de cevada  foram 0,042 e 0,043. A média 

 

apresenta a curva padrão de glicose gerada para determinação da 

o presente no bagaço de cevada e a Tabela 5.3

, em micrograma de glicose, e a absorbância em cada ponto.

: Curva padrão de glicose para bagaço de cevada

: Absorbância medida para cada concentração da curva padrão de glicose

bagaço de cevada. 

Solução de glicose (mL) Glicose (μg) 

0 0 

0,2 20 

0,4 40 

0,6 60 

0,8 80 

1,0 100 

1,2 120 

4,2 420 

loga àquela descrita no item 5.2.1, o valor da constante Km e do fator F 

correspondendo a 497,04 μg e  596,7 g, respectivamente. Os valores 

de absorbância medidos para a solução de bagaço de cevada  foram 0,042 e 0,043. A média 
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apresenta a curva padrão de glicose gerada para determinação da 

5.3 apresenta os valores 

, em micrograma de glicose, e a absorbância em cada ponto. 

para bagaço de cevada. 

 

da curva padrão de glicose do 

Absorbância 

0 

0,056 

0,094 

0,142 

0,155 

0,188 

0,210 

0,845 

.1, o valor da constante Km e do fator F 

, respectivamente. Os valores 

de absorbância medidos para a solução de bagaço de cevada  foram 0,042 e 0,043. A média 



 

 

destes valores, multiplicada pelo fator F, resulta na quantidade de amido presente no resíduo. 

Neste caso a porcentagem encontrada foi de 25,4

5.2.3 Lodo de mandioca 

A Figura 5.5 apresenta a curva padrão de glicose gerada para determinação da 

quantidade de amido presente no lodo de mandioca 

correspondentes, em micrograma de glicose, e a absorbância em cada ponto.

 

Figura 5.5: Curva padrão de glicose

Tabela 5.4: Absorbância medida para cada 

 Solução de glicose (

 

 

 

 

 

 

 

Total 

 

destes valores, multiplicada pelo fator F, resulta na quantidade de amido presente no resíduo. 

caso a porcentagem encontrada foi de 25,4 % de amido.  

 

apresenta a curva padrão de glicose gerada para determinação da 

de amido presente no lodo de mandioca e a Tabela 5.4

icrograma de glicose, e a absorbância em cada ponto.

: Curva padrão de glicose para lodo de mandioca

: Absorbância medida para cada concentração da curva padrão de glicose

para lodo de mandioca. 

Solução de glicose (mL) Glicose (μg) 

0 0 

0,2 20 

0,4 40 

0,6 60 

0,8 80 

1,0 100 

1,2 120 

4,2 420 
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destes valores, multiplicada pelo fator F, resulta na quantidade de amido presente no resíduo. 

apresenta a curva padrão de glicose gerada para determinação da 

5.4 apresenta os valores 

icrograma de glicose, e a absorbância em cada ponto. 

para lodo de mandioca. 

 

da curva padrão de glicose 

Absorbância 

0 

0,083 

0,168 

0,240 

0,345 

0,440 

0,513 

1,789 



 

 

Os valores da constante 

correspondendo a 234,77 μ

de lodo de mandioca foram 0,256 e 0,261. 

resíduo foi de 73 %. 

 

5.3 Testes de microflotação

5.3.1 Testes de microflotação utilizando 

A Figura 5.6 apresenta os resultados de flotabilidade dos minerais hematita e quartzo 

utilizando apenas coletor (Flotigam EDA) e variando a concentração do mesmo até 100

Através da análise da Figura

próximas a 90 % em concentrações menores (a partir de 5

são necessárias concentrações mais altas, 

Figura 5.6:Flotabilidade d

Após a análise da F

20 mg/L, por dois motivos. Primeir

flotabilidade considerável (60

Segundo, porque, visando uma aplicação industrial

custos, ou seja, o menor consumo de reagen

A Figura 5.7 apresenta os resultados dos testes de microflotação d

função da dosagem de amido de milho. A mesma figura apresenta a flotabilidade de 

Os valores da constante Km e do fator F para a curva obtida foram calculados

μg e  282,17 g. Os valores de absorbância medidos para a solução 

de lodo de mandioca foram 0,256 e 0,261. A porcentagem de amido calculada para este 

estes de microflotação 

Testes de microflotação utilizando coletor e amido de milho 

apresenta os resultados de flotabilidade dos minerais hematita e quartzo 

utilizando apenas coletor (Flotigam EDA) e variando a concentração do mesmo até 100

Figura 20 observa-se que para o quartzo é possível obter flotabilidades 

% em concentrações menores (a partir de 5 mg/L), enquanto para a hematita 

são necessárias concentrações mais altas, acima de 100 mg/L.  

Flotabilidade de quartzo e hematita em função da concentração de amina.

 

Figura 5.6, optou-se pela utilização do coletor na concentração de 

por dois motivos. Primeiramente porque a esta concentração a hematita 

flotabilidade considerável (60 %), o que permite a avaliação do desempenho dos depressores. 

Segundo, porque, visando uma aplicação industrial, sempre deve-se considerar os menores 

custos, ou seja, o menor consumo de reagente. 

apresenta os resultados dos testes de microflotação d

função da dosagem de amido de milho. A mesma figura apresenta a flotabilidade de 

50 

Km e do fator F para a curva obtida foram calculados, estes 

. Os valores de absorbância medidos para a solução 

A porcentagem de amido calculada para este 

apresenta os resultados de flotabilidade dos minerais hematita e quartzo 

utilizando apenas coletor (Flotigam EDA) e variando a concentração do mesmo até 100 mg/L. 

é possível obter flotabilidades 

mg/L), enquanto para a hematita 

quartzo e hematita em função da concentração de amina. 

 

se pela utilização do coletor na concentração de 

concentração a hematita já apresenta 

que permite a avaliação do desempenho dos depressores. 

se considerar os menores 

apresenta os resultados dos testes de microflotação de hematita em 

função da dosagem de amido de milho. A mesma figura apresenta a flotabilidade de quartzo 



 

 

na presença de 50 mg/L 

solução de NaOH na concentração de 5

gelatinização do fubá, ou qualquer outro depressor rico em amido,

NaOH, o que também  auxilia no controle de pH da polpa. 

Figura 5.7: Flotabilidade da hematita e quartzo na presença de amina 
função da concentração de amido de milho.

 

A Figura 5.7 mostra que, na

flotabilidade da hematita reduz signi

concentração de apenas 10 

de amido a 50 mg/L e amina a 20

depressora no mineral em questão

5.3.2 Testes de microflotação utilizando Flotigam EDA e bagaço de cana

As diferentes formas de preparação dos resíduos para utilização nos testes de 

microflotação foram descritas no item 

feitas soluções de 1 % p/v 

obtenção das concentrações 

considerando a porcentagem de amido de aproximadamente 17

pesadas para preparação de cada solução 

1 % p/v e 0,5 % p/v. Assim, as concentrações tratadas nos resultados de microflotação obtidos 

são expressas em mg/L de amido. 

 

50 mg/L amido de milho. O amido foi gelatinizado com a utilização de

solução de NaOH na concentração de 5 % p/v. No Brasil a forma mais comum de 

, ou qualquer outro depressor rico em amido, é feita com a utilização de 

auxilia no controle de pH da polpa.  

: Flotabilidade da hematita e quartzo na presença de amina 
função da concentração de amido de milho. 

mostra que, na presença de pequenas concentrações amido

flotabilidade da hematita reduz significativamente, passando de 57 %

 mg/L. O resultado obtido para flotabilidade do quartzo na

e amina a 20 mg/L indica que o amido de milho 

pressora no mineral em questão.  

Testes de microflotação utilizando Flotigam EDA e bagaço de cana

As diferentes formas de preparação dos resíduos para utilização nos testes de 

microflotação foram descritas no item c da sessão 4.4.5. Para cada diferente preparação foram 

 e 0,5 % p/v de amido, e estas foram posteriormente diluídas para 

obtenção das concentrações desejadas nos testes. Para o bagaço de cana

onsiderando a porcentagem de amido de aproximadamente 17 %, a

de cada solução foram 5,882 g ou 2,941 g, respectivamente

Assim, as concentrações tratadas nos resultados de microflotação obtidos 

são expressas em mg/L de amido.  
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O amido foi gelatinizado com a utilização de 

No Brasil a forma mais comum de 

é feita com a utilização de 

: Flotabilidade da hematita e quartzo na presença de amina (20 mg/L, em 

 

presença de pequenas concentrações amido, a 

% para 8,5 % a uma 

ilidade do quartzo na presença 

de milho não exerce função 

Testes de microflotação utilizando Flotigam EDA e bagaço de cana 

As diferentes formas de preparação dos resíduos para utilização nos testes de 

da sessão 4.4.5. Para cada diferente preparação foram 

e estas foram posteriormente diluídas para 

nos testes. Para o bagaço de cana-de-açúcar, 

%, as massas de resíduo 

g, respectivamente para 

Assim, as concentrações tratadas nos resultados de microflotação obtidos 



 

 

Para a preparação do resíduo com a utilização de NaOH foi

influência da concentração da solução de NaOH utilizada para a gelatinização do amido 

presente no bagaço de cana

flotabilidade da hematita na presença de coletor e 

soluções de NaOH em diferentes concentrações. 

Figura 5.8: Influência da v

de cana

É possível observar que, para uma mesma concentração de 

o aumento da concentração de NaOH promove maior 

maior extração ou solubilização

Figura 5.8, escolheu-se a concentração de 10

 

Para a preparação do resíduo com a utilização de NaOH foi realizada a investigação da 

influência da concentração da solução de NaOH utilizada para a gelatinização do amido 

presente no bagaço de cana-de-açúcar para microflotação. A Figura 

flotabilidade da hematita na presença de coletor e do resíduo (bagaço de cana

soluções de NaOH em diferentes concentrações.  

Influência da variação da concentração de NaOH na preparação do bagaço 

de cana-de-açucar na flotabilidade da hematita

ível observar que, para uma mesma concentração de amido do bagaço de cana,

o aumento da concentração de NaOH promove maior depressão da hematita, o que indica 

ou solubilização de amido do bagaço. Sendo assim, a partir da análise 

se a concentração de 10 % p/v de NaOH para preparação do resíduo. 
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realizada a investigação da 

influência da concentração da solução de NaOH utilizada para a gelatinização do amido 

igura 5.8 apresenta a 

bagaço de cana) preparado com 

ariação da concentração de NaOH na preparação do bagaço 

ta. 

 

amido do bagaço de cana, 

da hematita, o que indica 

de amido do bagaço. Sendo assim, a partir da análise da 

de NaOH para preparação do resíduo.  



 

 

A Figura 5.9 apresenta os resultados dos testes de microflotação da hematita na 

presença de coletor, na concentração de 20

3 diferentes formas previamente definidas (natural, aquecido e com adição de NaOH).

Figura 5.9: Flotabilidade da hematita utilizando coletor e amido do bagaço de cana

 

Para análise do desempenho dos resíduos foi convencionado que a melhor 

concentração de depressor

hematita atingisse valores abaixo

melhores concentrações, par

400, 200 e 25 mg/L. O bagaço de cana preparado apenas com água destilada apresentou o pior 

desempenho, enquanto a preparação com NaOH obteve melhores resultados.

 

apresenta os resultados dos testes de microflotação da hematita na 

, na concentração de 20 mg/L, e do bagaço de cana preparado 

diferentes formas previamente definidas (natural, aquecido e com adição de NaOH).

Flotabilidade da hematita utilizando coletor e amido do bagaço de cana
açucar com diferentes preparações 

ara análise do desempenho dos resíduos foi convencionado que a melhor 

concentração de depressor (concentração-ótima) seria aquela na qual a flotabilidade da 

valores abaixo de 10 %. Assim, analisando a Figura 

es concentrações, para as três preparações do bagaço de cana 

mg/L. O bagaço de cana preparado apenas com água destilada apresentou o pior 

desempenho, enquanto a preparação com NaOH obteve melhores resultados.
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apresenta os resultados dos testes de microflotação da hematita na 

e do bagaço de cana preparado das 

diferentes formas previamente definidas (natural, aquecido e com adição de NaOH). 

Flotabilidade da hematita utilizando coletor e amido do bagaço de cana-de-

 

ara análise do desempenho dos resíduos foi convencionado que a melhor 

seria aquela na qual a flotabilidade da 

%. Assim, analisando a Figura 5.9, observa-se que as 

 são, respectivamente, 

mg/L. O bagaço de cana preparado apenas com água destilada apresentou o pior 

desempenho, enquanto a preparação com NaOH obteve melhores resultados. 



 

 

A Figura 5.10 apresenta uma comparação entre a flotabilidade da hematita

amido de milho convencional e amido do bagaço de cana

utilização de NaOH como indicado nos parágrafos acima

semelhança no comportamento de ambos os depressores, o que indica que a preparação do 

bagaço de cana-de-açúcar com adição de NaOH se mostra mais eficie

flotação, quando comparado com as outras preparaç

Figura 5.10: Comparação da f

Após definidas as 

flotabilidade do quartzo foi avaliada nestas concentrações,

depressor na mesma. A Figura 5.11

este mineral na presença do bagaço de cana

mostrado anteriormente para o amido de milho, o depressor em questão não influ

flotabilidade do quartzo, 

provavelmente, relaciona-se com a atuação do amido contido no resíduo.

apresenta uma comparação entre a flotabilidade da hematita

amido de milho convencional e amido do bagaço de cana-de-açucar, ambos gelatinizados com 

como indicado nos parágrafos acima. É possível observar uma boa 

ça no comportamento de ambos os depressores, o que indica que a preparação do 

com adição de NaOH se mostra mais eficiente para o processo de 

flotação, quando comparado com as outras preparações propostas neste trabalho.

Comparação da flotabilidade da hematita na presença de coletor e amido 

de milho e bagaço de cana. 

Após definidas as melhores concentrações de depressor para 

i avaliada nestas concentrações, a fim de determinar a influência 

depressor na mesma. A Figura 5.11 apresenta os valores de flotabilidade encontrados para 

este mineral na presença do bagaço de cana-de-açúcar. É possível observar que, como 

iormente para o amido de milho, o depressor em questão não influ

, o que indica que a redução na flotabilidade da hematita

se com a atuação do amido contido no resíduo.
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apresenta uma comparação entre a flotabilidade da hematita, utilizando 

açucar, ambos gelatinizados com 

. É possível observar uma boa 

ça no comportamento de ambos os depressores, o que indica que a preparação do 

nte para o processo de 

ões propostas neste trabalho. 

lotabilidade da hematita na presença de coletor e amido 

 

ara o bagaço de cana, a 

determinar a influência do 

apresenta os valores de flotabilidade encontrados para 

É possível observar que, como 

iormente para o amido de milho, o depressor em questão não influencia na 

indica que a redução na flotabilidade da hematita, 

se com a atuação do amido contido no resíduo. 



 

 

Figura 5.11: Flotabilidade do quartzo na presença do bagaço de cana

A partir dos resultados obtidos, optou

de condicionamento do depressor

análise escolheu-se concentrações abaixo da concentração

garantir que as variabilidades na flotabilidade da hematita fossem relacionadas ao 

condicionamento e não a variabilidades experimentais.

Para o bagaço de cana

a concentração escolhida para avaliação do tempo de condicionamento do depressor foi 

100 mg/L. Os resultados são apresentados na 

Tabela 5.5: Flotabilidade dos minerais

natural na concentração de 100

Mineral

Hematita

É possível observar uma 

do tempo de condicionamento

mais de 5 %, o que não foi considerado significativo

Para o resíduo preparado com aquecimento (cana aquec

concentração de 50 mg/L.  

 

: Flotabilidade do quartzo na presença do bagaço de cana

A partir dos resultados obtidos, optou-se por investigar também a influência do tempo 

depressor sobre a flotabilidade dos minerais est

se concentrações abaixo da concentração-ótima dos depressores, a fim de 

garantir que as variabilidades na flotabilidade da hematita fossem relacionadas ao 

a variabilidades experimentais. 

a o bagaço de cana-de-açúcar preparado apenas com água destilada (cana natural), 

a concentração escolhida para avaliação do tempo de condicionamento do depressor foi 

Os resultados são apresentados na Tabela 5.5. 

: Flotabilidade dos minerais em função do tempo de condicionamento da cana 

natural na concentração de 100 mg/L do depressor.

Mineral T. condicionamento (min) %Flotada 

Hematita 

5 15,32 

7 12,97 

10 10,08 

 

É possível observar uma pequena redução na flotabilidade da hematita com o aumento 

condicionamento de 5 para 10 minutos, porém, esta redução corresponde a pouco 

%, o que não foi considerado significativo. 

preparado com aquecimento (cana aquecida) foi 
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: Flotabilidade do quartzo na presença do bagaço de cana-de-açúcar. 

 

se por investigar também a influência do tempo 

sobre a flotabilidade dos minerais estudados. Para tal 

ótima dos depressores, a fim de 

garantir que as variabilidades na flotabilidade da hematita fossem relacionadas ao tempo de 

açúcar preparado apenas com água destilada (cana natural), 

a concentração escolhida para avaliação do tempo de condicionamento do depressor foi 

de condicionamento da cana 

mg/L do depressor. 

pequena redução na flotabilidade da hematita com o aumento 

porém, esta redução corresponde a pouco 

ida) foi escolhida a 
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A Tabela 5.6 apresenta os resultados obtidos para os testes realizados.  

Tabela 5.6: Flotabilidade dos minerais em função do tempo de condicionamento da cana 

aquecida na concentração de 50 mg/L do depressor 

Mineral T. condicionamento (min) %Flotada 

Hematita 

5 23,03 

7 14,27 

10 15,20 

Quartzo 7 92,92 

Novamente é possível perceber uma diminuição na flotabilidade da hematita com o 

aumento do tempo de condicionamento, correspondendo, neste caso, a uma redução de 

aproximadamente 8,8 %. Ao realizar a análise da influência do aumento do tempo de 

condicionamento do depressor na flotabilidade do quartzo, novamente não foi observada 

redução. 

Para o resíduo preparado com adição de NaOH a análise do aumento do tempo de 

condicionamento não foi realizada, uma vez que os resultados obtidos utilizando 5 minutos 

não permitiriam uma análise crítica deste parâmetro. O resíduo com tal preparação apresentou 

flotabilidade de 7,5 % para hematita à concentração de 25 mg/L com tempo de 

condicionamento de 5 minutos, resultado considerado satisfatório para este reagente.  

5.3.3 Testes de microflotação utilizando Flotigam EDA e bagaço de cevada 

Considerando o teor de amidoencontrado para o bagaço de cevada igual a 26 %, as 

soluções de amido à concentração de 1 % e 0,5 % foram preparadas utilizando-se 3,84 g e 

1,92 g do resíduo, respectivamente. De forma análoga ao bagaço de cana-de-açúcar, estas 

soluções foram posteriormente diluídas para obtenção das concentrações desejadas em cada 

teste. 

Assim como para o bagaço de cana-de-açúcar, foi realizada a investigação da 

influência da concentração da solução de NaOH utilizada na gelatinização do amido presente 

no resíduo.   



 

 

A Figura 5.12 apresenta os 

coletor e do resíduo (bagaço de cevada) preparado com soluções de Na

concentrações. 

Figura 5.12: Influência da variação da concentração de

de cevada na flotabilidade da hematita.

É possível observar que, para o resíduo em questão, a concentração 

NaOH utilizada na gelatinização

indica a gelatinização com utilização de NaOH não é eficiente para 

bagaço de cevada. 

 

apresenta os resultados dos testes de microflotação na presença de 

coletor e do resíduo (bagaço de cevada) preparado com soluções de Na

: Influência da variação da concentração de NaOH na preparação do bagaço 

de cevada na flotabilidade da hematita. 

É possível observar que, para o resíduo em questão, a concentração 

utilizada na gelatinização não apresentou influência na flotabilidade da hematita, o que 

gelatinização com utilização de NaOH não é eficiente para 

 

57 

resultados dos testes de microflotação na presença de 

coletor e do resíduo (bagaço de cevada) preparado com soluções de NaOH em diferentes 

NaOH na preparação do bagaço 

 

É possível observar que, para o resíduo em questão, a concentração da solução de 

não apresentou influência na flotabilidade da hematita, o que 

gelatinização com utilização de NaOH não é eficiente para o amido presente no 



 

 

A Figura 5.13 apresenta os resultados dos testes de microflotação da hematita na 

presença de coletor, na concentração de 20

preparações natural e aquecida

Figura 5.13: Flotabilidade da hematita utilizando coletor e amido do bagaço de cevada

Observa-se que não foram obtidos resultados 

de cevada como depressor, uma vez que não foi atingida flotabilidade da hematita abaixo de 

10 %, para nenhuma das preparaç

Pugh (1989) ressalta que, nem todos os ami

não promoverem ação depressiva satisfatória, sendo que não somente o tipo de amido deve 

ser avaliado, mas também a extensão das ramificações, modo de preparação, pH e 

quantidadede eletrólito presentes 

negativa na ação do amido como depressor

A flotabilidade do quartzo também foi avaliada para as concentrações de 400

para a cevada com preparação natural e 200

aquecimento, uma vez que estas foram as concentrações que apresentaram menor 

flotabilidade da hematita. Os valores de 92,7

que o reagente não influi neste parâmetro.

apresenta os resultados dos testes de microflotação da hematita na 

presença de coletor, na concentração de 20 mg/L, e do bagaço de cevada utiliz

e aquecida. 

: Flotabilidade da hematita utilizando coletor e amido do bagaço de cevada

nas preparações natural e aquecida. 

que não foram obtidos resultados satisfatórios com a utilização do bagaço 

de cevada como depressor, uma vez que não foi atingida flotabilidade da hematita abaixo de 

para nenhuma das preparações ou concentrações definidas 

nem todos os amidos podem ser utilizados como depressores por 

não promoverem ação depressiva satisfatória, sendo que não somente o tipo de amido deve 

ser avaliado, mas também a extensão das ramificações, modo de preparação, pH e 

quantidadede eletrólito presentes em solução são fatores que podem influenciar de forma 

negativa na ação do amido como depressor. 

flotabilidade do quartzo também foi avaliada para as concentrações de 400

para a cevada com preparação natural e 200 mg/L para a cevada com preparação por 

ento, uma vez que estas foram as concentrações que apresentaram menor 

flotabilidade da hematita. Os valores de 92,7 % e 93,6 % de flotabilidade do quartzo indicam 

que o reagente não influi neste parâmetro. 
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apresenta os resultados dos testes de microflotação da hematita na 

mg/L, e do bagaço de cevada utilizando as 

: Flotabilidade da hematita utilizando coletor e amido do bagaço de cevada 

 

satisfatórios com a utilização do bagaço 

de cevada como depressor, uma vez que não foi atingida flotabilidade da hematita abaixo de 

ões ou concentrações definidas para este reagente. 

dos podem ser utilizados como depressores por 

não promoverem ação depressiva satisfatória, sendo que não somente o tipo de amido deve 

ser avaliado, mas também a extensão das ramificações, modo de preparação, pH e 

são fatores que podem influenciar de forma 

flotabilidade do quartzo também foi avaliada para as concentrações de 400 mg/L 

mg/L para a cevada com preparação por 

ento, uma vez que estas foram as concentrações que apresentaram menor 

% de flotabilidade do quartzo indicam 
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Decidiu-se por avaliar a influência do tempo de condicionamento do depressor apenas 

para a preparação com aquecimento, uma vez que esta apresentou melhores resultados em 

termos de ação depressora do resíduo. Para tal análise foi escolhida a concentração de 

50 mg/L. Os resultados são mostrados na Tabela 5.7. 

Tabela 5.7: Influência do tempo de condicionamento do depressor na flotabilidade dos 

minerais estudados. 

Mineral T. condicionamento (min) %Flotada 

Hematita 

5 31,32 

7 23,95 

10 12,40 

Quartzo 10 91,65 

 

Observa-se que, para este reagente, o tempo de condicionamento tem influência 

apenas na flotabilidade da hematita, o que indica que o desempenho do resíduo pode passar a 

apresentar resultados satisfatórios a partir do aumento do tempo de condicionamento do 

mesmo. 

Considerando os resultados obtidos com a preparação do bagaço de cevada com 

aquecimento, optou-se também por investigar uma quarta preparação deste reagente, que 

consiste na utilização simultânea de aquecimento e adição de NaOH. O objetivo foi o de 

avaliar a viabilidade da utilização deste resíduo como reagente. Os resultados obtidos para 

esta nova preparação são mostrados na Tabela 5.8. 

Tabela 5.8: Comparativo entre a flotabilidade da hematita na presença de bagaço de 

cevada. 

Concentração de depressor Preparação % flotada 

100 mg/L 
Aquecimento  30,90 

Aquecimento + NaOH 10 % 38,81 

 

É possível observar que a utilização simultânea de aquecimento e adição de NaOH não 

apresentou efeito positivo na ação do resíduo como depressor da hematita. Sendo assim, o 

resíduo não foi considerado adequado para utilização como depressor para as condições 

avaliadas neste trabalho, uma vez que a utilização deste reagente parece promissora apenas 

para tempos de condicionamento elevados (10 minutos), o que pode ser inviável 

indistrialmente.  



 

 

5.3.4 Testes de microflotação utilizando 

Para preparação das soluções de 1

foram utilizados 1,37 g e 0,685

Os resultados dos testes utilizando

Figura 5.14. 

Figura 5.14: Variação da 

É possível observar que, a partir de uma concentração de NaOH de 5

variação na eficiência do depressor. Sendo assim, a concentração de 5

para preparação do reagente.

A Figura 5.15 apresenta os resultados de microflotação para o lodo de

preparado apenas com a utilização de água destilada (mandioca natural).

Figura 5.15: Flotabilidade da hematita na presença de EDA e lodo de mandioca com 

Testes de microflotação utilizando Flotigam EDA e lodo de mandioca

Para preparação das soluções de 1 % e 0,5 % de amido utilizando o lodo de mandioca, 

g e 0,685 g do resíduo.  

Os resultados dos testes utilizando diferentes soluções de NaOH 

: Variação da concentração de NaOH na preparação do lodo de mandioca.

var que, a partir de uma concentração de NaOH de 5

variação na eficiência do depressor. Sendo assim, a concentração de 5

para preparação do reagente. 

apresenta os resultados de microflotação para o lodo de

preparado apenas com a utilização de água destilada (mandioca natural).

Flotabilidade da hematita na presença de EDA e lodo de mandioca com 

preparação natural. 
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Flotigam EDA e lodo de mandioca 

% de amido utilizando o lodo de mandioca, 

diferentes soluções de NaOH são mostrados na 

de NaOH na preparação do lodo de mandioca. 

 

var que, a partir de uma concentração de NaOH de 5 % p/v, não houve 

variação na eficiência do depressor. Sendo assim, a concentração de 5 % p/v foi escolhida 

apresenta os resultados de microflotação para o lodo de mandioca 

preparado apenas com a utilização de água destilada (mandioca natural). 

Flotabilidade da hematita na presença de EDA e lodo de mandioca com 

 



 

 

Apesar de o resíduo de 

resultados considerados satisfatórios, ou seja, flotabilidade da hematita abaixo de 10

optou-se por investigar se o aumento no tempo de condicionamento favorece a ação 

depressora do reagente sobre a he

concentração de 600 mg/L, por apresentar menor valor de flotabilidade. 

A Figura 5.16 apresenta os resultados para as preparações com aquecimento 

(mandioca aquecida) e com utilização de NaOH. 

Figura 5.16: Flotabiliadade da hematita na presença de EDA e lodo de mandioca com 

É possível observar um comportamento bastante similar do reagente em ambos os 

casos apresentados na Figura 

10 mg/L, o resíduo apresenta bom desempe

concentração-ótima escolhida

com NaOH) foi de 10 mg/L. 

 

Apesar de o resíduo de mandioca com preparação natural não ter apresentado 

resultados considerados satisfatórios, ou seja, flotabilidade da hematita abaixo de 10

investigar se o aumento no tempo de condicionamento favorece a ação 

depressora do reagente sobre a hematita com esta preparação. Para tal foi escolhida a 

mg/L, por apresentar menor valor de flotabilidade. 

apresenta os resultados para as preparações com aquecimento 

(mandioca aquecida) e com utilização de NaOH.  

Flotabiliadade da hematita na presença de EDA e lodo de mandioca com 

diferentes preparações. 

É possível observar um comportamento bastante similar do reagente em ambos os 

igura 5.16. Observa-se que, mesmo à concentrações muito baixas,

o resíduo apresenta bom desempenho como depressor da hematita. Assim, a 

ótima escolhida para ambas as preparações (mandioca aquecida e mandioca 

mg/L.  
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mandioca com preparação natural não ter apresentado 

resultados considerados satisfatórios, ou seja, flotabilidade da hematita abaixo de 10 %, 

investigar se o aumento no tempo de condicionamento favorece a ação 

matita com esta preparação. Para tal foi escolhida a 

mg/L, por apresentar menor valor de flotabilidade.  

apresenta os resultados para as preparações com aquecimento 

Flotabiliadade da hematita na presença de EDA e lodo de mandioca com 

 

É possível observar um comportamento bastante similar do reagente em ambos os 

se que, mesmo à concentrações muito baixas, 

nho como depressor da hematita. Assim, a 

para ambas as preparações (mandioca aquecida e mandioca 



 

 

A Figura 5.17 mostra a comparação entre o lodo de mandioca

de NaOH e o amido de milho (depressor convencional),

solução de NaOH. Observa

observado para o bagaço de cana

Figura 5.17: Comparação entre o desempenho do lodo de mandioca e amido de milho, 

ambos gelatinizados com adição de NaOH 5%.

A Figura 5.18 mostra os resu

e dos depressores nas concentrações

influência da presença do depressor sobr

novamente para a provável 

hematita. 

Figura 5.18: Flotabilidade do quartzo na presença de lodo de mandioca

mostra a comparação entre o lodo de mandioca 

de NaOH e o amido de milho (depressor convencional), também gelatinizado utilizando 

bserva-se boa semelhança entre ambos os reagentes, assim como 

agaço de cana-de-açúcar preparado com adição de NaOH.

: Comparação entre o desempenho do lodo de mandioca e amido de milho, 

ambos gelatinizados com adição de NaOH 5%.

mostra os resultados de microflotação do quartzo na presença de coletor 

dos depressores nas concentrações-ótimas estabelecidas. Novamente não foi observada 

influência da presença do depressor sobre a flotabilidade deste mineral, o que aponta 

novamente para a provável atuação do amido presente no resíduo como depressor da 

: Flotabilidade do quartzo na presença de lodo de mandioca
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 preparado com adição 

também gelatinizado utilizando 

boa semelhança entre ambos os reagentes, assim como 

açúcar preparado com adição de NaOH. 

: Comparação entre o desempenho do lodo de mandioca e amido de milho, 

ambos gelatinizados com adição de NaOH 5%. 

 

ltados de microflotação do quartzo na presença de coletor 

Novamente não foi observada 

e a flotabilidade deste mineral, o que aponta 

atuação do amido presente no resíduo como depressor da 

: Flotabilidade do quartzo na presença de lodo de mandioca. 
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Para o resíduo em questão, a avaliação da influência do tempo de condicionamento foi 

feita apenas para a preparação natural, uma vez que para as outras duas preparações os 

resultados de flotabilidade foram bastante satisfatórios, mesmo a baixas concentrações. Os 

resultados são apresentados na Tabela 5.9. 

Tabela 5.9: Influência do tempo de condicionamento do lodo de mandioca com 

preparação natural na flotabilidade dos minerais estudados. 

Mineral T. condicionamento (min) %Flotada 

Hematita 

5 43,16 

7 46,48 

10 28,28 

Quartzo 10 93,10 

É possível observar que, para o tempo de 10 minutos, a flotabilidade da hematita 

reduziu aproximadamente 15 %, enquanto a do quartzo não teve mudanças significativas. Isso 

indica que o desempenho do depressor nesta preparação pode ser melhorado com o aumento 

no tempo de condicionamento, entretando a que se considerar os impactos que maiores 

tempos de condicionamento ocasionariam na prática industrial, como, por exemplo, tamanho 

dos tanques de condicionamento para proporcionar o tempo de residência necessário. 

5.4 Quantificação de amido dos resíduos após utilização na microflotação 

Os resíduos utilizados como depressorforam preparados como descrito nos tópicos 1 a 

6 da seção 4.4.1. A partir dessa preparação, o bagaço de cana-de-açúcar e o bagaço de cevada 

produziram um sólido residual após coados. Sendo assim, decidiu-se analisar, se havia e a 

quantidade de amido residutal nos resíduos sólidos produzidos após as preparações dos 

reagentes, ou seja, o intuito foi verificar se todo o amido contido nos resíduos foi solubilizado. 

Para o lodo de mandioca, não foi observado resíduo sólido após coados os reagentes. 



 

 

5.4.1 Bagaço de cana-de-

 A Figura 5.19 apresenta a curva padrão de glicose obtida 

nos sólidos remanescentes após a utilizaç

Figura 5.19: Curva padrão de glicose

remanescente sólido do bagaço de cana

A Tabela 5.10 apresenta os valores correspondentes,

absorbância em cada ponto.

Tabela 5.10: Absorbância medida para cada

 Solução de glicose

 

 

 

 

 

 

 

Total 

 

O valor para constante Km é calculado como exemplificado 

o valor de 531,65 μg. De forma análoga ao procedimento descrito no 

-açúcar 

apresenta a curva padrão de glicose obtida para quantificação de amido

após a utilização de bagaço de cana-de-açúcar

: Curva padrão de glicose referente à determinação do amido no 

remanescente sólido do bagaço de cana-de-açúcar.

apresenta os valores correspondentes, em micrograma de glicose e 

absorbância em cada ponto. 

: Absorbância medida para cada concentração da curva padrão de glicose

olução de glicose (mL) Glicose (μg) 

0 0 

0,2 20 

0,4 40 

0,6 60 

0,8 80 

1,0 100 

1,2 120 

4,2 420 

O valor para constante Km é calculado como exemplificado no item 5.2.1 

De forma análoga ao procedimento descrito no 
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para quantificação de amido 

açúcar. 

referente à determinação do amido no 

açúcar. 

 

em micrograma de glicose e 

da curva padrão de glicose 4. 

Absorbância 

0 

0,051 

0,090 

0,116 

0,150 

0,183 

0,200 

0,790 

no item 5.2.1 , obtendo-se 

De forma análoga ao procedimento descrito no item 5.2.1, a partir do 
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valor de Km, calcula-se o valor do fator F, baseando-se na quantidade de resíduo presente nos 

2 mL utilizados para leitura no espectofotômetro. O fator F apresentou valor igual a 638,23. 

A Tabela 5.11 apresenta os valores de absorbância para o resíduo como recebido 

(bagaço de cana in natura) e para os produtos retidos na peneira após os depressores serem 

coados. A porcentagem de amido calculada a partir do fator  F correspondente a cada 

material. Os valores para o bagaço de cana-de-açúcar antes da utilização como depressor 

foram calculados para efeito de comparação com as demais preparações. 

Tabela 5.11: Absorbância medida e porcentagem de amido calculada para o bagaço de 

cana-de-açúrcar e suas diferentes preparações como depressor. 

Material Absorbância 1 Absorbância 2 % amido calculada 

Bagaço de cana in natura 0,024 0,023 15,00 

Retido de cana natural 0,023 0,023 14,70 

Retido de cana aquecido 0,019 0,020 12,45 

Retido de cana + NaOH 10 % 0,015 0,015 9,60 

A partir dos valores de porcentagem de amido calculados para os materiais, observa-se 

que a preparação apenas com utilização de água destilada (natural) tem menor eficiência na 

gelatinização do amido presente no resíduo, em concordância com o baixo desempenho como 

depressor da hematita observado através dos testes de microflotação. Apesar disso, o resíduo 

com essa preparação foi capaz de atingir a flotabilidade da hematita de 10 % na concentração 

de 400 mg/L. Isso pode ter ocorrido devido à presença de açúcares solúveis no resíduo. Como 

mostra Pavlovic e Brandão (2003), o monômero e dímero de glicose (glicose e maltose) têm 

ação depressora sobre a hematita, em altas concentrações, e não afetam a flotabilidade do 

quartzo. Assim, a ação conjunta do amido e dos açúcares provavelmente contribui para o 

efeito depressor do resíduo. 

Já a preparação por adição de NaOH mostra-se mais eficiente na gelatinização do 

amido contido no resíduo, o que justifica o melhor desempenho como depressor. É possível 

perceber também como a presença de fibras no resíduo se mostra prejudicial à extração do 

amido, uma vez que o resíduo após gelatinização permanece com uma porcentagem de amido 

considerável em todas as preparações, quando comparadoao resíduo in natura. 



 

 

5.4.2 Bagaço de cevada 

A Figura 5.20 apresenta a curva padrão de glicose obtida para quantificação do amido 

presente no remanescente sólido do

Figura 5.20: Curva padrão de glicose referente à quantificação de amido presente no 

remanescente sólido do bagaço de cevada

A Tabela 5.12 apresenta os valores correspondentes, em micrograma de glicose e 

absorbância em cada ponto.

Tabela 5.12: Absorbância medida para cada 

referente ao remanescente sólido do bagaço de cevada

 Solução de glicose

 

 

 

 

 

 

 

Total 

 

apresenta a curva padrão de glicose obtida para quantificação do amido 

remanescente sólido do bagaço de cevada após utilização na microflotação. 

padrão de glicose referente à quantificação de amido presente no 

remanescente sólido do bagaço de cevada. 

apresenta os valores correspondentes, em micrograma de glicose e 

absorbância em cada ponto. 

: Absorbância medida para cada concentração da curva padrão de glicose

referente ao remanescente sólido do bagaço de cevada

olução de glicose (mL) Glicose (μg) 

0 0 

0,2 20 

0,4 40 

0,6 60 

0,8 80 

1,0 100 

1,2 120 

4,2 420 
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apresenta a curva padrão de glicose obtida para quantificação do amido 

s utilização na microflotação.  

padrão de glicose referente à quantificação de amido presente no 

 

apresenta os valores correspondentes, em micrograma de glicose e 

da curva padrão de glicose 

referente ao remanescente sólido do bagaço de cevada. 

Absorbância 

0 

0,113 

0,182 

0,262 

0,324 

0,415 

0,487 

1,782 
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O valor encontrado para a constante Km da curva obtida para determinação do amido 

no remanescente sólido do bagaço de cevada foi igual a 235,7 μg e o valor de F encontrado 

foi 283,3.  

A Tabela 5.13 apresenta os valores de absorbância para os resíduos de cevada 

avaliados e a porcentagem de amido calculada a partir do fator F, correspondente a cada 

preparação do resíduo.  

Tabela 5.13: Absorbância medida e porcentagem de amido calculada para o bagaço de 

cevada e suas diferentes preparações como depressor. 

Material Absorbância 1 Absorbância 2 % amido calculada 

Bagaço de cevada in natura 0,110 0,109 31,0 

Retido de cevada natural 0,107 0,106 30,1 

Retido de cevada aquecido 0,101 0,100 28,5 

Retido de cevada + NaOH 10 % 0,076 0,075 21,4 

A quantidade de amido encontrada para o bagaço de cevada antes da utilização como 

reagente (cevada in natura) foi ligeiramente maior do que o valor encontrado antes da 

realização dos testes de microflotação. No entanto, esta diferença não foi considerada 

relevante, uma vez que a variabilidade dos valores encontrados foi de 0,13. 

Observa-se que, como visto para o bagaço de cana-de-açúcar, a prepraração utilizando 

apenas água destilada (cevada natural) apresentou baixa eficiência na gelatinização do amido 

presente no resíduo, uma vez que a quantidade de amido restante após a utilização como 

reagente é consideravelmente alta. Assim, justifica-se o fato de não ter sido encontrada uma 

concentração-ótima para tal resíduo. Da mesma forma para o bagaço de cevada aquecido, a 

quantidade de amido extraída do resíduo foi muito baixa, o que pode ser correlacionado com a 

baixa eficiência como depressor.  

Para a preparação utilizando NaOH observa-se que cerca de 31% do amido 

inicialmente contido no bagaço de cevada foi retirado. Ainda assim, a partir dos testes de 

microflotação, observou-se que o resíduo não apresentou efeito depressor na hematita. Como 

citado anteriormente, Pugh (1989) ressalta que nem todos os amidos podem ser utilizados 

como depressores por não promoverem ação depressiva satisfatória sobre a hematita. Outro 

fator que pode contribuir para o baixo desempenho do bagaço de cevada está relacionado ao 

fato de que diferentes fontes vegetais fornecem amidos com diferentes proporções de amilose 

e amilopectina. Como citado por Peres e Correa (1996), amilose possui menor eficiência 

como depressor em relação à amilopectina. Sendo assim, existe a possibilidade de que o 



 

 

amido do bagaço de cevada tenha alto conteúdo de am

como depressor da hematita

5.5 Medidas de potencial zeta

Os depressores escolhidos para análise do potencial zeta f

açúcar e lodo de mandioca, na preparação com NaOH, e bagaço de cevada na preparação 

natural. A escolha baseou-se no desempenho dos depressores, onde a cana

de mandioca apresentaram desempenho semelhante ao amido d

bagaço de cevada não apresentou resultados satisfatórios. 

A Figura 5.21 apresenta os resultados das medições de potencial zeta da hematita na

ausência de reagentes e na

açúcar e lodo de mandioca.

encontrado em pH 6,9. Valores similares foram encontrados em outros estudos, como 

pH 6,7 (Rocha, 2017), pH 6,8 (Alexandrino,

curvas obtidas na presença dos depressores, observa

em todos os casos, não sendo encontrado valor de potencial zeta positivo no intervalo de pH 

estudado. 

Figura 5.21: Potencial zeta da hematita na ausência de reagentes e na presença de 

O comportamento da

NaOH apresentam grande semelhança, sendo estas semelhantes também à

amido do bagaço de cevada tenha alto conteúdo de amilose, prejudicando

como depressor da hematita. 

Medidas de potencial zeta 

Os depressores escolhidos para análise do potencial zeta foram

açúcar e lodo de mandioca, na preparação com NaOH, e bagaço de cevada na preparação 

se no desempenho dos depressores, onde a cana

de mandioca apresentaram desempenho semelhante ao amido de milho convencional e o 

bagaço de cevada não apresentou resultados satisfatórios.  

apresenta os resultados das medições de potencial zeta da hematita na

ausência de reagentes e na presença dos depressores amido de milho, bagaço de cana

úcar e lodo de mandioca. O ponto isoelétrico da hematita na ausência de reagentes foi 

encontrado em pH 6,9. Valores similares foram encontrados em outros estudos, como 

2017), pH 6,8 (Alexandrino, 2013) e pH 6,95 (Silva

curvas obtidas na presença dos depressores, observa-se que o PIE da hematita foi deslocado 

em todos os casos, não sendo encontrado valor de potencial zeta positivo no intervalo de pH 

tencial zeta da hematita na ausência de reagentes e na presença de 

diferentes depressores. 

comportamento das curvas com bagaço de cana e lodo de mandioca preparados com 

NaOH apresentam grande semelhança, sendo estas semelhantes também à
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ilose, prejudicando o desempenho 

oram: bagaço de cana-de-

açúcar e lodo de mandioca, na preparação com NaOH, e bagaço de cevada na preparação 

se no desempenho dos depressores, onde a cana-de-açúcar e o lodo 

e milho convencional e o 

apresenta os resultados das medições de potencial zeta da hematita na 

presença dos depressores amido de milho, bagaço de cana-de-

O ponto isoelétrico da hematita na ausência de reagentes foi 

encontrado em pH 6,9. Valores similares foram encontrados em outros estudos, como 

2013) e pH 6,95 (Silva et al., 2018).Para as 

se que o PIE da hematita foi deslocado 

em todos os casos, não sendo encontrado valor de potencial zeta positivo no intervalo de pH 

tencial zeta da hematita na ausência de reagentes e na presença de 

 

e lodo de mandioca preparados com 

NaOH apresentam grande semelhança, sendo estas semelhantes também à curva do amido de 



 

 

milho. Para a faixa de pH abaixo do PIE da hematita

potencial zetana presença dos depressores. 

faixa de pH em que o potencial zeta da hematita é positivo

para adsorção do amido na superfície do mineral.

Já em pH básico é observada apenas uma ligeira alteração no potencial zeta da 

hematita. Entre pH 9,5 e 10

forneceram valores de potencial zeta 

do reagente e do mineral são ambas negativas, o que indica que a interação entre eles supera a 

força de repulsão eletrostática.

os reagentes que apresentaram melhor desempenho nos testes de flotação em bancada tiveram 

menor efeito de mudança no potencial zeta da hematita

A Figura 5.22 apresenta a curva de potencial zeta da hematita na ausência de reagentes 

e na presença do bagaço de cevada na preparação natural.

também foi deslocado e não foi encontrado valor positivo de potencial zeta

depressor para faixa de pH estudada.

Figura 5.22: Potencial zeta da hematita em função do pH, na ausência e presença de 

Apesar de o reagente em questão não ter apresentado resultados satisfatórios nos testes 

de microflotação, observa

comparação aos depressores

A maior alteração no potencial zeta da hematita pode estar relacionada à uma maior densidade 

abaixo do PIE da hematita observa-se uma considerável reduç

na presença dos depressores. Como o amido apresenta carga negativa, para a 

de pH em que o potencial zeta da hematita é positivo, a atração ele

na superfície do mineral. 

é observada apenas uma ligeira alteração no potencial zeta da 

9,5 e 10,5 observa-se que as medidas realizadas com os

potencial zeta muito próximas à do mineral puro.

do reagente e do mineral são ambas negativas, o que indica que a interação entre eles supera a 

força de repulsão eletrostática. Assim como o presente trabalho, Turrer (2007) obser

os reagentes que apresentaram melhor desempenho nos testes de flotação em bancada tiveram 

no potencial zeta da hematita. 

apresenta a curva de potencial zeta da hematita na ausência de reagentes 

o de cevada na preparação natural. Novamente

também foi deslocado e não foi encontrado valor positivo de potencial zeta

faixa de pH estudada. 

ncial zeta da hematita em função do pH, na ausência e presença de 

bagaço de cevada. 

Apesar de o reagente em questão não ter apresentado resultados satisfatórios nos testes 

de microflotação, observa-se uma maior redução no potencial zeta da hematita em 

s depressores amido de milho, bagaço de cana-de-açúcar e 

A maior alteração no potencial zeta da hematita pode estar relacionada à uma maior densidade 
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se uma considerável redução no 

Como o amido apresenta carga negativa, para a 

a atração eletrostática contribui 

é observada apenas uma ligeira alteração no potencial zeta da 

as medidas realizadas com os depressores 

do mineral puro. Nesta faixa as cargas 

do reagente e do mineral são ambas negativas, o que indica que a interação entre eles supera a 

Turrer (2007) observou que 

os reagentes que apresentaram melhor desempenho nos testes de flotação em bancada tiveram 

apresenta a curva de potencial zeta da hematita na ausência de reagentes 

Novamente, o PIE da hematita 

também foi deslocado e não foi encontrado valor positivo de potencial zeta na presença do 

ncial zeta da hematita em função do pH, na ausência e presença de 

 

Apesar de o reagente em questão não ter apresentado resultados satisfatórios nos testes 

se uma maior redução no potencial zeta da hematita em 

açúcar e lodo de mandioca. 

A maior alteração no potencial zeta da hematita pode estar relacionada à uma maior densidade 
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de adsorção do reagente na superfície do mineral. Porém, como observado por Pavlovic e 

Brandão (2003) e Kar et. al (2013), a densidade de adsorção não necessariamente se 

correlaciona com uma maior ação depressora do reagente. Da mesma forma, Turrer (2007) 

observou que os depressores que mais afetaram o potencial zeta da hematita tiveram 

desempenho menos satisfatório na flotação.  
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6 CONCLUSÕES 

Através das análises de difração de raios-X a amostra de hematita apresentou 97,6 % 

de pureza e a amostra de quartzo, 100 % de pureza. A densidade encontrada para as amostras 

minerais foi 5,18 g/cm³ para hematita e 2,63 g/cm³ para quartzo. 

 O método adotado para quantificação do amido se mostrou adequado, fornecendo 

desvio padrão e variabilidade iguais a 1,77 % e 4,2 para as medidas realizadas com a mistura 

contendo 42,5 % de amido. 

Os resíduos utilizados (bagaço de cana-de-açúcar, bagaço de cevada e lodo de 

mandioca) apresentaram porcentagem de amido in natura igual a 16,6 %, 25,4 % e 73 %. 

respectivamente. 

Nos testes de microflotação utilizando bagaço de cana-de-açúcar, a forma de 

preparação natural apresentou piores resultados em termos de ação depressora do resíduo, 

enquanto a preparação com adição de NaOH se mostrou a mais eficiênte neste aspecto, sendo 

encontrada concentração-ótima em 10 mg/L do depressor. 

Para o bagaço de cevada, a preparação do resíduo por aquecimento apresentou maior 

efeito depressor, enquanto as preparações com água destilada e com adição de NaOH se 

mostraram ineficientes para a microflotação. Não foi encontrada concentração-ótima para 

nenhuma das preparações (flotabilidade da hematita abaixo de 10 %) utilizando este resíduo. 

O lodo de mandioca apresentou resultados satisfatórios nas preparações com 

aquecimento e com adição de NaOH, onde, para ambas, a concentração-ótima foi encontrada 

em 10 mg/L do depressor. Já a preparação apenas com água destilada não obteve efeito 

depressor significativo para a hematita. 

Os testes de microflotação indicam que nenhum dos resíduos possui efeito depressor 

sobre o quartzo, este mantendo valores de flotabilidade acima de 90 % para todas as 

preparações avaliadas.  

A quantificação de amido do remanescente sólido do bagaço de cana-de-açúcar e do 

bagaço de cevada após a utilização na microflotação mostra que, para ambos os resíduos, a 

preparação com NaOH se mostrou mais eficiente na gelatinização do amido, enquanto a 

preparação com água destilada se mostrou menos eficiente neste aspecto. O lodo de mandioca 

não gerou sólido remanescente após sua utilização na microflotação. 

Ensaios de potencial zeta mostraram que os resíduos de maior eficiência na depressão 

da hematita (bagaço de cana-de-açúcar e lodo de mandioca preparados com adição de NaOH) 

foram os que menos afetaram o potencial zeta da hematita. 
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O bagaço de cevada preparado com água destilada reduziu de forma muito expressiva 

o potencial zeta da hematita em toda faixa de pH estudada, contudo, este resíduo não 

apresentou efeito depressor sobre o mineral.   
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, propõe-se o seguinte: 

a) avaliação do desempenho dos resíduos que apresentaram melhores resultados 

em ensaios de flotação em bancada (célula ou coluna); 

b) caracterização mais detalhada dos resíduos, em termos de fibras, proteínas, 

óleos e outros componentes; 

c) caracterização do amido dos resíduos, em termos de amilose, amilopectina e 

componentes minoritários; 

d) avaliação da influência do pH de condicionamento dos resíduos na 

flotabilidade do quartzo e hematita.  
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APÊNDICE A - Cálculos de partição dos resíduos na quantificação do amido. 

 

Resíduos: 2 g em 100 ml 

Etapa de desproteinização: 

2  − 100 �+

" − 3 �+
 => " =

2 ∗ 3

100
 => " = 0,06   

 

Etapa de diluição 1:100 ml: 

0,06  − 14,4 �+

/ − 1 �+
=> / =  

0,06 ∗ 1

14,4
=> / = 0,0416   

 

Etapa de quantificação: 

0,0416  − 100 �+

0 − 2 �+
=> 0 =

0,0416 ∗ 2

100
=> 0 = 0,0000832   
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