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RESUMO 

 

Os coletores são insumos primordiais na flotação, que é o método mais empregado para 

concentração de materiais de baixo teor e com grau de liberação adequado somente na faixa 

fina. O processamento físico-químico de minério de ferro usual é por meio da rota catiônica 

reversa, que é bem sensível à presença deletéria de finos. A flotação aniônica direta, por outro 

lado, é menos sensível aos finos e se mostra com potencial para flotação de minério de ferro, 

principalmente para minérios de baixos teores e com muitos finos, podendo ser usados ácidos 

graxos, hidroxamatos ou sulfonatos como coletores. A ganga, pode ser deprimida por 

fluossilicatos, metassilicatos ou polissacarídeos. Em vista de que muitos óleos vegetais são 

ricos em ácidos graxos constituintes, e o seu emprego na flotação levaria a menor impacto 

ambiental, este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de aplicação de espécies 

vegetais (óleos de manga, palma e pequi) saponificadas como coletores na flotação aniônica 

direta de hematita. O oleato de sódio, que já é empregado como coletor na flotação aniônica 

direta, foi usado como referência. Ensaios de microflotação em célula de Fuerstenau foram 

realizados com sistemas purificados de quartzo e hematita, isolados e em misturas sintéticas. 

Os parâmetros cinéticos para os modelos clássico e retangular foram levantados. A melhor 

flotabilidade da hematita, de forma geral, fica próxima de pH 8,0 (máximo de concentração 

do dímero ionomolecular do carboxilato) para os minerais isolados, em presença só de 

coletor. A flotabilidade foi de 76,4 % para oleato de sódio, 74,3 % para óleo de pequi, 64,9 % 

para óleo de palma e 56,0 % para óleo de manga. Com misturas binárias, em pH 8, a melhor 

razão coletor/depressor foi de 900 g/t de coletor e 450 g/t de dextrina como depressor. Oleato 

de sódio apresentou índice de seletividade de Gaudin de 5,56 e recuperação metalúrgica 

de 84,76 %, seguido por manga (4,27 e 81 %), pequi (3,8 e 79,18 %) e palma (3,54 

e 77,96 %). Houve melhora significativa para óleo de pequi (I.S. de 15,71 e recuperação 

metalúrgica de 94,02 %) e oleato (I.S. de 9,17 e recuperação metalúrgica de 90,17 %) ao se 

elevar a temperatura da polpa para 75 °C, durante o condicionamento. Óleo de manga e de 

palma foram pouco sensíveis ao aumento de temperatura. Ainda assim, pode-se dizer que o 

uso de sabões de óleos vegetais tem potencial para uso na flotação aniônica direta de minério 

de ferro, principalmente óleo de pequi aquecido.  

 

Palavras-chave: Flotação aniônica direta. Hematita. Quartzo. Óleos vegetais. Saponificação. 

Cinética de flotação. 



 

ABSTRACT 

 

Collectors are essential inputs for flotation, which is the most used method for concentrating 

low-content materials with an adequate liberation degree only in the fine range. The usual 

physical-chemical processing of iron ore is through the reverse cationic route, which is very 

sensitive to the deleterious presence of fines. Direct anionic flotation, on the other hand, is 

less sensitive to fines and shows potential for iron ore flotation, especially for low-grade ores 

with many fines, and fatty acids, hydroxamates or sulfonates can be used as collectors. 

Gangue can be depressed by fluosilicates, metasilicates or polysaccharides. In view of the fact 

that many vegetable oils are rich in constituent fatty acids, and their use in flotation would 

lead to less environmental impact, this study aimed to evaluate the potential application of 

vegetable species (mango, palm and pequi oils) saponified as collectors in direct anionic 

flotation of hematite. Sodium oleate, which is already used as a collector in direct anionic 

flotation, was used as a reference. Microflotation tests in a Fuerstenau cell were carried out 

with purified systems of quartz and hematite, isolated and in synthetic mixtures. The kinetic 

parameters for the classic and rectangular models were determined. The best floatability of 

hematite, in general, is close to pH 8.0 (maximum concentration of the carboxylate 

ionomolecular dimer) for isolated minerals, in the presence of a collector only. The 

floatability was 76.4% for sodium oleate, 74.3% for pequi oil, 64.9% for palm oil and 56.0% 

for mango oil. With binary mixtures, at pH 8, the best collector / depressor ratio was 900 g/t 

of collector and 450 g/t of dextrin as a depressant. Sodium oleate showed a Gaudin selectivity 

index of 5.56 and metallurgical recovery of 84.76%, followed by mango (4.27 and 81%), 

pequi (3.8 and 79.18%) and palm (3, 54 and 77.96%). There was significant improvement for 

pequi oil (IS of 15.71 and metallurgical recovery of 94.02%) and oleate (IS of 9.17 and 

metallurgical recovery of 90.17%) by raising the pulp temperature to 75 ° C, during 

conditioning. Mango and palm oil were not very sensitive to temperature rise. It can be said 

that the use of vegetable oil soaps has the potential to be used in the direct anionic flotation of 

iron ore, especially heated pequi oil. 

 

Keywords: Anionic direct flotation. Hematite. Quartz. Vegetable oils. Saponification. 

Flotation kinetic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Existem três rotas para flotação de minérios de ferro: aniônica reversa, aniônica direta e 

catiônica reversa, sendo a última a mais utilizada. Segundo Ma (2012), a flotação de minério 

de ferro começou com a rota aniônica direta, mas a mesma caiu em desuso com o passar dos 

anos, principalmente devido à falta de seletividade ocasionada pela presença de cátions 

hidrolisáveis (como cálcio e magnésio). Houot (1983) descrevia o uso de eteraminas na rota 

catiônica reversa como menos sensível a variação de pH e solubilização mais fácil e embora o 

custo de aminas sendo considerado mais caro, utilizava-se muito menos reagente em 

comparação aos ácidos graxos da rota aniônica, tornando assim a técnica mais competitiva. 

Filipov, Severov e Filipova (2014) afirmaram que a maior vantagem da rota catiônica em 

comparação com a aniônica reversa é a alta taxa de flotação e melhores resultados com água 

de elevada dureza (presença dos cátions bivalentes).  

 

Apesar da superioridade da rota catiônica, ela é mais sensível à ultrafinos, tamanho menor que 

10 m (MA; MARQUES; GONTIJO, 2011), e presença de minérios de ferro de baixo teor, 

razão pela qual nos últimos anos tem crescido os estudos das rotas aniônicas. Um dos 

principais reagentes utilizados para a flotação aniônica direta trata-se do oleato, obtido através 

da hidrólise alcalina do ácido oleico. Segundo Kulkarni e Somasundaran (1980), tal uso 

justifica-se pelo fato de o ácido oleico hidrolisar em solução aquosa e formar complexos com 

elevada atividade superficial (em especial, o dímero ionomolecular em pH próximo a 8,0).  

 

Assim, como alguns óleos vegetais apresentam-se como fontes de ácido oleico (após quebra 

das ligações dos triacilgliceróis, por reação cáustica — a saponificação), promovendo a 

possibilidade da flotação de finos com menor riscos ao ambiente, foi proposto neste trabalho o 

estudo de óleos vegetais e sua aplicabilidade na flotação aniônica direta de minério de ferro 

através de estudos da cinética do processo. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

É conhecimento geral que o parâmetro cinético (taxa específica) de flotação de finos 

apresenta valores inferiores aos das partículas mais grossas. Esse aumento de taxas especificas 

de flotação, sendo tal limite superior via de regra, vai até aproximadamente 200 μm, sendo 

que a partir do qual tal limite os valores dos parâmetros a cinéticos do processo voltam a 

decair. Assim, usualmente tem-se menor recuperação efetiva (por efeito da hidrofobicidade, 

expurgado o arraste) da fração fina, notadamente abaixo de 38 μm. Embora a rota catiônica 

reversa seja muito utilizada para minérios de ferro, a mesma começa a não ser tão eficiente à 

medida que se tem um minério de teor muito baixo e disseminação muito fina. 

       

Nos recentes anos, o beneficiamento de finos tem-se tornado relevante, tratando-se do 

material proveniente da lavra ou então de finos contidos em barragens de rejeito; neste último 

caso, na tentativa de reaproveitamento do minério presente nas mesmas. 

 

Os reagentes utilizados para flotação aniônica direta podem ser sulfonato de petróleo, 

hidroxamatos ou ácidos graxos. No caso dos últimos, suas fontes podem ser gorduras animais 

ou óleos vegetais, em vista desses reagentes causarem menor impacto ambiental, em 

decorrência de sua biodegradabilidade.  

 

Assim, com o crescente interesse no processamento de minérios de ferro de baixo teor e 

granulação fina, este estudo procurou trazer contribuição a esse campo, à da luz da cinética de 

flotação com uso de sabões de ácido oleico e de óleos vegetais de manga, pequi e palma 

(azeite de dendê) em sistemas com hematita e quartzo, esperando que possa subsidiar a 

estudos futuros de sistemas reais e inclusive no aproveitamento de rejeitos. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi estudar a aplicabilidade de óleos vegetais saponificados 

(manga, pequi e palma) como coletores para realizar a flotação de hematita e quartzo, em 

comparação com oleato de sódio obtido diretamente da saponificação de ácido oleico. 

Ademais, o estudo cinético da flotação foi realizado, permitindo melhor conhecimento das 

características intrínsecas do processamento via flotação dos minerais estudados. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Para se atingir o objetivo principal, as etapas realizadas foram: 

 

a) caracterização dos minerais purificados utilizados; 

b) caracterização dos óleos vegetais utilizados como coletores; 

c) realização de ensaios de microflotação de sistemas simplificados com óleos vegetais; 

d) realização de ensaios de microflotação de misturas hematita/quartzo com coletores e 

depressor;  

e) determinação dos parâmetros cinéticos do processo. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A seguir, será feita introdução sobre óleos vegetais e seus usos como reagentes em flotação. 

Em seguida, serão mostradas as principais características dos sistemas de flotação de minério 

de ferro, dando ênfase em reagentes e características do processo bem como estado da arte. 

 

A importância do tamanho de partículas na flotação será apresentada e os principais modelos 

desenvolvidos para explicar a cinética do processo também serão apresentados. Por fim, as 

características do sistema trifásico (ar, água e partícula) serão brevemente expostas. 

 

4.1 Óleos vegetais e seu uso na flotação 

 

O ácido oleico é um ácido graxo insaturado com 18 carbonos em sua estrutura. Possui 

fórmula C18H34O2, sendo encontrado em azeite de oliva e na maioria dos óleos vegetais. Na 

natureza, é encontrado principalmente no isômero cis (WHELAN, 2014), com sua forma 

trans sendo encontrada no ácido elaídico (CHIARA; SICHIERI; CARVALHO, 2003; 

PUBCHEM, 2020). O ácido oleico possui uma dupla ligação no carbono 9 de sua estrutura, 

de forma a também receber sua nomenclatura de ácido 9c-octadecenoico (sendo “c” relativo a 

cis) ou ácido 9Z-octadecenoico (neste caso, “Z” vem de zusammen, palavra alemã que 

significa junto) (DIJKSTRA; HAMILTON; HAMM, 2008). Na Figura 1 encontram-se as 

estruturas dos ácidos oleico e elaídico, e no Anexo A (BORSATO; MOREIRA; 

GALÃO, 2004) encontram-se os principais ácidos graxos saturados e insaturados. 

 

Figura 1 – Estrutura dos ácidos oleico e elaídico. 

 

Fonte: modificado de Dijkstra, Hamilton e Hamm (2008). 
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Como mencionado anteriormente, óleos vegetais constituem grandes fontes de ácido oleico. 

Óleos vegetais são muito comuns em alimentação e nutrição humana ou animal. Sua extração 

ocorre por prensagem e/ou extração por solvente das sementes ou, em alguns casos, do 

endosperma (GUNSTONE, 2011). Quimicamente, são ésteres de glicerol e ácidos graxos 

(longa cadeia alifática de ácidos monocarboxílicos). Pelo processo de esterificação (reação 

entre um ácido carboxílico e álcool, que produz éster e água), um máximo de três ácidos 

graxos podem ser incorporados a uma molécula de glicerol, formando os triacilglicerois (ou 

triglicerídeos) (HOFFMANN, 1989). Quando os acilglicerois são constituídos por gordura, 

são denominados lipídios. São insolúveis em água, sendo menos densos que esta. Quando se 

encontram na forma líquida à temperatura ambiente, recebem o nome de óleos, e quando 

sólidos na mesma temperatura, são denominados gorduras (GIOIELLI, 1996). Na Figura 2 

encontra-se um esquema de um trialcilglicerol. 

 

Figura 2 – Esquema de um triacilglicerol. 

 

Fonte: modificado de Hoffmann (1989). 

 

Apesar do grande uso na alimentação, tem crescido o interesse no uso de óleos vegetais em 

outras áreas, dada sua biodegradabilidade, baixa toxicidade ao ambiente e/ou ao ser humano, 

além de ser uma fonte renovável. Alguns exemplos de estudos de outros usos para óleos 

vegetais são para lubrificação de componentes mecânicos, biocombustível, produção de 

poliuretanos ou de vários surfactantes (ERHAN, 2005). No processamento mineral, tem-se 

estudado seu uso, por exemplo, como coletores em processos de flotação. Neste caso, além 

das vantagens supracitadas, há também o fato que alguns óleos possuem grande quantidade de 

ácido oleico em sua composição. 

 

Alonso, Castaño e Garcia (2000) estudaram o uso de óleo de soja bruto e azeite de oliva usado 

(resultante de fritura de peixes, carne e vegetais) como coletores na flotação de finos de 

carvão. Foi utilizado espumante 98EUR016 (de composição desconhecida, segundo os 
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autores). A célula de flotação utilizada foi uma Humboldt-Wedag de capacidade de 3,5 L. Os 

coletores foram utilizados na dosagem de 900 g/t e foram estudadas proporções 

coletor/espumante de 4/6, 6/4, 8/2 e 9/1, além de alguns experimentos com ausência de 

espumante. Segundo eles, seria o viável o uso dos mesmos em flotação de carvão, com 

destaque para uso do azeite usado, podendo-se obter um produto com 28 % de cinzas 

e 24.883 kJ/kg de poder calorífico inferior, numa relação coletor/espumante de 6/4. 

 

Martins (2011) estudou a flotação de carbonatos em willemita com diversos óleos. Avaliaram 

a influência do grau de saponificação, e constataram que o valor mínimo ideal deveria ser 

de 189 mg KOH/mg de amostra. Em testes industriais, foi possível reduzir o teor de carbono 

de 11 % para 10,06 % (ganho de 8,55 %) e obter rendimento metalúrgico de zinco de 89,92 % 

contra 86,57 % de zinco sem flotação de carbonatos (aumento de 3,75 %).  

 

Segundo Oliveira, Luz e Ferreira (2006), atingir 100 % de saponificação não implica 

necessariamente em melhor rendimento do processor. Eles conseguiram obter bons resultados 

na flotação de apatita (teor de P2O5 próximos ou superiores a 36 %) com grau de 

saponificação de 55 % dos coletores utilizados (ácido oleico, hidrocol e óleo de babaçu, 

embora este último não tenha passado de 40 % de saponificação). Meireles et alii (2013) 

analisaram a influência do tempo de saponificação na eficiência da microflotação de apatita 

de três óleos vegetais: buriti, inajá e castanha-do-pará. Verificaram os tempos de hidrólise 

(com aquecimento de 75 °C e sem aquecimento) nos intervalos de tempo de 7,5; 15; 30 e 90 

minutos. Segundos os autores, não houve diferença significativa no desempenho dos coletores 

como variação do tempo de saponificação (hidrólise alcalina). Segundo eles, não há 

necessidade de tempo maior que 7,5 minutos a uma temperatura de 75 °C. 

 

Santos, Dutra e Oliveira (2015) analisaram a seletividade de amostras de calcita e apatita com 

óleo de jojoba através de medidas de ângulo de contato. Verificaram que na concentração de 

óleo de jojoba de 200 mg/L e pH 6,5, apatita apresenta-se completamente hidrofílica e calcita 

demonstrou alta hidrofobicidade.  

 

Oliveira et alii (2015) estudaram o uso de óleo de palma como auxiliar de coletor na flotação 

de cobre. Fizeram flotação em bancada com 8 g/t de xantato e 30 g/t de metilisobutilcarbinol 

como espumante. Já as dosagens de óleo de palma (emulsificado) foram de 60, 80, 100 

e 120 g/t. Os resultados foram comparados aos resultados industriais com uso de óleo diesel. 
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De acordo com os autores, utilizando óleo de palma o teor de cobre no concentrado chegou 

a 17,9 % contra 15,5 % com óleo diesel. Já a recuperação metalúrgica foi de 95,74 % com 

óleo de palma e 97,02 % com óleo diesel. Segundo os autores, o óleo de palma apresenta-se 

como um adequado auxiliar de coletor na flotação de minério de cobre.  

 

Silva (2014) realizou microflotação de apatita com óleo de pequi em pH 8 e atingiu resultados 

de flotabilidade superiores a 95 % nas concentrações de 5; 7,5 e 10 mg/L. Já na concentração 

de 2,5 mg/L, apresentou flotabilidade de 78,68 %. Segundo os autores, tal óleo apresenta-se 

como coletor alternativo para flotação de minerais fosfatos. 

 

Raso, Lameiras e Albuquerque (2019) estudaram a flotação catiônica reversa de itabirito 

dolomítico com óleo de soja como coletor e amido de milho como depressor. Nos ensaios de 

microflotação, verificaram que em pH 6 o óleo de soja flota preferencialmente a dolomita do 

que a hematita. E que em pH maior que 10, o amido de milho deprime preferencialmente a 

hematita em detrimento da dolomita. Nos ensaios de flotação em bancada, encontraram 

melhores valores com pH 10,5, 27 % de sólidos, 351 g/t de amido de milho e 400 g/t de óleo 

de soja. Na etapa limpadora (cleaner), foi possível obter concentrado com teores de ferro 

de 62,94 %, 4,1 % de CO3
-2 e de SiO2. 

 

4.2 Flotação de minério de ferro 

 

Na flotação de minérios de ferro, o quartzo encontra-se presente como o principal mineral de 

ganga. Assim, as técnicas de flotação consistem, basicamente, na separação entre os dois 

constituintes, já que os demais silicatos assessórios da ganga têm – grosso modo – 

comportamento similar ao do quartzo. Sendo os minerais envolvidos naturalmente 

hidrofílicos, a hidrofobicidade desejada é normalmente atingida pelo uso de surfactantes 

seletivos, mudando-se a carga superficial dos sólidos (ou, correspondentemente, havendo 

adsorção específica seletiva).  

 

Existem três rotas principais para flotação de minério de ferro: catiônica reversa (a mais 

utilizada), aniônica reversa com ativação do quartzo e aniônica direta  (ARAÚJO et al., 

2013). As características das três rotas serão abordadas nos próximos tópicos. 
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4.2.1 Rota catiônica reversa 

 

Neste caso, aminas são utilizadas para a coleta do quartzo e amido de milho é utilizado como 

depressor do minério de ferro. Para o caso da eteramina, em ambiente aquoso ela se hidrolisa 

de acordo com a Equação 1 (LUZ, 2016): 

 

2 3 2 2 3 3(CH ) (CH )R O NH H R O NH+ +− − − +  − − −         (1) 

 

O equilíbrio da reação é atingido em pH 10,5 e nessa faixa os silicatos possuem carga 

superficial negativa, proporcionando a adsorção (ao menos majoritariamente) eletrostática da 

amina sobre suas superfícies (PERES et al., 2000; LUZ, 2016; BRAGA; LUZ; MILHOMEM, 

2018). 

 

As aminas podem ser vistas como derivadas do amônio (NH3) pela substituição de um ou 

mais de seus átomos de hidrogênio por um número correspondente de cadeias hidrocarbônicas 

(BALTAR, 2010). Dependendo do número de radicais hidrocarbonetos ligados ao nitrogênio, 

as aminas serão classificadas como primária, secundária e terciária. Quanto ao uso, de 

maneira geral, utilizam-se aminas de cadeia longa em detrimento das de cadeia curta 

(FUERSTENAU, HEALY;  SOMASUNDARAN, 1964; UWADIALE, 1992; 

KOWALCZUK, 2015). 

 

Naturalmente deve haver um balanço hidrofílico-hidrofóbico adequado nas moléculas (ou 

seus correspondentes íons), maiores cadeias carbônicas apresentam menor solubilidade em 

meio aquoso; mas, como adsorvatos, emprestam maior hidrofobicidade nos minerais 

adsorventes. Aliás, a função éter tem como precípuo papel o aumento da solubilidade, devido 

às insaturações dos orbitais moleculares ocasionadas pelo oxigênio inserido na cadeia, 

aumentando sua interação com as moléculas dipolares da água 

 

Segundo Ma (2012), nos primeiros anos da flotação catiônica reversa de minério de ferro, 

utilizavam-se aminas graxas, sendo substituídas posteriormente por eteraminas. Papini, 

Brandão e Peres (2001) analisaram diferentes tipos de amina e chegaram à conclusão de que 

as eteraminas são os coletores mais eficientes para esse processo, sendo as etermonoaminas 

mais eficientes que as eterdiaminas. Vieira e Peres (2007), por sua vez, ao analisarem a 
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flotação de quartzo em diferentes granulações, concluíram que as eterdiaminas são mais 

efetivas para a flotação de partículas de tamanho médio (menor que 150 e maior que 74 μm) a 

grosso (menor que 297 e maior que 150 μm), e as éter monoaminas são mais efetivas para 

flotação de partículas de granulação mais fina (menor que 74 e maior que 38μm). 

 

O principal depressor de óxidos de ferro na flotação catiônica reversa é o amido, comumente 

o amido de milho. O amido é um polissacarídeo que apresenta a fórmula (C6H10O5)n e é 

constituído por dois componentes principais: amilose (com cadeia sensivelmente linear) e 

amilopectina (com cadeia ramificada), embora possa conter impurezas como proteínas e 

óleos, os últimos atuando como agentes antiespumantes (ARAUJO; VIANA; PERES, 2005).  

 

O amido deve ser gelatinizado para ser usado. Segundo Donovan (1979), a gelatinização pode 

ser entendida como a perda de cristalinidade dos grânulos devido à perda de sua 

birrefringência e seu padrão em difração de raios X. Além disso, segundo ele, há também a 

mudança da estrutura do amido e sua hidratação com posterior inchamento. Parker e Ring 

(2001) pontuam ainda que, durante a gelatinização, a amilose é solubilizada, o que não é 

observado para a amilopectina. Esse processo pode ser tanto feito por elevação da temperatura 

quanto por colocá-lo em meio alcalino (sendo esta a prática mais comum no Brasil).  

 

O mecanismo de adsorção, entretanto, ainda gera controvérsias entre os pesquisadores: alguns 

dizem que ela acontece predominantemente por pontes de hidrogênio (PERES; 

CORREA, 1996; ORUMWENSE; NWACHUKWU, 2000; YANG; LI; WANG, 2017), 

enquanto outros (RAVISHANKAR; PRADIP; KHOSLA, 1995; WEISSENBORN; 

WARREN; DUNN, 1995; LIU; ZHANG; LASKOWSKI, 2000; PAVLOVIC; BRANDAO, 

2003; TANG; WEN; TONG, 2017) acreditam que se trata de um fenômeno de complexação. 

Independente de qual seja o processo de adsorção, ressalte-se que o amido tende a adsorver 

preferencialmente na superfície da hematita em detrimento à do quartzo (PERES; CORREA, 

1996).  

 

Pavlovic e Brandão (2003) realizaram estudos de adsorção de amido, amilose e amilopectina 

na superfície de quartzo e hematita, cujas isotermas de adsorção são mostradas na Figura 3.  
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Figura 3 – Adsorção de amido, amilose e amilopectina em hematita (H) e quartzo (Q). 

 

Fonte: Pavlovic e Brandão (2003). 

 

Eles também realizaram ensaios de microflotação em tubo de Hallimond e verificaram que, 

para hematita, amido, amilose e amilopectina apresentam resultados semelhantes (menos 

de 25 % de material flotado). Para o quartzo, a amilose apresentou o pior resultado como 

depressor: aproximadamente 60 % de material flotado, contra cerca de 20 % a 40 % de 

material flotado para amilopectina e amido (nas diversas concentrações estudadas). De acordo 

com os autores, isto poderia ser pela amilose não atuar como floculante, tanto para quartzo 

como para hematita.  

 

Pinto, Araújo e Peres (1992) verificaram em ensaios de microflotação que amilopectina foi 

melhor na depressão de hematita do que a amilose: flotabilidade obtida de 

aproximadamente 0,3 % desta contra cerca de 0,1 % da primeira, para concentração 

de 10 mg/L. Os mesmos autores falaram que a melhor relação amilopectina/amilose no amido 

de milho, para a flotação, é de 75 %/25 %.  

 

4.2.2 Rota aniônica reversa  

 

Nesta rota, a ganga é flotada por coletores aniônicos, como ácidos graxos, mas para tal, ela 

deve ser ativada por meio de cátions, principalmente metais alcalinoterrosos na forma 

hidratada, como hidróxido de cálcio. Já na década de 40 havia patentes registrando a técnica, 

como as propostas por Clemmer e colaboradores (CLEMMER; CLEMMONS, 1945; 
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CLEMMER; WILLIAMS, 1947) e Herkenhoff (1947), nas quais as proposições eram, 

basicamente, as mesmas, quais sejam: a ativação do quartzo para sua flotação. 

 

Quando em meio aquoso, formam-se grupos de ácido silícico superficial ou silanol (Si-O-H) 

sobre a superfície umectada do quartzo, os quais se dissociam, liberando o íon H+ (mais 

realisticamente, o íon hidrônio, H3O
+) na solução (LIMA; LUZ, 2007). Pode então haver 

adsorção de cátions, de acordo com a Equação 2 ( DUGGER et al., 1964; DOVE, 1999): 

 

( )1nnSiOH Me SiOMe H
+

+ − ++ ⎯⎯→ +                  (2) 

 

Como se vê prontamente da reação, a adsorção é dependente do pH (pelo princípio de 

Le Chatelier), sendo que, no caso da flotação, os valores usuais são de 10 a 11. 

Yin e colaboradores (2013), por exemplo, mostraram que a presença de íons magnésio na 

solução levou ao aumento da flotabilidade do quartzo, com pico em pH 11. Segundo os 

autores, a carga superficial do quartzo acaba por apresentar valores positivos nos pHs 10 a 12, 

decorrente da citada adsorção, elucidando o porquê da ativação do quartzo mostrar bons 

resultados nessa faixa de pH, conforme mostrado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Flotabilidade do quartzo em função da presença de íons magnésio. 

Fonte: Yin e colaboradores (2013) 

 

Wasson, Sorensen e Frommer (1963) realizaram flotação em bancada de três tipos de minério 

goethítico com tamanho abaixo de 150 μm. Não realizaram deslamagem e obtiveram 
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concentrados com 10,1%, 7,7% e 9,4% de sílica para os minérios 1, 2 e 3, respectivamente.  

Eles ativaram o quartzo com hidróxido de cálcio e o coletor usado foi Acintol FA-2 (um tall 

oil advindo, por excelência, do processamento da resina Pinus eliotti) saponificado na 

dosagem unitária de 500 g/t. Foi usado pH acima de 11 e próximo de 11,5. Visando melhora 

do processo, moeram o material para abaixo de 74 m e aumentaram a dosagem do coletor 

para 615 g/t e obtiveram concentrados com redução dos teores de sílica dos minérios 1, 2 e 3, 

respectivamente, para 7,7%, 6,2% e 8,1%.  

 

Qin, Wu e Jiao (2017) comparam diversos cátions (Pb2+, Cu2+, Fe3+, Fe2+, Mg2+ e Ca2+) na 

ativação de quartzo de alta pureza para microflotação com butil xantato. Eles descobriram que 

os íons Pb2+, Cu2+, Fe3+ são efetivos para o coletor em questão, enquanto os outros não. Além 

disso, os resultados de flotação demonstraram que, de forma geral, melhores resultados foram 

obtidos com partículas de tamanho menor que 37 m em comparação com o grupo que 

possuía partículas de tamanho entre 37 e 74 m, sugerindo que partículas mais finas seriam 

mais fáceis de serem ativadas. No sistema analisado, os melhores resultados foram nos pHs 

entre 8 e 10, indicando, segundo eles, melhor adsorção em ambiente levemente alcalino. 

 

Qin, Wu e Jiao (2017) comparam diversos cátions (Pb2+, Cu2+, Fe3+, Fe2+, Mg2+ e Ca2+) na 

ativação de quartzo de alta pureza para microflotação com butil xantato. Eles descobriram que 

os íons Pb2+, Cu2+, Fe3+ são efetivos para o coletor em questão, enquanto os outros não. Além 

disso, os resultados de flotação demonstraram que, de forma geral, melhores resultados foram 

obtidos com partículas de tamanho menor que 37 m em comparação com o grupo que 

possuía partículas de tamanho entre 37 e 74 m, sugerindo que partículas mais finas seriam 

mais fáceis de serem ativadas. No sistema analisado, os melhores resultados foram nos pHs 

entre 8 e 10, indicando, segundo eles, melhor adsorção em ambiente levemente alcalino. 

 

Lin et alii (2009), por outro lado, estudaram a flotação em coluna de laboratório, de hematita 

com tamanho 94,63% menor que 74 m. O teor de ferro era de 47,02% e de SiO2, de 30,09%. 

Eles conseguiram obter concentrado com teor de 67,37% e recuperação de 77,36%, utilizando 

hidróxido de cálcio como ativador, dosagem de 900 g/t de amido e 800 g/t de coletor, embora 

não tenham esclarecido qual foi o coletor aniônico utilizado. 
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Luo e colaboradores (2016) verificaram a microflotação aniônica reversa do quartzo em 

minérios de ferro contendo carbonatos (como siderita e dolomita). Oleato de sódio foi 

utilizado como coletor (160 mg/L), cloreto de cálcio como ativador (100 mg/L), amido de 

milho como depressor (60 mg/L) e o pH foi mantido em 11,4 com uso de NaOH. A presença 

de carbonatos teve efeito negativo na flotação, conforme mostrado na Figura 5, pois em pH 

fortemente alcalino há adsorção de CaCO3 na superfície do quartzo (heterocoagulação), que 

aumenta a interação do mesmo com amido. A formação de CaCO3 acontece pela reação entre 

os íons Ca2+, resultantes da hidrólise do CaCl2, com as espécies dissolvidas  dos 

carbonatos. Já no caso da flotação catiônica reversa, aumentando a dosagem de amina e 

alcalinidade do meio pode levar a contrabalançar a presença dos carbonatos (SAYILGAN; 

AROL, 2003). 

 

Figura 5 – Flotação de quartzo com presença de carbonatos e amido. 

 

Fonte: Luo et alii (2016). 

 

Ma, Marques e Gontijo (2011) compararam a flotação reversa catiônica e aniônica para 

minério de ferro, em estudos de bancada. Segundo eles, para tamanhos maiores que 210 m, a 

rota catiônica foi melhor. Entretanto, para ultrafinos (menor que 10 m), a perda de 

recuperação foi de 92% na flotação catiônica, mostrando a rota aniônica reversa como 

superior para ultrafinos. 

 

Wan-Zhong, Yue-Xin e Feng (2010) analisaram a flotação em dois estágios de minerais puros 

de hematita, siderita e quartzo. Num sistema com os três minerais e com dosagem de 
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oleato/amido/CaCl2, houve depressão da hematita em toda faixa de pH estudado, mas com 

recuperação da siderita entre pH 4 e 6 e do quartzo em pH maior que 10, conforme Figura 6.  

 

Figura 6 – Recuperação dos minerais puros de hematita, siderita e quartzo, em função do pH, em presença de 

500 g/t de oleato de sódio, 500 g/t de amido e 500 g/t de CaCl2. 

 

Fonte: Wan-Zhong, Yue-Xin e Feng (2010). 

 

Após isso, realizaram flotação estagiada do minério natural, com o primeiro estágio sendo de 

flotação da siderita com oleato de sódio, seguindo-se da flotação catiônica reversa. Com isso, 

conseguiram obter concentrado de siderita com teor de 36,5% de ferro e recuperação de 9,5% 

e concentrado de hematita com teor de 69,6% de ferro e recuperação de 61,1%. 

 

Por outro lado, mesmo que possam trazer bons resultados, deve-se ressaltar que pode ser 

inviável o uso de tal técnica em certos casos por exigir um meio excessivamente alcalino. 

Caso a ativação seja feita por meio de Mg, pode-se utilizar pH menor, por volta de 10,5, mas 

exigindo maiores quantidades do ativador, uma vez que sua concentração máxima possível é 

cerca de 100 vezes menor que do cálcio: 8x10-4 mol/L para CaOH contra 10-5 mol/L para 

MgOH (SANDVIK; LARSEN, 2012). Ademais, o controle da polpa pode se tornar difícil 

além da dificuldade de reusar a água no processo (POTAPOVA et al., 2010; SANDVIK; 

LARSEN, 2012). 
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4.2.3 Rota aniônica direta 

 

A hematita é usualmente flotada pela ação de sabões de ácidos graxos, hidroxamatos ou 

sulfonatos. A ganga pode ser deprimida por fluossilicatos, metassilicatos, polissacarídeos, 

tanino, quebracho, entre outros. 

 

No caso dos ácidos graxos, o uso de oleato é muito sensível ao pH, havendo principalmente 

adsorção química do mesmo na superfície da hematita (LAPOINTE, 1963; MORGAN; 

ANANTHAPADMANABHAN; SOMASUNDARAN, 1986; NAKHAEI; 

IRANNAJAD, 2018). Quanto ao pH, a flotabilidade da hematita com oleato seria máxima em 

pH próximo a 8 (LAPOINTE, 1963; KULKARNI; SOMASUNDARAN, 1980; JOSEPH-

SOLY; QUAST; CONNOR, 2015), conforme mostra a Figura 7. 

 

Figura 7 – Recuperação de hematita com oleato a 100°C, em função do pH. 

 

Fonte: Kulkarni e Somasundaran (1980). 

 

Kulkarni e Somasundaran (1980) investigaram a adsorção de oleato de potássio na hematita 

em várias condições de pH, força iônica, temperatura e concentração de oleato. Segundo os 

autores, o aumento da temperatura pode aumentar ou reduzir a recuperação de hematita, de 

acordo com a faixa de pH. Além disso, o tempo de condicionamento é um parâmetro 

importante na resposta da flotação de hematita com oleato. Na Tabela 1 estão dados da 

relação entre o pH, a temperatura e o tempo de condicionamento. Na temperatura de 100 °C, 

as recuperações são maiores em pH 8,1 em comparação ao pH 3,7 em todos os tempos de 
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condicionamento. Para 10 minutos de condicionamento, comparando-se as faixas de pH de 

7,3 e 75 °C e pH 8,1 e 100 °C, percebe-se recuperação de 73 % no primeiro caso, contra 78 % 

no segundo. O tempo de condicionamento mostra-se como fator importante pois fazendo-se 

30 minutos de condicionamento em pH 7,3 a 75 °C, foi possível obter recuperação maior que 

na faixa de pH de 8,1 a 100 °C. 

 

Tabela 1 – Efeito do tempo de condicionamento, pH e temperatura na recuperação de hematita. 

Condições  

[faixa de pH e temperatura] 

Tempo de agitação 

[minutos] 

Recuperação [%] 

 0 15 

pH 7,3 e 75° C 10 73 

 30 88 

   

 0 5 

pH 3,7 e 100° C 3 20 

 10 50 

   

 0 67 

pH 8,1 e 100° C 3 75 

 10 78 

Fonte: Kulkarni e Somasundaran (1980). 

 

Segundo Herkenhoff (1945), seria possível realizar flotação estagiada para melhorar a 

recuperação: a primeira etapa é de flotação aniônica do ferro e a etapa posterior com flotação 

catiônica da sílica.  

 

Lopes e Lima (2009) realizaram ensaios de flotação direta (microflotação e bancada) com uso 

de oleato de sódio como coletor e metassilicato de sódio como depressor. N microflotação, 

observaram que a maior flotabilidade de hematita foi obtida em pH 7 e usando 50 mg/L de 

oleato de sódio. Segundo os autores, em valores acima de pH 9, há competição entre os íons 

oleato e hidroxila pela superfície da hematita, causando queda de sua flotabilidade. Para o 

quartzo, verificaram que a maior flotabilidade foi em pH 9 com 70 mg/L de coletor. Para a 

flotação em bancada, fixaram o potencial hidrogeniônico em pH 7 e fizeram experimentos 

com três variáveis em dois níveis, alterando as dosagens de ambos os reagentes (600 
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e 1200 g/t) e também a porcentagem de sólidos (30 % e 60 %). Os melhores resultados 

obtidos foram com 600 g/t de metassilicato, 1200 g/t de oleato e 60 % de sólidos, tendo-se 

uma recuperação metalúrgica de Fe de 88 %, e teores de Fe e SiO2 no concentrado de 58,08 % 

e 14,4 %, respectivamente. Segundo os autores, não há separação seletiva entre quartzo e 

hematita com o uso de metassilicato de sódio, pois o mesmo mostrou maior afinidade pela 

hematita. 

 

Luz (1996) realizou estudo de flotação aniônica de rejeito itabirítico com modelagem 

poilifásica do processo, e verificou que a melhor faixa de pH de trabalho de ácidos graxos 

saponificados foi entre 6 e 8. Utilizou óleo de arroz e óleo de rícino, com o último sendo 

menos seletivo que o primeiro. Quanto ao depressor, também verificou que o silicato de sódio 

mostrou baixa eficácia, sendo o melhor depressor estudado o ácido tânico, por permitir 

concentrados mais puros, apesar de certa depressão indesejável de hematita. 

 

Santana e Viana (2012) verificaram a flotação direta de um minério de ferro menor 

que 150 mm e contendo 25,78 % de ferro e 60,33 % de sílica, além de outros constituintes. 

Fizeram o estudo em várias etapas. Na primeira, utilizaram como coletores ácido oleico, dois 

reagentes industriais, Flotin FS-1 e Flotin FS-2, e um óleo vegetal industrial, denominado 

OGVI. Alteraram o pH de 3,5 a 10 (3,5 , 5 , 6 , 7 , 8 e 10) e com dosagens de 100, 200, 300, 

400 e 500 g/t. O melhor resultado foi obtido com ácido oleico em pH 7 e dosagem de 300 g/t, 

tendo-se obtido um concentrado com 12,49 % de sílica, recuperação de ferro de 92,66 % e 

índice de seletividade de Gaudin de 11,43. Na segunda etapa, estudaram a influência da 

rotação (900, 1800 e 2500 rpm), sólidos no condicionamento (42, 50 e 55 %), tempo de 

condicionamento (3, 10 e 20 minutos) dosagem de reagentes espumante (0, 40 e 80 g/t), 

dispersante (0, 40 e 80 g/t) e depressor (0, 500 e 100 g/t). Os melhores valores (em negrito, 

nos parênteses) foram utilizados numa terceira etapa, com alteração da dosagem do ácido 

oleico. Por fim, numa quarta etapa, realizaram flotação com uma etapa desbastadora 

(rougher) e quatro limpadoras (cleaners). Segundo eles, o melhor resultado possível foi com 

ácido oleico como coletor em pH 7, na dosagem de 300 g/t, sem outros reagentes e no terceiro 

estágio de limpeza, obtendo-se um produto final com 90,09 % de recuperação de ferro, 

0,95 % de sílica no concentrado, 4,04 % de ferro no rejeito e índice de seletividade de Gaudin 

de 40,05. 
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Costa (2009), realizou diversos estudos de microflotação em célula de Fuerstenau de 

hematita, dolomita e quartzo e com diversos coletores e depressores. Dentre suas conclusões, 

foi a de que o óleo de babaçu utilizado não se mostrou efetivo para a flotação de hematita, 

talvez em virtude de sua saponificação aquosa (insuficiente para a quebra dos triagliceróis 

desse tipo de óleo), e dentre os depressores, dextrina influenciou menos na depressão da 

hematita e conferiu maior depressão ao quartzo, em toda faixa de pH estudado, conforme 

mostram as Figuras 8 e 9. 

 

Figura 8 – Flotabilidade de hematita com oleato para dextrina e tanino. 

 

Fonte: Modificado de Costa (2009). 

 

Figura 9 – Flotabilidade de quartzo com oleato para dextrina e tanino. 

 

Fonte: Modificado de Costa (2009). 
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Segundo Shibata e Fuerstenau (2003), o oleato de sódio também pode funcionar como 

floculante, de acordo com sua concentração e sua dosagem (conforme Figura 10). Segundo 

eles, seria possível usar o mesmo para flocular e flotar os finos, com recuperação constante na 

faixa ácida e crescente até a faixa de pH de 9 a 9,5. A adsorção do oleato, segundo eles, seria 

melhor em valores de pH menores, contudo isso impactaria na flotação devido à adsorção 

elevada de multicamadas de oleato.  

 

Figura 10 – Dependência da floculação e dispersão do oleato de sódio, de acordo com seu pH e sua 

concentração. 

 

Fonte: Shibata e Fuerstenau (2003). 

 

4.3 Influência do tamanho de partículas na flotação 

 

A flotação é uma técnica que possibilita o processamento de partículas em tamanho menor 

que aqueles usualmente processados pela separação densitária (ou gravítica), sendo essa uma 

das razões da sua vasta aplicação. Entretanto, partículas muito finas, são muito sujeitas ao 

arraste fluidodinâmico além de exibir altos valores de área superficial específica. Deste modo, 

não é de se estranhar que ainda apresentam dificuldades de beneficiamento também por esse 

processo, sendo alvo de pesquisas ao longo dos anos.  

 

Na década de 30–40 do século XX, Gaudin realizou pesquisas a respeito do tema. Gaudin e 

Malozemoff (1933) apresentaram a floculação como técnica que torna viável a flotação de 
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partículas abaixo de 5 µm. Em 1939 já citava a necessidade de “fazer grandes os pequenos” 

(GAUDIN, 1939) pois os finos eram difíceis de flotar devido a sua superfície ser “mais velha” 

que os grossos, sendo sujeitos assim a oxidação, além das razões aduzidas no parágrafo 

anterior, e também devido ao fato dos grossos flotarem primeiro. Também empenhou trabalho 

com seus colaboradores (GAUDIN; SCHUHMANN; SCHLECHTEN, 1942) para analisar o 

efeito do tamanho das partículas na flotação de galena. Eles concluíram que os finos são 

efetivamente flotados e não apenas carreados mecanicamente (o chamado arraste 

fluidodinâmico). Além disso, também teceram duas hipóteses: a primeira de que os finos se 

agregam em flocos não aerados, mais fáceis de se flotar, enquanto as partículas grossas são 

capturadas pelas bolhas individualmente; a segunda diz que, com concentração suficiente de 

coletor, é possível atingir altas taxas de flotação, sendo as partículas mais grossas afetadas 

mais significativamente que as finas.  

 

Sutherland (1948) por sua vez, apresentava teoria sobre o raio efetivo de colisão para uma 

partícula de raio rp ser capturada por uma bolha de raio rb, com a possibilidade de colisão 

reduzindo à medida que se reduz o tamanho da partícula. A eficiência de coleta preconizada 

por aquele autor pode ser expressa por: 

 

3
p

b

r
E

r

 
=  

 

          (3) 

 

Muitos autores desenvolveram modelos para descrever o processo de colisão bolha-partícula 

ao longo dos anos (HOWARTH, 1971; DOBBY; FINCH, 1987; YOON; LUTTRELL, 1989; 

SCHULZE, 1992; FLINT; HEWITT; FORNASIERO; RALSTON, 1994; NGUYEN; 

SCHULZE; RALSTON, 1997). Miettinen, Ralston e Fornasiero (2010) revisitaram alguns 

modelos e, segundo eles, todos os analisados (com exceção do modelo de Rulyov) predizem a 

mesma coisa: a eficiência de colisão é aumentada ao se aumentar o tamanho das partículas, e 

se diminuir o das bolhas.  

 

Szatkowski e Freyberger (1988) estudaram o efeito da distribuição do tamanho de bolha na 

seletividade da flotação catiônica de minério de ferro. Eles escolheram esse minério pelo fato 

de a estabilidade da espuma conseguida com coletores catiônicos ser adequada. Utilizaram 

dois minérios, numerados 1 e 2, sendo que o primeiro possuía maior composição de grossos. 

Eles concluíram que se chega a um tamanho tal de bolhas que a seletividade é máxima, e 
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acima ou abaixo deste ponto, a seletividade tende a decair, conforme pode ser observado na 

Figura 11. Também concluíram que a seletividade tenha sido maior no minério 1 por conter 

mais grossos, embora eles mesmos tenham pontuado que possa ser devido a diferenças 

mineralógicas entre eles (fato esse não analisado no estudo citado). 

 

Figura 11 – Relação entre seletividade e distribuição do tamanho das bolhas (parâmetro l). 

 

Fonte: Szatkowski e Freyberger (1988). 

 

Segundo Reay e Ratcliff (1973), num primeiro momento, a cinética de flotação deve ser 

proporcional à frequência de bolhas (mais apropriadamente à concentração volumétrica de 

bolhas) e não necessariamente ao seu tamanho, embora, bolhas com menor tamanho gerem 

maior frequência de vazão de ar, levando ao aumento da cinética do processo. Yoon (1993), 

por sua vez, concluiu que isso se dá em condições menos turbulentas. Quando as condições 

são mais turbulentas, a constante cinética tende a decair para bolhas menores e crescer para 

bolhas maiores. Assim, segundo ele, bolhas menores seriam mais favoráveis de serem usadas, 

por exemplo, em colunas de flotação. Diaz-Penafiel e Dobby (1994) realizaram estudos 

cinéticos em colunas, e verificaram que na faixa de tamanho de bolhas estudadas 

(0,8 a 2,0 mm), bolhas menores são mais eficientes para partículas maiores. Esse efeito, de 

acordo com eles, é bem fraco para partículas muito finas, menores que 5 μm.  

 

Prior (1965) já destacava a importância da deslamagem de material menor que 4 µm para 

realizar a flotação. Greene, Duke e Hunter (1961) apresentaram patente para uma técnica de 
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modificação da flotação, a chamada flotação por carreador, que utilizava mineral auxiliar 

finamente dividido, que era inserido na polpa. Reagente era adicionado à polpa de forma a 

flotar esse material auxiliar, em condições que favorecessem a adequada heterocoagulação, 

que então seria capaz de carrear os minerais desejados. Segundo eles, seria possível flotar 

partículas entre 10 e 2 µm. 

As colunas de flotação, nessa época, ainda estavam no princípio. Boutin e Tremblay (1967) 

fizeram patente de máquina de flotação com contra-corrente na década de 60. Embora 

existissem conceitos iniciais (entre 1905 e 1960) de colunas de flotação, não fizeram muito 

sucesso (RUBINSTEIN, 1995; IVANOVA, RANCHEV e NISHKOV, 2017). De acordo com 

Finch (1995), isso se deve ao fato de que, inicialmente, essas colunas não usavam água de 

lavagem e certos conceitos (como do arraste hidrodinâmico) ainda não eram muito bem 

entendidos. Assim, a partir do projeto de Boutin e Tremblay, o interesse começou a se voltar 

para as mesmas. 

 

Trahar e Warren (1976) fizeram uma revisão sobre os finos na flotação. Além de apresentar as 

dificuldades no processo, eles também mostraram algumas das técnicas até então utilizadas 

para melhorar a flotação de finos, quais sejam:  

 

1) adição de óleos neutros (como querosene ou óleo diesel) para promover a flotação 

(como reforçadores de coleta, ou extensores de cadeia);  

2) uso da flotação com carreador (que embora parecesse promissora, não teve muito 

êxito devido às dificuldades do uso excessivo de reagentes e posterior dificuldade na 

retirada do mineral carreador);  

3) floculação como etapa prévia a posterior flotação;  

4) adição de coletor antes da moagem, para evitar que a superfície mineral reagisse 

com íons hidrofílicos (ou se oxidarem no caso de sulfetos), sendo que haveria também 

a vantagem de aumentar a chance de pequenos flocos se formarem antes da flotação;  

5) flotação fracionada, ou seja, separando-se os finos dos grossos para se realizar a 

flotação;  

6) redução do tamanho efetivo da bolha (para acarretar uma compatibilização 

dimensional entre bolhas e partículas);  

7) flotação a vácuo, para favorecer a aeração com bolhas diminutas em decorrência da 

lei de solubilidade de Henry (em laboratório alguns estudos apresentaram sucesso, 

embora o uso industrial seja complicado). 
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Miettinen, Ralston e Fornasiero (2010), em anos mais recentes, também fizeram revisão sobre 

os limites de finos na flotação. De acordo com eles, o problema de técnicas que visam a 

aumentar o tamanho das partículas por meio de floculação é a falta de seletividade do 

processo. Assim, eles afirmam que para garantir bons resultados na flotação de partículas 

muito finas, é preciso permitir que as mesmas tenham tempos de residências maiores nos 

equipamentos, além de uso de coletores que possibilitem maiores ângulos de contato. 

 

4.4 Modelos cinéticos da flotação 

 

Muitos modelos foram desenvolvidos para o processo de flotação. Lynch et alii (1981 apud 

GHARAI; VENUGOPAL, 2015) descreveram três categorias dos modelos de flotação: 

empíricos, probabilísticos e cinéticos. A rigor, deve-se falar também em modelos 

fenomenológicos, dedutíveis diretamente das leis físicas e químicas intervenientes no 

fenômeno. Além disso, há também a categorização dos modelos naqueles de macro- e 

microescala. Os modelos macro são os principais abordados (e nos quais as três categorias 

citadas estão inseridas), pela análise das variáveis do processo através de equações 

matemáticas (POLAT; CHANDER, 2000). No caso do modelo de microescala, Mika e 

Fuerstenau (1969 apud WILLIAMS; MELOY, 1983) estabeleceram que eles identificam 

todas as relações de causa e efeito de todos os subprocessos envolvidos, com até quatro 

estados possíveis numa célula de flotação: 1) partícula livre na polpa; 2) partícula aderida na 

bolha na polpa; 3) partícula aderida na bolha na espuma; 4) partícula livre na espuma. Eles 

teriam encontrado taxas cinéticas para cada subprocesso (num mínimo de 9 possíveis), 

embora tenham concluído que tenha pouca aplicação prática devido à dificuldade na obtenção 

das taxas cinéticas de cada subprocesso (FICHERA; CHUDACEK, 1992).  

 

Schulze (1977), por sua vez, apresentou um modelo de microescala também relacionado ao 

estado de agregação bolha–partícula, que afirma que o limite de flotabilidade de partículas 

grossas é relacionado à turbulência do sistema, sendo possível prever as dissipações de 

energia para o melhor dimensionamento de células de flotação. Em trabalho posterior, o autor 

(SCHULZE, 1982) desenvolveu um parâmetro adimensional da flutuabilidade ou não das 

partículas, dependente de parâmetros das partículas e do fluido. 

 

Os modelos de balanço populacional são modelos de três fases, que representam cada espécie 

mineralógica e tamanho de partícula que são classificados de acordo com seu estado na polpa 
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(livre ou junto à bolha e na polpa ou na espuma) (GHARAI; VENUGOPAL, 2015). Este 

modelo é mais efetivo para previsão de tamanho de bolhas. Neste caso, o modelo descreverá 

os subprocessos de quebra e coalescência das bolhas (SAWYERR; DEGLON; O’CONNOR, 

1998; DEGLON; SAWYERR; O’CONNOR, 1999). 

Modelos probabilísticos da flotação, por sua vez, estão relacionados com a ocorrência de 

subprocessos de colisão, adesão e separação das partículas com as bolhas. Segundo Polat e 

Chander (2000), esse tipo de modelo serve como ponte entre os modelos de micro- e 

macroescala. 

 

Schuhmann (1942) apresentou conceitos de taxa de flotação e taxa específica de flotação. 

O primeiro conceito, pela notação do autor, seria a massa flotada por minuto, enquanto o 

segundo corresponderia a tempo-1 (min-1). A relação entre elas pode ser dada pela Equação 4. 

 

t

r
Q

c V
=


              (4) 

 

Onde: 

 

Q – taxa específica de flotação de determinado constituinte na polpa [min-1]; 

r – taxa de flotação [g/min];  

ct – concentração de um constituinte na polpa [g/L de água]; 

V – quantidade de água na polpa [L]. 

 

E a taxa específica ainda podia ser dada em função das probabilidades de colisão e adesão das 

partículas, de acordo com a Equação 5. 

 

 c aQ P P F=                (5) 

 

Onde: 

 

Pc – probabilidade de colisão bolha-partícula; 

Pa – probabilidade de adesão bolha-partícula; 

F – fator de estabilidade da espuma; 
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O fator de estabilidade da espuma levaria em conta que mesmo que ocorra a adesão das 

partículas nas bolhas, elas podem não flotar (devido à coalescência, estouro, etc.), levando o 

mineral a retornar à polpa. 

 

É válido mencionar ainda que a taxa específica de flotação tem, segundo o autor, o mesmo 

significado da taxa específica de reação de reações químicas de primeira ordem. Na verdade, 

Bartlett e Mular (1974) pontuam que para modelos cinéticos (de primeira ordem), o parâmetro 

Q é o mesmo que o parâmetro cinético de tais modelos.  

 

Assim, devido sua dificuldade de implementação, Kelsall (1961) fez uma alternativa 

simplificada ao modelo de Schumann, mostrada na Equação 6: 

 

( )1
n

OW W p=  −                 (6) 

 

Onde: 

 

W – massa dos componentes no rejeito [kg]; 

Wo – massa dos componentes na alimentação [kg]; 

p – probabilidade do componente ser transferido ao flotado [-]; 

n – fator que descreve a eficiência do processo [-]. 

 

Todavia, como o tempo não está diretamente inserido no modelo, não é possível obter o 

tempo ótimo de flotação. Entretanto, ao considerar a probabilidade de coleta como máxima no 

começo do processo e decaindo à medida que o mesmo continua, pode-se considerar a 

probabilidade de coleta sendo função do tempo, e com as devidas transformações matemáticas 

o modelo cinético de primeira ordem pode ser obtido (uma vez que a concentração do outro 

“reagente”, a fase gasosa, permanece constante, por sua contínua injeção no reator)..  

 

Como dito anteriormente, estudos cinéticos estão relacionados com a ocorrência de um 

acontecimento no tempo. No caso da flotação, avalia-se a recuperação do processo com o 

tempo de flotação. Com isso, obtém-se a chamada constante (ou, mais apropriadamente, 

parâmetro) cinética, permitindo avaliar o processo do ponto de vista da taxa de flotação de 

cada classe de partículas. Esse tipo de estudo tem por finalidade analisar o perfil de equilíbrio 
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da recuperação, e não apenas analisar a recuperação por si só, levando a uma maior 

proximidade à realidade industrial (KLIMPEL, 1980). Os estudos cinéticos auxiliam no 

escalonamento, simulação e otimização do circuito. 

 

A equação básica é dada por: 

 

n m

n p b

dC
k C C

dt
− =            (7) 

 

Onde Cp e Cb são as concentrações das partículas e bolhas respectivamente; n e m indicam a 

ordem do processo. O sinal negativo representa que há decréscimo na concentração das 

espécies minerais na polpa no decorrer do tempo. Como a vazão de gás é, normalmente, 

constante, pode-se desconsiderar que a alteração na taxa das bolhas é muito pequena. Assim, a 

equação anterior assume a forma da Equação 8: 

 

n

n p

dC
k C

dt
− =            (8) 

 

Com relação à ordem da equação, Nguyen e Schulze (2003) afirmaram que o mais geral é 

acontecerem processos de primeira ordem. Estes são relacionados a flotação de minerais 

simples e polpa diluídas enquanto os de segunda ordem, segundo os autores citados, 

acontecem para minérios de baixo teor ou polpas mais concentradas. 

 

Integrando-se a Equação 8 para cinética de primeira ordem, obtém-se a chamada equação 

clássica que foi proposta por Garcia-Zuñiga (1935): 

 

( )R = R 1 exp kt
 − −          (9) 

 

Klimpel (1980) apresentou modelo cuja representação do parâmetro cinético é uniforme e 

retangular: 

 

( )
1

R = R 1 1 exp kt
kt



  
 − − −    

  
       (10) 
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Kelsall (1961) propôs um modelo com duas constantes cinéticas: uma descrevendo a (por ele 

designada) flotação rápida e outra a flotação lenta dos componentes. 

 

( ) ( )  ( ) 1 1 exp 1 exps f s sR F k t F k t= −  − − +  − −      (11) 

 

Onde: 

 

Fs – fração do componente com flotação lenta; 

kf e ks – taxa de flotação dos componentes rápidos e lentos respectivamente. 

 

Dowling, Klimpel e Aplan (1985) analisaram diferentes modelos cinéticos, e chegaram à 

conclusão de que o modelo retangular foi o melhor entre os examinados. Kelly e Carlson 

(1991) compararam os modelos de Klimpel e de Kelsall e concluíram que o modelo de 

flotação lenta/devagar de Kelsall é melhor aplicado para diferentes frações e tamanho, uma 

vez que as diferenças de tamanho levam a valores diferentes de cinética de flotação. 

 

Quando n = 2, tem-se o modelo cinético de segunda ordem: 

 

2

2

dC
k C

dt
− =           (12) 

 

E fazendo-se a integração, a Equação 12 anterior assume a forma (ARBITER; HARRIS, 

1962): 

 

2

2

21

R k t
R

R k t





 
=

+  
         (13) 

 

Onde k2 é a constante cinética de segunda ordem. 

 

Não há muitos dados de estudos sobre a cinética de segunda ordem. Segundo Luo et alii 

(2015 apud BU et alii, 2017) a influência da raiz quadrada em R∞ leva a obtenção de 

resultados que extrapolam o valor correto (ou seja, R∞ pode acabar sendo maior que 100 %). 

Mori (1983 apud GHARAI; VENUGOPAL, 2015) advoga que a flotação inicialmente 
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acontece com cinética de ordem zero, e termina como de segunda ordem. Yalcin e Kelebek 

(2011), por sua vez, analisaram a cinética de flotação de ouro e pirita, e verificaram que o 

modelo de segunda ordem atende melhor à fração fina desses minerais que o modelo de 

primeira ordem. 

 

Há ainda o modelo de ordem não–inteira, que sugere que o valor de n esteja entre 1 e 2. 

Hernainz e Calero (2001) analisaram os três modelos (de 1ª e 2ª ordem e de ordem 

fracionária) para a flotação de celestita e calcita com dodecilsulfato de sódio e concluíram que 

o modelo de 2ª ordem teve ajuste melhor que o de 1ª ordem, mas que o de ordem não-inteira 

teve correlação ainda melhor que os dois anteriores. 

 

Outros modelos cinéticos também foram desenvolvidos por outros pesquisadores, e alguns 

exemplos adicionais podem ser visualizados em Gharai e Venugopal (2015), Jovanović e 

Miljanović (2015) ou em Bu et alii (2017). Quanto aos modelos cinéticos de flotação em 

coluna, os mesmos podem ser vistos em Rubinstein (1995). Luz (1996), por sua vez, 

desenvolveu modelo polifásico, que também leva em conta parâmetros de espumação da 

polpa, numa tentativa de uma abordagem mais fenomenológica da flotação. No modelo de 

Luz, são levados em conta, dentre outros aspectos, condição da espuma (sua mineralização, 

sinérese, etc.), características hidrodinâmicas, como arraste dos sólidos e o transporte vertical 

e horizontal da espuma na célula de flotação.  

 

4.5 Espuma trifásica na flotação 

 

Como já mencionado, o sucesso da ocorrência da flotação reside na adesão das partículas 

hidrofóbicas às bolhas, a manutenção da estabilidade dos agregados bolha–partícula e seu 

transporte até o ponto (em geral calha) de transbordo. Assim, o conhecimento das 

propriedades de duas (água e ar) e três fases (água, ar e sólido) das bolhas/espumas auxilia na 

melhora do processo de flotação. 

 

Uma bolha em meio aquoso tenderá a subir devido ao resultado do balanço de forças 

existentes no sistema (empuxo, forças friccionais, etc.). Quando a bolha emerge do líquido 

onde se encontra inserida, leva consigo parte do líquido, devido à viscosidade do mesmo. 

Começa a acontecer, então, o processo de escoamento (drenagem) desse líquido, devido a 

forças gravitacionais e capilares. O adelgaçamento da película da bolha superficial continuará, 
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até que ela estoure ou que estabilize (no caso da existência de tensoativos que possibilitem 

isso, pela ocorrência de uma pressão de disjunção) (LUZ, 1996; RAO; LEJA, 2004).  

 

Espuma é um agregado de bolhas separadas por líquido (ou polpa) intersticial. Em um sistema 

que possua espuma em ascensão, ocorrerá, na base da espuma, presença de bolhas esféricas, 

sendo que — à medida que se aproximam do topo — essas bolhas tendem a assumir a forma 

poliédrica, devido à drenagem do líquido (ou polpa) intersticial, com regiões de contato entre 

elas sem singularidades ou pontos de inflexão. Cada uma dessas regiões fronteiriças entre as 

lamelas e arestas das bolhas é chamada de borda de Plateau (Figura 12). Tais bordas formam 

canalículos interconectados, por onde se escoa o líquido. 

 

Figura 12 – Exemplo de bordas de Plateau. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Segundo Bikerman (1970), as bordas de Plateau possuem estrutura definida, formando 

ângulos assintóticos de 120° entre cada par, sendo que as células que compõem as espumas 

tendem a adquirir a forma de dodecaedros regulares (pentagonais) devido a isso. Ainda 

segundo ele, em toda espuma, existem três processos simultâneos: rearranjo das lamelas, 

drenagem e colapso ou estouro.  

 

O primeiro processo acontece pela diferença de pressão que ocorre no contato entre bolhas de 

diferentes tamanhos (tal como descrito pela equação de Young–Laplace). A drenagem, ou 

sinérese, por sua vez, pode ser de dois tipos e ocorrer por dois tipos de percurso:: 
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gravitacional, devido a maior densidade do líquido em comparação ao ar (resultando, ao cabo, 

no abaixamento do centro de gravidade do sistema), e por sucção capilar, pois a pressão no 

interior das bordas de Plateau é menor (também como decorrência da lei expressa pela 

equação de Young–Laplace). Os percursos ou caminhos são pelas lamelas e (como já 

mencionado) pelas bordas de Plateau. Por fim, o estouro resulta na destruição da bolha devido 

a drenagem em conjunto com flutuações térmicas (VRIJ; OVERBEEK, 1968) e colisões 

moleculares (DJABBARAH; WASAN, 1985). Esse estouro também pode acontecer quando a 

bolha atinge a superfície do líquido: se não houver nenhum agente espumante, ela irá estourar 

imediatamente (pelo adelgaçamento crítico da película de contenção da bolha), do contrário, 

caso haja algum agente espumante, então quando a bolha atingir a superfície livre 

(atmosferta), haverá uma película relativamente estabilizada que a impedirá de se romper 

imediatamente. Isso pode ser ilustrado na Figura 13, que foi obtida a partir da tomada de foto 

de espuma com microscópio USB. 

 

Figura 13 – Formação de película sobre bolha em espuma, formada pela agitação manual de recipiente contendo 

água e agente tensoativo. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Se há redução da elasticidade da bolha, consequentemente haverá redução em sua estabilidade 

e maior será sua tendência a estourar. A presença de sólidos auxilia na manutenção da 

estabilidade da bolha. Isso acontece, pois, a coalescência de uma bolha em contato com sólido 

(hidrofóbico) implicaria em aumento de trabalho contra as forças interfaciais 

(BIKERMAN, 1973). Essa estabilidade vai depender do grau de hidrofobicidade e do 

tamanho das partículas. Johansson e Pugh (1992), verificaram as diferenças de estabilidade 

para partículas de quartzo em duas frações de tamanho (26 a 44 μm e 74 a 106 μm) e em 
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diferentes graus de hidrofobicidade. Segundo eles, a fração mais fina apresentou espuma mais 

estável. Ainda de acordo com eles, partículas com hidrofobicidade muito elevada (ângulo de 

contato > 80°) também podem levar à espuma mais estável em comparação com valores 

medianos (~ 65°). Ata, Ahmed e Jameson (2003) entraram em acordo parcial com esses 

resultados, pois não observaram que há necessariamente ruptura da espuma para partículas 

altamente hidrofóbicas, concluindo que isso também pode ser devido a vários outros fatores. 

Norori-McCormac e colaboradores (NORORI-MCCORMAC et al., 2017), por sua vez, 

estudaram a influência da vazão de ar em conjunto com tamanho de partículas na estabilidade 

da espuma. Segundo eles, a espuma mais estável foi atingida com baixa vazão de ar e 

distribuição intermediária de partículas (d80 = 103,5 μm), devendo-se, portanto, procurar uma 

vazão ideal para cada faixa de tamanho que for usada. Vale mencionar ainda o caso do uso de 

nanopartículas (SiO2, TiO2, Fe2O3 e Al2O3) para auxiliar na estabilidade da espuma em 

flotação em coluna, como feito por Cilek e Karaca (2015). Deve-se registrar, entretanto, que 

espumas de estabilidade excessiva em flotação costumam ser indesejáveis, uma vez que 

comumente levam a problemas na eficiência de bombeamento de produtos flotados. A 

situação ideal é aquela em que o tempo de sobrevivências das bolhas na espuma seja 

exatamente aquele necessário ao atingimento da borda da calha ou vertedouro de coleta do 

flotado. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho foi dividido em duas etapas: na primeira, exploratória, foi realizada a 

caracterização dos materiais; estudos metrológicos de microflotação e de medição de tensão 

superficial com anel de Dü Nouy; ensaios simplificados de microflotação com célula de 

Fuerstenau. Essa simplificação se deu pela flotação separada dos minerais e ausência de 

depressor. Na etapa final, foram feitas adequações, através de novos ensaios de microflotação 

com uso de depressor e aumento de temperatura. Nos próximos tópicos, serão descritos os 

métodos de execução dos experimentos, bem como os materiais, reagentes e técnicas 

utilizados. 

 

5.1  Amostras minerais: preparo e caracterização 

 

Devido a séria limitação de recursos financeiros para a execução de campanhas massivas de 

análises químicas e mineralógicas, que se fazem necessários para estudo de minérios 

complexos, optou-se pelo uso de amostras sintéticas, em um sistema binário, como forma de 

facilitar a análise dos resultados. Hematita e quartzo foram utilizados, sendo que a hematita 

foi fornecida pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e o quartzo proveniente do 

município de Piranga, Minas Gerais. Trata-se de quartzito intemperizado e acumulado na 

forma de areia coluvionar e tendo como ponto de amarração as coordenadas -20°34'41''520 e -

43°18'16''130, conforme mostrado na Figura 14.  
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Figura 14 – Mapeamento mostrando as coordenadas e acumulação de areia coluvionar. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

As amostras foram homogeneizadas e quarteadas, sendo uma parte deixada como arquivo. A 

massa específica foi determinada com uso do picnômetro a água de Gay–Lussac. Informações 

mais detalhadas podem ser vistas em Sampaio e Silva (2007) ou em Milhomem e Luz (2016). 

A correção da massa específica, devida ao empuxo arquimediano, ocasionado pela coluna de 

ar atmosférico, utilizou a equação de Bauer-Lewin (GARLAND; NIBLER; 

SHOEMAKER, 2009), mostrada na Equação 14: 

 

0,0012 1 med
co med

l


 


 = +  − 
 

          (14) 

 

Onde: 

co – massa específica do sólido corrigida [kg.m-3]; 

med – massa específica do sólido medida [kg.m-3]; 

l – massa específica do líquido [kg.m-3]. 

 

A análise da distribuição de tamanhos foi feita por peneiramento a úmido. A análise de 

regressão da distribuição granulométrica (passante acumulado) foi feita com o emprego do 

pacote computacional Easyplot®. As equações de Rosin-Rammler, Gates-Gaudin-Schumann e 

Gaudin-Meloy foram testadas, para se verificar aquela que apresentasse melhor aderência.  
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Os principais elementos químicos das amostras de cabeça foram determinados por 

fluorescência de raios X para a hematita, em um equipamento da marca Philips PANalytical. 

Para o quartzo foi feita em um espectrofotômetro de emissão atômica com fonte plasma 

Marca: Spectro, Modelo: Ciros CCD. As amostras também foram analisadas no microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) de bancada Phenom XL da Thermo Scientific. A área 

superficial específica foi estimada com base em metodologia desenvolvida por Lopes, Luz e 

Milhomem (2020), a qual utiliza o parâmetro n da equação de distribuição de tamanhos, de 

acordo com o Anexo B.  

 

Como forma de aumentar sua pureza, a hematita foi ainda submetida a separação magnética a 

úmido de alto gradiente no equipamento Carpo Wet High-Intensity Magnetic Separator 

Model 3X4L, do DEMIN, com utilização do concentrado magnético nos ensaios 

subsequentes. O quartzo, por sua vez, foi lixiviado com solução mista de ácido oxálico 0,5 N 

com ácido cítrico 0,2 N para remoção de impurezas (em especial dos cátions de ferro 

trivalentes). A solução com amostra de quartzo foi aquecida a 70 °C por duas horas e depois 

resfriada e deixada em repouso por 24 horas. Após esse período, a solução lixiviante foi 

descartada e o quartzo passava por repetidas lavagens com água de torneira, até que se 

verificasse, por meio da medição do pH, que a solução ácida tinha sido removida. Então ele 

foi deixado em repouso em água destilada por mais 24 horas para reidratação de sua 

superfície. Na Equação 15 encontra-se a quantidade de ácido necessário para preparar a 

solução desejada. 

 

N PM V
m

K

 
=           (15) 

 

Onde: 

 

m – massa de soluto (ácido) a adicionar [g]; 

N – normalidade desejada [-]; 

PM – peso molecular do soluto [g]; 

V – volume desejado da solução [L]; 

K – hidrogênios ionizáveis [-]. 
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Nas Figuras 15 e 16, é possível verificar o fluxograma básico do processo de preparo das 

amostras. 

Figura 15 – Fluxograma de preparo da hematita. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 16 – Fluxograma de preparo do quartzo. 

 

Fonte: autoria própria. 
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5.2 Reagentes: preparo e caracterização 

 

Foram escolhidos três sabões de óleos vegetais como coletores na flotação: manga, pequi e 

palma (azeite de dendê). Os dois primeiros foram adquiridos da Gran Oils S/A enquanto o 

último foi da Cepêra S/A. A escolha de tais óleos se deu pela pouca ou nenhuma informação a 

respeito do uso deles no beneficiamento mineral, aliada à facilidade de compra dos mesmos. 

Para fins de comparação com os sabões de óleos vegetais, octadecenoato de sódio (oleato de 

sódio), paradigma dos sabões de ácidos carboxílicos, também foi utilizado como coletor nos 

experimentos. O oleato foi obtido através da saponificação do ácido oleico, o qual foi 

adquirido da Indústria Química Anastácio S/A. Óleo de Pinho (da Sulfal Química) foi 

utilizado como espumante. Os reguladores de pH foram NaOH e HCl. Água destilada foi 

utilizada nos experimentos de microflotação e no preparo das soluções.  

 

O ácido oleico e os óleos vegetais foram submetidos ao processo de saponificação (hidrólise 

alcalina), que foi realizado da seguinte forma:  

 

a) em um balão volumétrico de 1 L, pesou-se 1 g do material a ser saponificado e 

20 mL de solução alcoólica de NaOH 2 % (p/v);  

b) essa solução foi colocada em aquecimento por 15 minutos; em balão de 

destilação;   

c) após esse tempo, 80 mL de água destilada foi adicionada e o condensador de 

bolas com junta esmerilhada foi colocado, para que o aquecimento pudesse ser 

realizado em refluxo; 

d) após 120 minutos, retirava-se o condensador de bolas e a solução era deixada 

em aquecimento por mais 15 minutos, para evaporação do álcool; 

e) a solução resultante era então retirada do aquecimento e o balão era 

completado com água destilada. Isso resultava numa solução de concentração 0,1 %. 

 

A caracterização dos óleos foi feita por determinação de massa específica, viscosidade 

dinâmica, índice de acidez e grau de saponificação. Para as soluções saponificadas ainda 

foram realizados, adicionalmente, a determinação da concentração micelar crítica (via 

determinação de tensão superficial assintótica) e ensaios de determinação de espumância em 

coluna cilíndrica de espumação. Além desses, também foram levantadas as curvas de 

absorção no espectrofotômetro.  
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Por se tratarem de líquidos, a massa específica foi determinada pela pesagem de um volume 

conhecido, com o cuidado de não haverem bolhas no interior dos mesmos. Foi utilizada pipeta 

volumétrica para mensuração do volume de líquido a ser pesado.  

 

A viscosidade foi medida com o viscosímetro capilar de Ostwald (modelo Cannon-Fenske), 

mostrado na Figura 17. Nesse aparato, o líquido flui por influência da gravidade por capilar de 

comprimento e raios conhecidos. entre dois pontos específicos (setas vermelhas na Figura 17).  

 

Figura 17 – Viscosímetro capilar e detalhes dos pontos de leitura 

 

Fonte: autoria própria. 

 

O cálculo da viscosidade dinâmica do fluido é realizado pela aplicação, em última análise, da 

equação de Poiseuille, aplicável a regime lamelar, dada pela Equação 16. 

 

4

8
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=

 
          (16) 
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Onde:  

 

 – viscosidade dinâmica do líquido [Pa*s ou kg/m*s]; 

rc – raio do capilar [m]; 

l – massa específica do líquido [kg/m³]; 

g – aceleração da gravidade [m/s²]; 

h – diferença de altura entre os pontos superior e inferior no recipiente [m]. 

 

No caso em questão, todavia, a viscosidade cinemática era calculada com fórmula fornecida 

pelo fabricante, medindo-se apenas o tempo de escoamento, de acordo com a Equação 17. Os 

valores de  são encontrados na tabela do manual do fabricante e podem ser vistos no 

Anexo C. Foi utilizado o capilar n° 75, com diâmetro interno de 0,54 mm e  igual a 0,008. 

 

t =               (17) 

 

Onde: 

 

 – viscosidade cinemática [mm²/s]; 

 – constante característica do viscosímetro [-]; 

t – tempo [s]. 

 

Cumpre registrar que a viscosidade cinemática é a razão entre a viscosidade dinâmica do 

fluido e sua massa específica. 

 

Alguns dos óleos não se encontravam completamente homogêneos em temperatura ambiente, 

devido à presença de gordura solidificada (ROUSSEAU; HILL; MARANGONI, 1996a, 

1996b; RACT; GIOIELLI, 2008). Assim, todas as medições de viscosidade se deram em 

banho térmico. Verificou-se que à temperatura de 33 ±2 °C (com a flutuação em seu valor 

devido à incerteza do controle termostático da chapa aquecedora) todos os óleos 

apresentavam homogeneidade necessária para os experimentos. Assim, tal faixa de 

temperatura foi adotada em todas as medidas de viscosidade. O efeito da mudança da 

viscosidade em função da temperatura não foi levantado, embora se saiba da correlação 

inversa entre ambos, em vista da limitação do escopo deste trabalho.  
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O índice de acidez é um parâmetro que é definido como a massa de hidróxido de potássio ou 

de sódio necessários para neutralizar 1 g de óleo (FAO, 1986; OLIVEIRA, 2005). É uma 

forma de avaliar a rancidez do óleo, ou seja, o estado de conservação (oxidação) do mesmo.  

 

O grau (ou índice) de saponificação é o número de miligramas de NaOH ou KOH necessários 

para saponificar 1 g da amostra de óleo ou gordura. Indica a quantidade relativa de ácidos 

graxos de alta e baixa massa molecular. Os ésteres de ácidos graxos de baixa massa molecular 

requerem mais álcali para a saponificação. Portanto, o grau de saponificação é inversamente 

proporcional à massa molecular dos ácidos graxos presentes nos triacilgliceróis. 

 

A concentração micelar crítica (CMC) acontece quando a concentração de um reagente 

surfactante passa certo nível, a partir do qual há formação de aglomerados (em geral) 

globulares com exclusão da porção hidrofóbica do meio. Foi determinada com o tensiômetro 

de força K6 da KRÜSS (medida de 0 a 90 mN/m), que utiliza o método do anel de Du Noüy. 

Neste método, é utilizado anel de platina imerso na solução aquosa do surfactante. O anel é 

levantado lentamente, de forma que um filme aquoso fica aderido ao mesmo. A ruptura do 

filme líquido indica o valor da tensão superficial. A medida da CMC é feita com medidas 

sucessivas com aumento da concentração da solução. Apesar de simples, alguns cuidados 

devem ser tomados durante a medição, como (HARKINS; JORDAN, 1930; MASUTANI; 

STENSTROM, 1984): deixar o anel e o recipiente com líquido em plano horizontal sem 

inclinação, evitar perturbações no recipiente, o anel não pode possuir deformações, não deve 

haver evaporação ou congelamento do líquido, o movimento de ascensão do anel deve ser 

muito devagar e o diâmetro do recipiente não pode ser tão pequeno a ponto de haver 

influência do efeito-parede na ascensão do líquido junto ao anel. 

 

Assim, devido aos erros inerentes do equipamento, optou-se por realizar, adicionalmente, um 

estudo de reprodutibilidade e repetitividade (R&R) do equipamento, verificando-se a acurácia 

do mesmo. Foram analisadas soluções dos óleos saponificados nas concentrações de 1, 2, 5, 

10, 15, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 350 mg/L. A mensuração das tensões superficiais 

das soluções saponificadas (visando à determinação da CMC) foi efetuada por dois 

operadores, realizadas em dias e horários distintos e controlando-se a temperatura do 

laboratório em 23°C, evitando que a temperatura pudesse ser fonte de ruído nas comparações.  
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Foram tomados cuidados para evitar erros, como citado anteriormente: uso de superfície 

horizontal, limpeza do anel com água destilada e secagem com fogo (para eliminação de 

algum resíduo incorporado ao mesmo). Esta secagem foi feita com passagem do anel de 

forma rápida por uma fonte de chama, evitando-se danos ao anel e também que fumos 

ficassem incorporados ao mesmo. A fonte de chama consistiu num recipiente com álcool, 

munido de pavio. Além disso, houve cuidado para se evitarem vibrações durante as medidas. 

O giro do anel era feito muito vagarosamente, já que — se feito de forma brusca — poderia 

acarretar variações da ordem de 50 %, conforme pontuam Luz e Soares Júnior (2012).  Foram 

feitas medidas de soluções para três óleos vegetais, sendo neste caso utilizado óleo de copaíba 

no lugar de óleo de pequi, já que a pesquisa se encontrava em estágios iniciais e, até aquela 

ocasião, se pretendia usar o primeiro, em detrimento do segundo. 

 

Estudos de R&R podem ser feitos pelo método ANOVA ou pelo método das médias e 

amplitudes (MELO; PINHEIRO; BARBOSA, 2017). Os valores obtidos são basicamente os 

mesmos, de forma que se optou pelo uso do método das médias e amplitudes. Nele, as médias 

e amplitudes gerais de cada operador/óleo eram calculadas. Depois eram calculadas as médias 

e amplitudes globais. Foram tomadas as três leituras de tensão superficial das concentrações 

de 250, 300 e 350 mg/L, de cada solução, já que nessa faixa os valores já tinham atingido 

sua CMC.  Os cálculos utilizados se encontram nas Equações 18 a 22. 

 

1VE R k=             (18) 

 

( ) ( )
2 2

2
VEVA X k

n r
=  −


       (19) 

 

2 2&R R VE VA= +          (20) 

 

3oVO R k=            (21) 

 

2 2&VT R R VO= +          (22) 
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Onde: 

 

VE – variação do equipamento, ou repetitibilidade; 

VA – variação do avaliador, ou reprodutibilidade; 

R&R – repetibilidade e reprodutibilidade; 

VO – variação das medidas entre os diferentes óleos; 

VT – variação total; 

R  – amplitude média das medidas; 

Ro – amplitude dos óleos (ou das partes); 

X  – média global; 

n, r – número de avaliações (óleos testados) e de ensaios, respectivamente;  

k1 , k2 e k3 – parâmetros que vão depender do número de ensaios, de avaliadores e de partes, 

respectivamente, dados pelas Tabelas 2, 3 e 4. 

 

Tabela 2 – Valores de k1 de acordo com quantidade de ensaios 

Ensaios 2 0,8862 

k1 3 0,5908 

 

 

Tabela 3 – Valores de k2 de acordo com quantidade de avaliadores 

Avaliador

es 
2 3 

k2 
0,70

7 

0,523

1 

 

 

Tabela 4 – Valores de k3 de acordo com quantidade de partes.  

Partes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k3 0,7071 0,5231 0,4467 0,403 0,3742 0,3534 0,3375 0,3249 0,3146 

 

Quanto aos ensaios de espumância, ou persistência conforme também cita Luz (1996), foram 

realizados de acordo com o teste dinâmico de espumação (SCHRAMM, 2014). Em um 

cilindro graduado, 400 mL de solução na concentração de 75 mg/L era adicionada e sua altura 
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inicial (Y0) determinada. Ar comprimido era borbulhado no fundo do recipiente até que 

houvesse estabilização da altura máxima da espuma (Ymáx). As espessuras iniciais (Y0) e 

finais (Ymín) do líquido eram anotadas, bem como a da espuma (Ymáx), conforme pode ser 

visto na Figura 18. Foram realizados experimentos nas vazões de ar de 26,4; 43,44 e 

96,7 mL/s. 

 

Figura 18 – Aparato para experimentos de espumação: a) antes da aeração e b) com aeração, quando a espuma 

está estabilizada. 

 

Fonte: autoria própria 

 

Os resultados foram analisados de acordo com o conceito de espumância, ou unidade de 

espumância, preconizado por Bikerman (1938): 

 

e e c

g g

h h A

u q


 = =           (23) 

 

Onde: 

 

Σ – espumância [s-1] 

he – espessura máxima da espuma na condição de equilíbrio (Ymáx – Ymín) [m]; 

Ac – área transversal da coluna de espumação [m²]; 

qg – vazão do ar [m³/s] 
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Os óleos também tiveram seus níveis de absorção da luz determinados pelo espectrofotômetro 

óptico SP UV 2000, da Bel Photonics, disponível no DEMIN. O equipamento trabalha com 

comprimentos de onda de 200 a 1000 nm. Foram feitas leituras em toda essa faixa, a cada 

5 nm. O espectrofotômetro conta com dois tipos de lâmpada: uma de tungstênio, para 

medições em comprimentos de onda maiores que 350 nm, e uma de deutério, para medições 

em comprimentos menores que 350 nm. As amostras de óleos vegetais foram colocadas em 

dois tipos de recipiente (cubeta) para as medidas: um de quartzo, para comprimentos de onda 

menores que 400 nm e um de vidro, para medidas em comprimentos de onda maiores que 

400 nm. Ressalte-se que a análise detalhada dos espectros de absorção não foi realizada neste 

trabalho, tendo sido feito apenas seu levantamento, para registro de caracterização. Assim, as 

mesmas se encontram no Apêndice A.  

  

5.3 Ensaios de microflotação sem depressor 

 

A primeira etapa dos trabalhos consistiu em ensaios de microflotação, cujos testes foram 

efetuados em duas etapas. A primeira consistiu na comparação entre a célula de Fuerstenau e 

o já consagrado tubo de Hallimond, que se trata de um dos dispositivos mais empregados para 

testes de microflotação. Uma vez que a o objetivo era estudo cinético, a massa dos testes 

utilizada em tubo de Hallimond (1 a 2 g) supostamente não seria suficiente para tal. Tendo em 

vista a possibilidade de uso da célula de Fuerstenau para o estudo cinético, optou-se por, num 

primeiro momento, verificar estatisticamente as variações pertinentes às duas técnicas. 

 

A segunda etapa, por sua vez, foram os testes propriamente ditos, com uso dos óleos vegetais 

como coletores. Nos tópicos a seguir se encontram os detalhes dos ensaios citados. 

 

5.3.1 Ensaios comparativos de técnicas de microflotação: tubo de Hallimond e célula de 

Fuerstenau  

 

A célula de Fuerstenau (Figura 19), possui maior capacidade e maior área do septo poroso, 

permitindo uso entre 5 e 40 g de amostra. Além disso, ela necessita do uso de agitador e de 

espumante, trazendo mais semelhanças com células de flotação convencionais. Assim, optou-

se por realizar um comparativo estatístico entre os equipamentos, tentando deixar as 

condições de ambos as mais próximas possíveis (tipo de reagente, tempos de flotação e 
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condicionamento, retirada do vidro extensor do tubo de Hallimond) mas ainda assim 

respeitando as particularidades de cada um dos aparatos.  

 

Figura 19 – Célula de Fuerstenau. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Amostras purificadas de quartzo e hematita foram utilizados, misturadas nas proporções 

de 30 % e 70 % (designada 30/70) e de 70 % e 30 % (designada 70/30) e amostras dos 

minerais isolados (100 %). As amostras foram bitoladas na faixa granulométrica (usual  em 

microflotação) entre 105 μm e 150 μm. Oleato de sódio foi utilizado como coletor na 

concentração de 10 mg/L e tempo de condicionamento de 120 s. Foi empregada massa de 2 g 

nos experimentos em tubo de Hallimond e 15 g na célula de Fuerstenau. Os ensaios foram 

realizados de forma aleatória, sendo, portanto, a ordem de realização decidida por sorteio.  

 

De modo convencional (e distintivo do tubo de Hallimond), o emprego de espumante foi 

necessário para os ensaios em célula de Fuerstenau. Neste caso empregou-se o 

metilisobutilcarbinol (mibcol) como espumante, com concentração de 50 mg/L. Vale ressaltar 

ainda que a água mais o espumante eram repostos na célula de Fuerstenau, no decorrer dos 

ensaios. Para tal, montou-se um dispositivo semelhante ao da Figura 20, que mantinha as 

cotas de suspensão e espuma constantes (bem como evitava a depleção de espumante durante 

o ensaio). A vazão volumétrica de gotejamento de reposição era de 1,35 x 10-6 m³/s 

(81 mL/min). A mangueira de reposição de água/espumante ficava sempre posicionada na 
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parte oposta à borda de transbordamento da célula, evitando o perpasso do líquido de 

reposição. 

 

Figura 20 – À esquerda, aparato de microflotação em célula de Fuerstenau mostrando o sistema de reposição de 

água e espumante; à direita, detalhe do aparato. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

O potencial hidrogeniônico do sistema foi mantido em pH 7, para ambos os dispositivos. A 

vazão de ar (nitrogênio) foi definida como 1,0 x 10-6 m³/s (60 mL/min) para o tubo de 

Hallimond, e de 3,667 x 10 – 6 m3/s (220 mL/min) para a célula de Fuerstenau (usando, como 

invariante, a vazão específica — razão entre vazão volumétrica de gás e área transversal do 

equipamento). 

Os resultados dos sistemas isolados foram avaliados com base na razão entre material flotado 

e alimentado (flotabilidade), conforme Equação 24.  

 

massa flotada
Flotabilidade = 

massa flotada + massa não flotada
     (24) 

 

Já no caso dos experimentos com as misturas, o teor do flotado foi avaliado. Para encontrar o 

mesmo, foram usados e comparados dois processos: um deles por separação magnética do 

concentrado com ímã de terras-raras, com posterior pesagem dos produtos; alternativamente o 

teor também era calculado a partir da medição da massa específica das alíquotas flotadas com 

picnômetro a gás hélio, modelo Ultrapyc 1200e da Quantachrome Instruments, do DEMIN.  
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Para os sistemas mistos, o teor de ferro obtido no concentrado ainda foi avaliado. No caso do 

tubo de Hallimond, foi feita separação magnética dos minerais com ímã de terras-raras e 

posterior pesagem dos produtos. Para os produtos da célula de Fuerstenau, foi realizada, além 

da separação magnética/pesagem, a mensuração de sua massa específica com picnômetro a 

gás hélio, modelo Ultrapyc 1200e da Quantachrome Instruments, do DEMIN, e a 

determinação do teor de ferro via picnometria foi feita de acordo com as Equações 25 e 26. A 

primeira, cuja dedução encontra-se no Apêndice B, apresenta o cálculo da fração de hematita 

na amostra: 

 

amostra qua he
he

he qua amostra

f
  

  

−
= 

−
         (25) 

 

Onde: 

 

fhe – fração de hematita na amostra; 

amostra – massa específica da amostra [kg/m³]; 

he – massa específica da hematita em estado puro [kg/m³]; 

qua – massa específica do quartzo em estado puro [kg/m³]. 

 

E o teor de ferro pode ser então dado por: 

 

 (%) 0,6962 100heFe f=            (26) 

Ressalte-se que esta etapa do trabalho foi realizada como trabalho de conclusão de curso, com 

coorientação e supervisão minuciosa do doutorando.  De acordo com Silva (2018) e em Silva, 

Luz e Milhomem (2019) optou-se por utilizar a célula de Fuerstenau para avaliar a eficiência 

dos óleos em escala fundamental. 

 

5.3.2 Ensaios de microflotação em célula de Fuerstenau utilizando sabões de óleos vegetais 

como coletores 

 

Uma vez tendo-se optado pela célula de Fuerstenau, prosseguiu-se à realização dos ensaios de 

microflotação com os óleos vegetais saponificados e estudo cinético. Os ensaios foram em 

duplicata, com 12 g de sólido. Hematita e quartzo foram utilizados, separados, na 
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concentração de 625 g/t (75 mg/L) nas faixas de pH 5, pH 7, pH 8, pH 9 e pH 11. As amostras 

foram utilizadas em tamanho menor que 150 μm, e não foi realizada deslamagem, uma vez 

que houve intuito de analisar a performance com presença de finos. 

 

Os procedimentos de microflotação foram semelhantes à etapa anterior. Todavia, se utilizou 

óleo de pinho como reagente espumante e ar comprimido como fonte de ar, na vazão 

de 3,4 x 10-5 m³/s (34 mL/s), com água de reposição na vazão de 3,3x10-7 m³/s (20 mL/min).  

 

O tempo de condicionamento foi de 180 s, com adição de uma gota de espumante na célula 

nos últimos 30 s. Coletas do material foram feitas em intervalos de 30 s, com raspagem da 

espuma mineralizada com espátula a cada 5 s até se completarem 150 s de flotação. O 

material coletado foi filtrado, seco e pesado. A cinética do processo foi determinada para cada 

reagente, a partir de gráficos da recuperação acumulada em função do tempo. 

 

5.4 Ensaios de microflotação no sistema coletor/depressor  

 

Após a etapa anterior, realizou-se nova campanha de microflotação em célula de Fuerstenau. 

Inicialmente, fez-se a comparação entre dois depressores, dextrina e fluossilicato de sódio, 

para verificar a possibilidade de uso de outro reagente depressor. Neste caso, foi utilizada 

massa de 25 g, com proporção de 50 % de hematita e 50 % de quartzo. O quartzo esteve 

bitolado na fração menor que 300 e maior que 212 mm, pois não havia interesse no estudo de 

interações de tamanho.  

 

Como o objetivo foi apenas a comparação entre depressores, foi utilizado apenas oleato de 

sódio como coletor. As dosagens foram de 900 g/t para coletor e 450 g/t de depressor, com 

pH fixado em 8. Por restrições de tempo, nesta etapa e nas subsequentes não foram realizados 

estudos cinéticos. Além disso, as amostras coletadas nos intervalos finais dos ensaios não 

teriam massa suficiente para as análises picnométricas para determinação do teor. Todas as 

demais características (espumação, vazão de ar, etc.) dos ensaios anteriores na célula de 

Fuerstenau foram mantidas. 

 

Tendo-se optado pelo melhor depressor, deu-se início à escolha da melhor dosagem. Foram 

analisadas a relação coletor/depressor nas condições 2:1 e 2:0,75. As dosagens de coletor 

utilizadas foram de 600, 900 e 1200 g/t. A Tabela 5 resume as dosagens de coletor e depressor 
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para cada ensaio. Nesta etapa também se utilizou apenas oleato de sódio como coletor e 

dextrina como depressor. O pH foi mantido em 8 com demais configurações como as da etapa 

anterior. 

 

Tabela 5 – Condições para ensaios com diferentes dosagens de coletor/depressor. 

Composição 

Coletor/depressor 

Dosagem [g/t] 

Coletor Depressor 

2:1 
600 

300 

2:0,75 225 

2:1 
900 

450 

2:0,75 337,5 

2:1 
1200 

600 

2:0,75 450 

 

Após a escolha da melhor configuração coletor/depressor (900 g/t/450 g/t), procederam-se 

com os experimentos de microflotação utilizando-se os sabões de óleos vegetais: manga, 

palma e pequi.  

 

Também foi feita microflotação catiônica reversa, para fins comparativos. Foram utilizadas 

duas configurações de dosagem dos reagentes: uma com valores semelhantes aos usados na 

flotação aniônica direta, e outra com dosagem em faixa usual de uso para a flotação catiônica 

reversa. No primeiro caso, a flotação foi feita com 900 g/t de amina e 450 g/t de amido. Na 

segunda configuração, foi utilizada dosagem de 120 g/t de amina e 700 g/t de amido. As 

demais configurações dos experimentos procederam de forma igual à etapa aniônica direta. 

 

5.5 Ensaios de microflotação com temperatura elevada 

 

Sabendo-se que a flotação aniônica de minério de ferro pode apresentar bons resultados em 

elevada temperatura, devido ao caráter de adsorção química, procurou-se verificar como 

seriam os resultados com uso dos sabões de óleos vegetais como coletores na temperatura de 

75 °C. Foram usados 25 g de amostra, nas proporções de 50 % de hematita e 50 % de quartzo. 

A dosagem dos coletores foi de 900 g/t e do depressor foi de 450 g/t. O pH foi fixado em 8.  
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O procedimento da realização dos ensaios foi feito da seguinte forma: as soluções de 

depressor e coletor eram postas em banho térmico e ao atingir a temperatura desejada, 

permaneciam no banho térmico por mais 20 minutos. De forma semelhante, procedia-se com 

a célula de Fuerstenau. Após esse tempo, a célula era fixada no suporte, a quantidade de 

sólidos adicionados na mesma e em seguida a solução de depressor (40 mL) eram colocados 

na célula. O condicionamento do depressor foi de 180 segundos. Após esse tempo, a solução 

de coletor (60 mL) era adicionada na célula, por mais 180 segundos. No último minuto de 

condicionamento, foi colocada uma gota do espumante. Ao final do tempo de 

condicionamento do coletor, o ar era ligado e o cronômetro ativado. Neste caso não era 

utilizada água de reposição, para evitar interferências na temperatura da polpa. Assim, os 

testes foram realizados até a exaustão da coleta de material flotado. 

 

Embora a temperatura dos reagentes fosse de 75 °C ao saírem do banho térmico, essa não era 

propriamente a temperatura de flotação. Não sendo possível, até então, montar um aparato em 

que fosse possível manter a célula de Fuerstenau e seu conteúdo, em temperatura constante, 

optou-se por atuar dessa forma. Pode-se dizer, então, que o início do condicionamento foi em 

temperatura de 75 °C. Mesmo procedendo-se desta forma, foi possível verificar que a flotação 

ocorreu de forma diferente do processo sem elevação de temperatura  

 

Neste estágio não foi verificada a flotação catiônica reversa, dado seu caráter preponderante 

de coleta por fisisorção, caso em que o incremento de temperatura não traz benefícios ao 

processo.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Caracterização das amostras  

 

6.1.1 Hematita 

 

A picnometria forneceu massa específica de 4.780 kg/m³. A distribuição de tamanhos 

demonstra que segue principalmente a distribuição de Rosin-Rammler, com agudez da 

distribuição (n) possuindo o valor de 1,96 com coeficiente de determinação (R²) de 95,7 %. 

A amostra não possui muitos ultrafinos, com apenas 3 % menor que 10 µm, mas possui 26 % 

passante em 33 µm e 76 % menor que 74 µm. O resumo dos parâmetros de distribuição 

granulométrica está na Tabela 6. A área superficial volumétrica específica apresentou o valor 

de 5,86 m-¹ de acordo com equação de Lopes, Luz e Milhomem (2020).  

 

Tabela 6 – Parâmetros de caracterização granulométrica da hematita. 

  Rosin-Rammler Gaudin-Meloy 
Gates-Gaudin-

Schumann 

  n R² n R² n R² 

Hematita 1,96 0,957 6,24 0,895 0,29 0,618 

 

Figura 21 – Distribuição granulométrica da hematita utilizada.  

 

Fonte: autoria própria. 
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Os resultados da análise química estão na Tabela 7 e a fotografia do microscópio eletrônica de 

varredura nas Figura 22 (alimentação) e 23 (concentrado magnético).  

 

Tabela 7 – Resultados da análise química da amostra hematita por fluorescência de raios X. 

Óxidos 

analisados 
[%] 

Fe2O3 73,05 

SiO2 11,31 

Al2O3 9,2 

MnO2 2,07 

MgO2 0,92 

P2O5 0,36 

TiO2 0,17 

CaO 0,11 

Outros 2,81 

 

Figura 22 – Fotografia do MEV da hematita de alimentação. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Embora a análise do MEV conceda apenas valores superficiais de medida, e de maneira 

semiquantitativa, o cálculo do teor médio de hematita foi de 72,43 %, próximo ao valor da 

análise química, viabilizando-se adotar a medição via MEV como parâmetro semi-

quantitativo do cálculo do teor da amostra magnetizada. 

 

Assim, de forma análoga, a amostra do concentrado da separação magnética apresentou teor 

de hematita de 93,95 %, demonstrando a alta pureza obtida pela etapa de pré-concentração. 

 

Figura 23 – Fotografia de MEV da hematita magnetizada. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

6.1.2 Quartzo 

 

A massa específica encontrada foi de 2.620 kg/m³ para o quartzo. A amostra apresentou boa 

correlação para as três equações de distribuição de tamanho analisadas, com R² levemente 

superior para a equação de Rosin-Rammler, conforme pode ser observado na Tabela 8, com n 

igual a 1,57 e R² igual a 99,4 %. A área superficial específica calculada foi de 0,21 m-1. Isso é 

explicado pela grande presença de material grosseiro na amostra de cabeça (d50 igual 

a 1,415 mm). Na Tabela 8 estão os dados de caracterização granulométrica para as equações 

analisadas, e na Figura  24 o gráfico de distribuição granulométrica do quartzo. 
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Tabela 8 – Parâmetros de caracterização granulométrica do quartzo. 

  Rosin-Rammler Gaudin-Meloy Gates-Gaudin-Schumann 

  n R² n R² n R² 

Quartzo 1,57 0,994 1,26 0,992 0,89 0,983 

 

Figura 24 – Distribuição granulométrica do quartzo. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Os resultados das análises químicas estão na Tabela 9 e a análise do MEV na Figura 25. 

Ressalte-se aqui que, por motivos diversos, a análise química por espectrofotometria foi 

realizada pela amostra de cabeça, enquanto a análise pelo MEV foi feita com material após 

lixiviação ácida. Também se percebe que a lixiviação teve bom resultado na amostra, com 

eliminação de boa parte de outros elementos. Na Figura 26, se encontra amostra de quartzo 

pré- e pós-lixiviação. 

 

Tabela 9 – Resultados da análise química do quartzo por espectrofotômetro de emissão atômica com fonte 

plasma. 

Menor 

que 

105µm 

Elemento Fe        Ti        Al        Cr        Zr        P         Outros 

Teor [%] 2,61 1,00 0,54 0,071 0,055 0,043 0,1834 

Menor 

que 

37µm 

Elemento Fe        Ti        Al        Mg        Ca        Cr        Outros 

Teor [%] 8,11 1,19 0,96 0,35 0,16 0,103 0,452 
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Figura 25 – Fotografia do MEV do quartzo após lixiviação ácida. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

Figura 26 – À esquerda, quartzo antes da lixiviação, e à direita, após 24 horas de lixiviação ácida. 

 

Fonte: autoria própria. 
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6.2 Caracterização dos óleos 

 

Na Tabela 10, estão os dados de caracterização dos óleos e do ácido oleico. Estão inclusos os 

dados de viscosidade cinemática, massa específica, índice de acidez e grau de saponificação. 

Quanto ao índice de acidez, percebe-se o elevado valor do ácido oleico. Esse índice pode 

indicar a quantidade de ácidos graxos livres no óleo, o que levaria o ácido oleico a ter uma 

quantidade elevada dos mesmos (CORSINI et al., 2008). Já quanto ao grau de saponificação, 

embora de posse do valor mínimo de NaOH para saponificação das amostras, não se procedeu 

à elaboração dos cálculos estequiométricos detalhados para a saponificação. Ao invés disso, 

apenas verificou-se que o pH, na hora da adição da solução alcalina, estivesse sempre acima 

de 12, ou seja, garantindo excesso de NaOH para a saponificação. Além disso, outro aspecto 

do grau de saponificação é que o mesmo é inversamente proporcional ao tamanho da cadeia 

do ácido graxo. E valores elevados do grau de saponificação indicam óleos mais adequados 

para preparação de sabão (SCHUMANN; SIEKMANN, 2007). O ácido oleico, por exemplo, 

apresentou a melhor e mais rápida saponificação. 

 

Tabela 10 – Informações de caracterização dos óleos vegetais. 

Líquido 

Viscosidade 

cinemática 

[mm²/s] 

Massa 

específica 

[kg/m³] 

Índice de acidez 

[mg NaOH/g 

amostra] 

Grau de saponificação 

[mg NaOH/g amostra] 

Ácido oleico 75,89 906,94  141,62 129,62 

Óleo de 

manga 
40,50  906,44 3,46 115,94 

Óleo de 

palma  
51,18  906,22 14,35 119,45 

Óleo de pequi 44,50  853,16 6,50 89,84 

 

No caso de reprodutibilidade e repetitividade (R&R) do tensiômetro, utilizaram-se os três 

últimos valores da medida de tensão superficial nas concentrações de 250, 300 e 350 mg/L, 

em vista da estabilidade obtida. As informações podem ser vistas na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Valores das medições de tensão superficial das três últimas concentrações, levando-se em conta a 

estabilidade obtida nas medidas. 

Operador Ensaio 
Óleo Valor 

Geral Manga Palma Copaíba 

1 

1 35,73 35,27 45,93   

2 35,57 35,07 45,9   

3 35,67 35,23 46,1   

Média 35,66 35,19 45,98 38,94 

Amplitude 0,17 0,2 0,2 0,19 

            

2 

1 35,8 35,87 46,7   

2 35,17 35,6 46,87   

3 35,4 35,73 46,73   

Média 35,46 35,73 46,77 39,32 

Amplitude 0,63 0,27 0,17 0,36 

 

Com esses dados, foi possível avaliar a variação obtida pelos óleos (VO) e aquela pelos 

avaliadores/operadores (VA). Um R&R aceitável deve ter valor menor que 10 %, mostrando 

que o tensiômetro utilizado apresenta boa confiabilidade na leitura dos valores, 

independentemente do tipo de reagente utilizado ou do operador, contanto que as medidas 

sejam realizadas de maneira minuciosa. 

Tabela 12 – Percentuais das fontes de variação. 

Fonte de Variação Variação total 

 
VE 0,16 %VE 2,65  

         

VA 0,26 %VA 4,32  

         

VO 6,06 %VO 99,87  

         

R&R 0,31 %RR 5,07  

         

VT 6,06 ndc 27,8  
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Os valores de CMC encontram-se na Tabela 13. Os gráficos de tensão superficial versus 

concentração de reagente encontram-se no Apêndice C. Todos os ensaios de microflotação 

foram efetuados com valores inferiores à sua CMC.  

 

Tabela 13 – Valores de CMC dos reagentes coletores.  

Óleo 
CMC 

(mg/L) 

Tensão superficial 

(mN/m) 

Oleato 100 34,2 

Manga 300 34,8 

Palma 250 35,7 

Pequi 200 37,0 

 

Os dados de espumação encontram-se na Figura 27. Na vazão de 26 mL/s, o oleato de sódio 

apresentou maior espumância, seguido pelos óleos de palma e manga. Esse resultado é 

condizente com os valores do índice de saponificação, uma vez que maiores valores se 

apresentam mais adequados para preparação de sabão. Neste caso, também seria indicativo do 

poder espumante dos mesmos. Na vazão de 43 mL/s, segue-se que maiores espumâncias são 

de oleato, palma e manga. Entretanto, nesta vazão, o óleo de pequi apresentou maior 

espumância. Na vazão de 97 mL/s, por outro lado, todos os reagentes apresentaram 

espumância abaixo de 5 s-1. Pode ser um indicativo de que aeração excessiva prejudica na 

característica espumante dos reagentes. Dados de espumação estão no Apêndice D. 

 
Figura 27 – Espumância das soluções saponificadas dos coletores na concentração de 75 mg/l. 

 
Fonte: autoria própria. 



74 

Na Figura 28 encontram-se dados de espumância para concentração de sólidos de 0,25 %. O 

oleato de sódio apresentou queda na sua espumância, indo de 25,5 s-1, o que pode demonstrar 

que o resultado anterior, sem sólidos, não é um caso isolado. Aumentando-se mais uma vez a 

vazão, houve novamente queda nos valores de espumância de todos os reagentes, 

demonstrando que mesmo a presença de sólidos, neste caso, não levou a estabilização em 

vazões mais altas. Ressalte-se que os testes de microflotação foram realizados em vazão de 

34 mL/s, ou seja, em valores que garantiram boa espumação no processo. Apesar dos dados 

de espumação serem considerados como semiquantitativos, ainda sim são interessantes 

quando às características dos sabões de óleos, podendo inclusive relacionar diretamente, por 

exemplo, com seus valores de índice de saponificação. Os dados de estatística básica está no 

Apêndices E. 

  

Figura 28 – Espumância das soluções saponificadas dos coletores na concentração de 75 mg/l e presença de 

hematita (0,25 %), para três vazões diferentes.  

 

Fonte: autoria própria. 

 

6.3 Ensaios comparativos de técnicas de microflotação: tubo de Hallimond e célula 

de Fuerstenau  

 

A Tabela 14 mostra os valores médios de flotabilidade dos minerais separados para cada 

equipamento, e o coeficiente de variação obtido em cada um deles. A variação foi maior, em 
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todos os casos, na célula de Fuerstenau. Ainda assim, os valores encontram-se abaixo de 

30 %, indicando dispersão de baixa a média (dependendo de cada equipamento), embora no 

caso do uso de quartzo puro, o valor esteja novamente próximo ao limite, no caso da célula de 

Fuerstenau.  

 

Tabela 14 – Flotabilidade média e coeficiente de variação das medidas para cada equipamento e condição das 

amostras. 

Grupo 

100 % H 70 % H/30 % Q 30 % H/70 % Q 100 % Q 

Média 
Coeficiente 

de variação 
Média 

Coeficiente 

de variação 
Média 

Coeficiente 

de variação 
Média 

Coeficiente 

de variação 

Hallimond  99,05 % 0,71 % 53,11 % 5,92 % 82,15 % 2,64 % 30,18 % 6,46 % 

Fuerstenau 93,73 % 3,34 % 45,33 % 14,96 % 74,79 % 7,16 % 24,79 % 29,59 % 

 

 

Com tais dados, foi realizada análise de variância, demonstrando que os grupos são diferentes, 

ou seja, os resultados obtidos pelos equipamentos divergem, conforme mostrado pelos P -

 valores na Tabela 15.  

 

Tabela 15 – Resultado de valor-P para comparação de flotabilidade entre tubo de Hallimond e célula de 

Fuerstenau, para diferentes proporções de quartzo e hematita. 

Grupo P-valor 

100 % Hematita 0,014 % 

70 %Hematita/30 % Quartzo 0,150 % 

30 %Hematita/70 % Quartzo 0,658 % 

100 % Quartzo 4,905 % 

 

 

Quanto ao cálculo dos teores nos sistemas mistos, o tubo de Hallimond, apresentou média de 

teores de 67,7% e 68,6% para as condições de 70 % e 30% de hematita, respectivamente. 

Percebe-se que a quantidade de quartzo presente não influenciou na capacidade de flotação do 

sistema. No caso da célula de Fuerstenau, os teores médios para as formas de análise 

(separação magnética/peso e por massa específica) se encontram na Tabela 16, mostrando 

também pouca diferença entre eles. 
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Tabela 16 – valores médios de teor de ferro e variância para os métodos de análise de teor. 

  Grupo Pesagem Densidade 

Teor 
70H 61,52 % 61,78 % 

30H 41,62 % 44,46 % 

 

Fazendo-se análise de variância das medidas entre o tubo de Hallimond e célula de 

Fuerstenau, é possível ver que os resultados obtidos por ambos são diferentes, ou seja, os 

resultados obtidos entre eles são diferentes. Apesar disso do coeficiente de variação ser maior 

nas medidas obtidas pela célula de Fuerstenau, optou-se por dar continuidade ao uso da 

mesma nos ensaios subsequentes, e ainda sim os resultados, embora com coeficiente de 

variação maior, foram menores que 30 %, demonstrando ainda assim a aceitabilidade da 

técnica. 

 

Tabela 17 – ANOVA entre tubo de Hallimond e célula de Fuerstenau, para mistura sintética de 30 % hematita e 

70 % quartzo. 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 0,256804 1 0,256804 75,60918 3,04025E-07 4,543077 

Dentro dos grupos 0,050947 15 0,003396       

              

Total 0,307751 16         

 

Tabela 18 – ANOVA entre tubo de Hallimond e célula de Fuerstenau, para mistura sintética de 70 % hematita e 

30 % quartzo 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico 

Entre grupos 0,02063 1 0,02063 187,5959 6,95502E-10 4,543077 

Dentro dos grupos 0,00165 15 0,00011       

              

Total 0,02228 16         

 

6.4 Ensaios de microflotação em célula de Fuerstenau utilizando óleos vegetais como 

coletores 

 

Antes de mais nada, deve-se ter em mente que os valores de flotabilidade dos ensaios de 

microflotação tendem a ser previamente ajustados para valores que não fiquem nem muito 

altos, mascarando resultados comparativos entre condições, nem muito baixos, o que também 
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leva ao mascaramento do contraste das condições. Deste modo o objetivo em geral é ter níveis 

sensíveis a mudanças de condições, dos minerais, ou dos reagentes estudados. Desse modo, 

por exemplo, janelas de seletividade podem ser detectadas mais facilmente. 

 

Como consequência, via de regra, a otimização da dosagem de reagentes é feita em fase final 

da campanha experimental em escala de bancada. 

 

A flotabilidade da hematita, em pH fixo em 7 e variando a dosagem encontra-se na Figura 29. 

Na concentração de 2 mg/L, todos os coletores apresentaram baixa flotabilidade da hematita, 

ficando abaixo de 20 %. Na concentração de 10 mg/L, houve pouca melhora na flotabilidade, 

com exceção do oleato de sódio, cujo valor subiu para aproximadamente 50 %. Já nas 

concentrações de 75 mg/L, houve melhoras na flotabilidade, com óleo de pequi atingindo 

74,43 %, seguido por oleato de sódio com 71 %. Foi possível obter flotabilidade de 65,84 % 

com óleo de manga e de 59,40 % com óleo de palma. 

 

Figura 29 – Flotabilidade de hematita em pH 7, em diferentes concentrações dos coletores. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Os resultados de flotabilidade de hematita com concentração de 75 mg/L (625 g/t) variando-se 

o pH encontram-se na Figura 30. De forma geral, para a hematita, os melhores valores obtidos 

encontram-se em pH 8. Esse comportamento é usualmente atribuído à alta atividade 

superficial e hidrofobizante do dímero ionomolecular desse tipo de coletor. O único a não ter 
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apresentado aumento nesta faixa foi o óleo de manga, que apresentou 65 % de recuperação 

em pH 7. Os resultados de flotabilidade do quartzo, variando seu pH e com concentração fixa 

de 75 mg/L (625 g/t) encontram-se na Figura 31. Nenhum reagente se mostrou muito efetivo 

para sua recuperação, com valores inferiores a 50 % para todos os reagentes. O óleo que 

apresentou maiores flotabilidade foi o óleo de palma, que apresentou valores maiores que 

30 % (exceto em pH 8) enquanto os demais apresentaram valores próximos a 20 %.  

 
Figura 30 – Flotabilidade máxima de hematita para os coletores em função do pH. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

Figura 31 – Flotabilidade máxima de quartzo para os coletores em função do pH. 

 
Fonte: autoria própria. 
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Os parâmetros cinéticos, encontram-se nas Figuras 32 e 33 e as tabelas encontram-se no 

Apêndice F. Ambos os modelos apresentaram boa aderência. Optou-se por elaborar as figuras 

com os dados do modelo clássico de Garcia-Zuñiga, uma vez que o mesmo apresentou 

aderência (R²) levemente superior ao modelo retangular de Klimpel. 

 

Pela Figura 32, percebe-se altas taxas cinéticas da hematita para oleato de sódio e de manga 

em pH 11, mesmo que isso não reflita a capacidade de recuperação do sistema. Isso 

demonstra apenas que há elevada recuperação inicial, mas logo se dá o esgotamento e o 

processo tem dificuldades de continuar. Na faixa de pH 8, óleos de palma e de pequi 

apresentaram maiores parâmetros cinéticos.  

 

Figura 32 – Parâmetro cinético dos coletores para a hematita, em função do pH. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

O parâmetro cinético do quartzo está mostrado na Figura 33. O óleo de palma apresenta 

menor taxa em pH 8 e maiores valores nos pH’s 7 e 9. Óleo de pequi também apresentou 

baixa cinética em pH 8. De forma geral, a cinética de todos foi mais baixa em comparação 

com a hematita, mostrando que todos os reagentes seriam mais eficazes para flotação de 

hematita em comparação do quartzo. 
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Figura 33 – Parâmetro cinético dos coletores para o quartzo, em função do pH. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

6.5 Ensaios de microflotação com depressor 

 

Na comparação entre depressores, foi possível obter teor de ferro para a fração flotada de 

50,36 % com uso de dextrina contra teor de 42,50 % para fluossilicato de sódio. Ou seja, o 

fluossilicato tende a deprimir de forma mais enérgica a hematita. Com isso, optou-se pela 

continuidade dos experimentos com a dextrina. Cabe ressaltar também que a solução 

preparada com fluossilicato tende a ser muito ácida, levando a maior consumo de reagente 

para ajuste de pH. 

 

Os resultados dos experimentos com diferentes dosagens de coletor/depressor encontram-se 

na Tabela 19. Os melhores resultados foram com 900 g/t de coletor e 450 g/t de depressor, 

com teor de ferro de 59,01 % e índice de seletividade de 5,56. Com isso, essas dosagens 

foram escolhidas para os demais experimentos de microflotação com os óleos vegetais.  
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Tabela 19 – Resultados comparativos da microflotação com diferentes dosagens de oleato de sódio e dextrina. 

Coletor [g/t] Depressor [g/t] Teor Fe [%] 
Índice de 

Seletividade. 

600 300 58,52 5,27 

  225 57,34 4,68 

900 450 59,01 5,56 

  337,5 56,84 4,45 

1200 600 54,4 3,57 

  450 51,59 2,86 

 

Na comparação com diferentes coletores foi inclusa microflotação catiônica reversa com 

amina/amido. Neste caso, duas configurações foram utilizadas para comparação: uma delas 

com dosagem coletor/depressor semelhante à usada com os óleos vegetais (900 g/t para 

coletor e 450 g/t para depressor); na outra, a amina esteve com dosagem (mais usual) de 

120 g/t e amido em 700 g/t. A segunda configuração mostrou-se melhor, como esperado. 

Entretanto, esta configuração ainda mostrou resultados inferiores aos obtidos dos óleos 

vegetais: 1,93 para índice de seletividade de Gaudin e recuperação metalúrgica de hematita de 

65,88 %. Para os óleos vegetais, o melhor valor foi do oleato, com 5,56 de I.S. e 84,76 % de 

recuperação metalúrgica. O pequi obteve I.S. de 3,8 e recuperação metalúrca de 79,18 %. Os 

resultados encontram-se na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Resultado de microflotação com uso de diferentes coletores. 

Coletor Teor Fe [%] 
Índice de 

Seletividade 

Recuperação 

Metalúrgica [%] 

Oleato  59,01 5,56 84,76 

Manga 59,4 4,27 81,00 

Palma 57,91 3,54 77,96 

Pequi 58,54 3,8 79,18 

Amina 1 33,81 0,944 48,56 

Amina 2 45,87 1,93 65,88 

Obs: Amina 1: 900 g/t de amina e 450 g/t de amido. Amina 2: 120 g/t de amina e 700 g/t de amido. 

 

Os resultados dos ensaios com aumento de temperatura encontram-se na Tabela 21. Os óleos 

de manga e palma não apresentaram melhora com aumento da temperatura. O óleo de manga 
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apresentou queda no seu I.S., indo de 4,27 sem aquecimento, para 3,64 com aquecimento, e 

sua recuperação metalúrgica caiu de 81 % para 78,44 %. O índice de seletividade do óleo de 

palma subiu de 3,54 para 3,74 e sua recuperação metalúrgica foi de 77,96 % para 78,88 %. 

Assim, o aumento de temperatura não se mostrou promissor, num primeiro momento, para 

esses dois reagentes. Oleato de sódio, por sua vez, apresentou elevação do índice de 

seletividade de Gaudin e da recuperação metalúrgica, de 5,56 e 84,76 %, para 9,17 e 90,17 %. 

Por fim, o óleo de pequi apresentou-se como muito promissor com o aumento de temperatura: 

alcançou I.S. de 15,71 e recuperação metalúrgica de 94,02 %. 

 

Tabela 21 – Resultados de microflotação com condicionamento em alta temperatura. 

Coletor Teor Fe [%] 
Índice de 

Seletividade 

Recuperação 

Metalúrgica [%] 

Oleato  62,78 9,17 90,17 

Manga 54,61 3,64 78,44 

Palma 54,92 3,74 78,88 

Pequi 65,46 15,71 94,02 
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7 CONCLUSÕES 

 

As principais conclusões obtidas neste estudo são: 

 

• De forma geral, em sistema simples, os sabões de óleos vegetais apresentaram bons 

resultados, sendo os melhores obtidos em pH 8 na concentração de 625 g/t. Oleato de 

sódio apresentou flotabilidade da hematita de 76,41 %, seguido por óleo de pequi, 

74,28 %, palma, 64,93 % e manga, 56 %; 

• Os resultados de microflotação com os coletores na dosagem de 900 g/t e dextrina 

como depressor na dosagem de 450 g/t mostraram que foi possível obter bons 

resultados, com recuperação metalúrgica de 84,76 % para oleato de sódio, 81 % para 

óleo de manga, 79,18 % para óleo de pequi e 77,96 % para óleo de palma; 

• Resultados de microflotação com dosagem dos coletores de 900 g/t e depressor em 

450 g/t e condicionamento em temperatura de 75 °C mostraram que o aquecimento 

não foi tão efetivo na flotação com óleo de palma e de manga. Oleato apresentou 

melhora nos seus índices, com recuperação metalúrgica subindo para 90,17 %. Óleo 

de pequi, por sua vez, mostrou grande potencial com aquecimento, apresentando 

recuperação metalúrgica de 94,02 %. 
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8 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Ficam como sugestões para trabalhos a serem realizados no futuro:  

 

• Campanha experimental circunstanciada em célula mecânica, em escala de bancada e em 

coluna piloto, para fazer o escalonamento das variáveis de processo aqui utilizadas, 

empregando-se os mesmos reagentes. 

• Análise da flotação aniônica direta de hematita com outros óleos vegetais; 

• Verificar o efeito das características de espumação na flotação aniônica direta com sabões 

de ácidos graxos, com diferentes espumantes e configurações hidrodinâmicas; 

• Verificar o potencial do aquecimento da polpa em diferentes temperaturas e com 

diferentes tipos de óleos vegetais; 

• Verificação do comportamento dos reagentes aqui apresentados com minérios reais. 
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APÊNDICE A – Curvas de espectofotometria dos óleos vegetais não 

saponificados
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APÊNDICE B – Equação para determinação da fração hematita 

 

sDividindo por V (volume de sólidos):

(1 )

Onde  é a fração volumétrica da hematita. Colocando então em evidência:
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A fração volumétrica da hematita também é dada por:

Mas a razão entre massa de hematita e massa de sólidos totais é a concentração mássica

ou fração de hematita.

q

h

hh h s
h

ss h s

s

m
V m

mV m



 





 
   

= = =
 

 
 

 Assim:

Tendo-se, por fim:
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APÊNDICE C – Curvas de CMC das soluções saponificadas dos óleos vegetais 
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APÊNDICE D – Dados de espumação 

 

 Vazão de ar [m³/s] 

 2,64E-05 

Espessura da 

espuma [m] 
Oleato Manga Palma Pequi 

Y0 0,145 0,137 0,14 0,142 

Ymáx 0,38 0,252 0,33 0,21 

     

Espumância [1/s] 11,4844 7,61594 9,97326 6,34662 

 

 Vazão de ar [m³/s] 

 4,34E-05 

Espessura da 

espuma [m] 
Oleato Manga Palma Pequi 

Y0 0,137 0,137 0,14 0,14 

Ymáx 0,38 0,252 0,33 0,38 

     

Espumância 

[1/s] 
11,4844 7,61594 9,97326 11,4844 

 

 Vazão de ar [m³/s] 

 9,67E-05 

Espessura da 

espuma [m] 
Oleato Manga Palma Pequi 

Y0 0,141 0,14 0,139 0,138 

Ymáx 0,272 0,238 0,26 0,26 

     

Espumância 

[1/s] 
8,22038 7,19283 7,85772 7,85772 
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APÊNDICE E – Estatística descritiva para ensaios de microflotação. 

 

 

 Comparação de análise de teor entre separação magnética + pesagem e medida 

de massa específica, para amostra com 70 % de hematita e 30 % de quartzo. 

Separação magnética + pesagem   Massa específica   

        

Média 0,615249333 Média 0,617776822 

Erro padrão 0,004919352 Erro padrão 0,006009554 

Mediana 0,608747962 Mediana 0,613412097 

Modo #N/D Modo #N/D 

Desvio padrão 0,013914029 Desvio padrão 0,016997584 

Variância da amostra 0,0001936 Variância da amostra 0,000288918 

Curtose -0,038872786 Curtose -1,446075476 

Assimetria 1,061755754 Assimetria 0,34075437 

Intervalo 0,039296599 Intervalo 0,04769242 

Mínimo 0,601590195 Mínimo 0,596198206 

Máximo 0,640886794 Máximo 0,643890625 

Soma 4,921994665 Soma 4,942214575 

Contagem 8 Contagem 8 

Nível de confiança (95,0 %) 0,011632419 

Nível de confiança 

(95,0 %) 0,014210336 
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Comparação de análise de teor entre separação magnética + pesagem e medida 

de massa específica, para amostra com 30 % de hematita e 70 % de quartzo. 

Separação magnética + pesagem   Massa específica   

        

Média 0,379738913 Média 0,405257151 

Erro padrão 0,048741142 Erro padrão 0,045664708 

Mediana 0,399332076 Mediana 0,410891207 

Modo #N/D Modo #N/D 

Desvio padrão 0,146223425 Desvio padrão 0,136994125 

Variância da amostra 0,02138129 Variância da amostra 0,01876739 

Curtose 1,431808397 Curtose 4,134374555 

Assimetria 

-

0,828124215 Assimetria 

-

1,412188798 

Intervalo 0,512291218 Intervalo 0,510230368 

Mínimo 0,087802862 Mínimo 0,090129209 

Máximo 0,600094081 Máximo 0,600359577 

Soma 3,417650215 Soma 3,64731436 

Contagem 9 Contagem 9 

Nível de confiança(95,0 %) 0,112397274 

Nível de 

confiança(95,0 %) 0,105303007 
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APÊNDICE F – Informações de parâmetro cinético 

 

Dados dos parâmetros de cinética, para os modelos clássico (Zuñiga) e retangular (Klimpel) para a hematita, em função do pH. 

 

pH 5 7 8 

 

9 

  

 

11 

  

MODELO CLÁSSICO 
K 

[1/min] 
Rmax R² 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

Oleato de sódio 1,524 70,2 99,8 0,834 82,2 99,8 1,69 0,763 0,999 0,606 49,3 100 1,734 5,66 99,8 

Óleo de manga 1,032 55,9 99,9 1,152 68,9 99,9 0,894 0,618 0,997 0,4374 63,3 99,9 1,314 8,11 99,3 

Óleo de palma 0,942 70,5 99,3 0,804 68,6 100 2,36 0,648 1,00 0,5076 65,4 100 1,038 17 100 

Óleo de pequi 0,81 80 99,8 0,648 94,2 99,8 1,2 0,786 1,00 0,5442 96,9 99,7 0,5718 22,3 100 

                

MODELO 

RETANGULAR 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

Oleato de Sódio 2,898 80,7 98,6 1,416 99,6 99,3 3,36 0,865 0,999 0,996 60,9 100 3,462 6,4 99,9 

Óleo de Manga 1,812 66,5 99,7 2,094 80,8 99,9 1,56 0,739 0,997 0,702 79,6 99,9 2,496 9,36 98,8 

Óleo de Palma 1,614 84,8 98,1 1,374 83 100 5,15 0,713 0,997 0,828 81,5 99,9 1,842 20,2 99,9 

Óleo de Pequi 1,368 97,2 99,5 1,482 98 98,1 2,18 0,922 1,00 1,284 98 98 0,942 27,6 100 
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Dados dos parâmetros de cinética, para os modelos clássico (Zuñiga) e retangular (Klimpel) para o quartzo, em função do pH. 

 

pH 5 7 8 

 

9 

  

 

11 

  

MODELO CLÁSSICO 
K 

[1/min] 
Rmax R² 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

Oleato de sódio 0,349 0,358 99,9 0,307 0,36 98,5 0,312 0,332 99,3 0,341 0,289 99,9 0,283 0,23 98,6 

Óleo de manga 0,255 0,359 99,9 0,508 0,291 95,2 0,5 0,567 97,1 0,467 0,161 98,7 0,486 0,31 94,3 

Óleo de palma 0,338 0,593 99,8 0,508 0,48 95,7 0,164 0,644 100 0,478 0,482 99,9 0,159 0,593 99,5 

Óleo de pequi 0,206 0,525 100 0,145 0,631 99,9 0,204 0,523 99,9 0,281 0,411 99,9 0,118 0,575 99,9 

                

MODELO 

RETANGULAR 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

K 

[1/min] 
Rmax R² 

Oleato de Sódio 0,554 0,455 99,8 0,484 0,46 97,7 0,497 0,421 98,7 0,54 0,367 99,9 0,384 0,33 98,1 

Óleo de Manga 0,52 0,378 99,4 0,437 0,322 96,2 1,03 0,288 92,6 0,749 0,203 97,9 1,29 0,296 93,7 

Óleo de Palma 0,537 0,752 99,6 0,907 0,565 92,3 0,251 0,841 99,9 0,777 0,601 99,8 0,246 0,768 99,2 

Óleo de Pequi 0,318 0,68 100 0,222 0,823 99,9 0,317 0,675 99,8 0,44 0,527 99,8 0,18 0,754 99,8 
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ANEXOS 

 



116 

ANEXO A – Principais ácidos graxos que compõem óleos e gorduras 

 

Símbolo Nome sistemático Nome trivial Ponto de 

fusão ( °C) 

 

Ácidos graxos saturados 

 

C 4:0 Butanoico Butírico - 5,3 

C 6:0 Hexanoico Caproico - 3,2 

C 8:0 Octanoico Caprílico 16,25 

C 10:0 Decanoico Cáprico 31,6 

C 12:0 Dodecanoico Láurico 44,8 

C 14:0 Tetradecanoico Mirístico 54,4 

C 16:0 Hexadecanoico Palmítico 62,9 

C 18:0 Octadecanoico Esteárico 70,1 

C 20:0 Eicosanoico Araquídico 76,1 

    

    

Ácidos graxos insaturados 

    

C 16:1 (D9) 9-hexadecenoico Palmitoleico 0,0 

C 18:1 (D9) 9-octadecenoico Oleico 16,3 

C 18:1 (D11) 11-octadecenoico Vacênico 39,5 

C 18:2 (D9, 12) 9,12-octadecadienoico Linoleico - 5,0 

C 18:3 (D9, 12, 

15) 

9,12,15-octadecatrienoico Linolênico - 11,0 

C 20:4 (D5, 8, 

11, 14) 

5,8,11,14-eicosatetraenoico Araquidônico - 49,5 
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ANEXO B – Equações e parâmetros de ajuste da regressão não-linear para 

medida de área superficial específica 

 

Distribuição Equação de regressão Parâmetros de ajuste 

Gaudin-Meloy ( )1 exp c

vS a b n =  − − 
 

  

a = 1022,79 

b = 0,0385428 

c = 0,808936 

R² = 0,99991 

      

Gates-Gaudin-

Schumann 
 

( )

( )
2

1

a a

a

n ba

vS a k b n c

−

+

 
 

=    +
 
  

 

a = 1,9592 

b = 0,38077 

c = 6,4148 

k = 144,129 

R² = 0,99905 

      

Rosin-Rammler ( ) ( )
50

b n

vS a n d
−

=    

 ( )
( )

1,65813

1,65813 1,65813

290,0568
6

0,20708

n
a n

n


= +

+
 

R² = 0,99910 

 ( )
1,46902

1 exp
0,67235

n
b n

  
= − −  

   

 

R² = 0,9997 
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ANEXO C – Constante “” para o viscosímetro capilar de Ostwald, modelo 

cannon-fenske 

 

Número do 

capilar 

Diâmetro do 

capilar (mm) 

Constante K (valor 

aproximado) 

25 0,30 0,002 

50 0,44 0,004 

75 0,54 0,008 

100 0,63 0,015 

150 0,77 0,035 

200 1,01 0,1 

300 1,26 0,25 

350 1,52 0,5 

400 1,92 1,1 

450 2,30 2,5 

500 3,20 8 

600 4,10 20 
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ANEXO D – Índice de acidez 

 

Definição: massa de NaOH ou KOH, em mg, necessária para neutralizar 1 g de 

amostra. 

 

Material e reagentes: 

 

Balança analítica 

Proveta de 50 mL 

Solução éter-álcool (2:1) 

Solução de hidróxido de sódio (0,1 M ou 0,001 M) 

Erlenmeyer de 125 mL 

Bureta de 10 mL 

Fenolftaleína 

 

Procedimento: 

 

Pesar 1 a 2 g da amostra de óleo em erlenmeyer; 

Adicionar 25 mL de solução éter:álcool: 

Adicionar 2 a 3 gotas de fenolftaleína e titular com NaOH; 

Na titulação, agitar vigorosamente até o aparecimento da primeira coloração rósea 

permanente por 30 s; 

Anotar o volume gasto na titulação 

 

Cálculo: 

 

  [mg de NaOH/g de óleo]NaOH NaOH NaOH

amostra

V N PM
IA

m

 
=  

Onde: 

VNaOH – volume gasto de NaOH; 

NNaOH – normalidade do NaOH; 

PMNaOH – peso molecular do NaOH; 

mamostra – massa de óleo, em gramas. 



120 

ANEXO E – Grau de saponificação 

 

Definição: número de miligramas de NaOH ou KOH necessários para saponificar 1 g 

de amostra de gordura. 

 

Material e reagentes: 

Balança analítica 

Proveta de 50 mL 

Condensador de bolas 

Álcool 96 % (v/v) 

Solução de ácido clorídrico 0,5 M 

Solução alcoólica de hidróxido de sódio ou potássio (4 % m/v) 

Erlenmeyer de 250 mL 

Bureta de 10 mL 

Fenolftaleína 

 

Procedimento: 

 

Pesar 1 a 2 g da amostra de óleo em erlenmeyer; 

Adicionar 25 mL de solução alcoólica de XXOH: 

Preparar o “branco” em Erlenmeyer, adicionar 2 mL da solução alcoólica 

Colocar os Erlenmeyers em condensador de refluxo por uma hora 

Após resfriamento, colocar fenolftaleína no frasco da amostra e do branco e titular 

com HCl até a cor rosada desparecer 

Anotar o volume gasto na titulação 

 

Cálculo: 

 

( )
  [mg de NaOH/g de óleo]

B A NaOH

amostra

M V V PM
GS

m

 −
=  

Onde: 

M – molaridade de NaOH; 

VB e VA – volumes gastos do branco e da amostra, respectivamente 

mamostra – massa de óleo, em gramas 
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