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RESUMO

O trabalho teve como objetivo verificar a eficiência da vermiculita
hidrofobizada na adsorção de aminas utilizadas na flotação reversa de minério de ferro. O
principal objetivo é o tratamento de efluentes proveniente de usinas. Os resultados obtidos
foram bastante promissores e mostram que a vermiculita hidrofobizada pode ser usada com
bastante sucesso no tratamento de efluentes de flotação utilizando aminas.
PALAVRAS CHAVES: Vermiculita hidrofobizada, adsorção, efluentes, contaminantes
orgânicos.
ABSTRACT

A study of adsorption of amine used as a collector on the reverse flotation of
iron ore by hydrophobized vermiculite was carried out. The main objective was to utilize the
vermiculite to treat effiuents from the processing plant. The results obtained are very
promissing and it shows that hydrophobized vermiculite produce very good results in the
treatment of amine flotation effiuents.
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INTRODUÇÃO

A qualidade dos rejeitos aquosos industriais despejados nos rios e lagos tomouse uma questão importante no equacionamento de urna política ambiental de qualquer empresa.
Processos alternativos, técnicas ou procedimentos novos tem sido implementados para se
evitar, ou amenizar, a contaminação dos cursos d 'água.
647

Efluentes contaminados afetam ecossistemas devido à sua toxidez e por
provocarem alterações fisicas e/ou fisico-químicas da água, que podem ocasionar, por
exemplo, mau cheiro.
Em publicações anteriores já se relatou a eficácia da vermiculita expandida
hidrofobizada na adsorção de alguns contaminantes orgânicos da água, tanto apoiares (óleos,
petróleo, querosene, etc) como polares (clorobenzeno, etc) [I - 4].
A vermiculita é um mineral que pertence a família das micas (silicato hidratado
de alumínio-magnésio-ferro, de composição variável) e é uma forma alterada da biotita. Sua
principal propriedade é a de esfoliar-se, ou expandir, sob a forma de camadas quando
submetidas a altas temperaturas, produzindo um material de baixa densidade.
A

hidrofobização

da

vermiculita

expandida

realiza-se

com

agentes

hidrofobizantes derivados do silicone, tais como siloxanos [5] e que apresenta grande
durabilidade e resistência a ambientes ácidos e básicos. além de possuir a capacidade de ser
reutilizável após cada adsorção e extração.
A amina é aplicada no processo de flotação reversa do minério de ferro, onde
funciona como coletora da sílica. O rendimento desta operação não é de I 00%, logo uma parte
da amina se dirige, livre, para a barragem de rejeitos, sem estar associada com a sílica, e depois
para os cursos d'água.
O objetivo do experimento é simular, em laboratório, situações reais de uma
bacia de decantação onde chegam rejeitos sem tratamentos. E demonstrar possíveis rotas de
adsorção da amina e de outros reagentes com um material de fácil obtenção e que proporciona
uma eficiente limpeza da água.
Neste

trabalho

verificou-se

a

eficiência da

vermiculita expandida e

hidrofobizada no tratamento de águas contaminadas com aminas utilizadas na mineração de
ferro.
MATERIAIS E PROCEDIMENTOS EXPERfMENTAIS

Os materiais utilizados neste trabalho foram:
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- Flotigam EDA-B, coletor, produzido pela Hoechst, para flotação de quartzo e
minérios de silicato com características ácidas. Sua composição química refere-se a uma
alquilamina neutralizada parcialmente com ácido acético: [R- O- ( CH2 ) 3 - NH, y CH,cooÉ mais comumente conhecida apenas por amina. Seu peso específico é de 0,9glcm' com ponto

de ebulição acima de Ioooc. Nos experimentos usou-se uma amostra com diluição a I%.
- Vermiculita, originária da região de Catalão (GO), com granulometría entre
0,5 a lmm e que foi submetida ao seguinte processo de preparação. Primeiramente uma
expansão a altas temperaturas e depois a hidrofobização com reagentes hidrofobizantes. Seu
peso específico, quando expandido, varia entre O, 13 a O, 18g/cm'.
- Reagentes necessários ao processo de extração para se determinar o teor de
amina adsorvido pela vermiculita: ácido acético (1:49), álcool isopropílico, clorofórmio,
alaranjado de metila.
- Espectrofotômetro UVIVIS (B 493 - micronal).
A seqüência experimental utilizada para a verificação da adsorção foi a
seguinte:
Em um béquer com 500ml de água destilada e com pH ajustado em tomo de
I O, adicionaram-se quantidades da solução de amina a I% variando, conforme o teste, entre
0,10 a 2,00ml. Em seguida, com ajuda de um agitador mecânico, acrescentou-se a vermiculita
expandida e hidrofobizada (valores entre 0,5 a 3,0g), mantendo-a em contato com a fase
aquosa, em agitação, por 5 minutos.
Logo após, foram pipetados IOO,Oml da solução (evitando-se os grãos de
vermiculita) e transferidos para um funil de separação. Neste, acrescentou-se mais IOO,Oml de
água destilada, 20ml de ácido acético e 20ml de álcool isopropílico.
Com urna solução tampão de ácido acético (2M) e acetato de etila, acertou-se o
pH para a faixa de 3,50- 3,75 (6].
Foram acrescentados 2ml de alaranjado de metila ao balão, e, logo em seguida,
o clorofórmio com que se realizou a extração. O funil de separação foi agitado e deixado em
repouso por alguns instantes; logo ocorreu a separação da fase orgânica (inferior) da aquosa.
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A quantidade de clorofórmio utilizada por extração, oscilava entre 5 a IOml.
As extrações eram repetidas até que se obtivesse um volume constante de IOO,Oml. As frações

clorofórmicas foram filtradas em papel de filtro contendo sulfato de sódio anidro.
Realizou-se, então, a leitura no espectofotômetro, na faixa de 423nm, obtendose a absorbância máxima da amostra [7]. Este resultado foi lançado numa curva de calibração,
previamente construída., donde obtêm-se o valor da concentração da amina na amostra.
Determinou-se, portanto, a concentração da amina restante na água., após o
processo de adsorção feito com a vermiculita expandida hidrofobizada.
Todos os ensaios foram repetidos, constatando-se uma ótima reprodutibilidade
dos resultados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

A razão da escolha dos ·volumes da solução de amina ( RNH 2 ) a I%, variando

de O,IOml a 2,00ml (diluídos posteriormente para 500ml de água) é reproduzir, em escala
laboratorial, uma situação real. Estipulou-se que numa flotação do minério de ferro seja
utilizada uma quantidade média de 120g de amina por tonelada de minério, e que nessa massa
de reagente a eficiência da ação coletora oscile entre 50% a 98%. Ou seja., simulou-se urna
condição onde metade da amina se encaminhe livre para a barragem de rejeitos, e urna outra
onde apenas uma pequena fração chegue não associada a sílica.
Empregou-se o pH básico pois esta é a faixa onde são observados os maiores
índices de adsorção; em meio ácido ocorreria a ionização do grupo do RNH, [4]. O pH
alcalino também simula o meio em que é efetuada a flotação .
Na primeira fase dos experimentos manteve-se fixa em 2,0g a massa da
vermiculita expandida hidrofobizada , variando somente o volume da RNH 2 colocada em
contato com a mica para a adsorção. Verifica-se pela tabela I e figura I que a eficiência do
processo adsortivo é ínicialmente decrescente, partindo de um alto valor. À medida em que se
aumenta a concentração de amina nota-se um tendência para um patamar menor e constante
em tomo de 14%
TABELA -I. (Para massa constante de venniculita hidrolobizada iguala 2g.)
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CONC. INI. (mi) CONÇ. FIN. (mi

AOS. (%)
ABS.
0.1
0.009
88.4
0.036
0.3 18
0.5
36.5
0.305
0.753
1.0
24.8
0.666
2.0
1.720
14.0
1.486
Conc.mt. - concentraçllo uucial; conc.fin. - concentraçllo final;
ABS. = abs01bância; AOS = adso llo.

100

•

90
80

70

~

iií
o
<

60
50
40

•

30

20

•

•

10

o

. --- ------ . -+~---·-· · ---- ---+-·--- --t-~ - -- - - - - <>----

o

0,5

1,5

2

2,5

RNH2(mll
FIGURA I . Gráfico adsorçi!o X coocentraçAo de amina

Isto se explica da seguinte forma:
Para a massa de 2g de vermiculita, temos uma quantidade fixa e limitada de
sítios de adsorção livres. Quando adicionamos pequenos volumes do reagente, este é quase
totalmente "capturado" por estes sítios; ao passo que, aumentando-se a concentração da amina
em solução, todos os sítios tornam-se ocupados, restando ainda moléculas de RNH 2 livres no
meio aquoso. Isto significa dizer que só será adsorvida aquela quantidade suficient.e para
ocupar todos os sítios disponíveis na vermiculíta. Verificando a figura 2percebe-se nitidamente
esta faixa limite de adsorção.
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FIGURA 2. Gráfico volwne adsorvido X concentração de amina.

Numa segunda fase dos ensaios, o volume da amina foi fixado em l,Oml e
alterou-se a massa da venniculita , no meio aquoso. Pela tabela II e a figura 3 nota-se que a
eficácia da adsorção é diretamente proporcional a quantidade de venniculita utilizada no
processo. Isto ocorre porque colocou-se mais sítios de adsorção à disposição para a retirada
de RNH 2 do meio líquido.

AOS.(%)
VMC(g) CONC .fiN . (mi)
ABS
0.902
0.793
0.5
9.8
0.744
1.0
0.845
15.5
0.753
2.0
0.666
24.8
3.0
0.624
37.6
0.557
9.0
0.306
0.288
69.4
VMC. = venniculila; conc.fin. =concentração fmal; ABS. = absorbãncia; AOS. = adsorcllo.
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FIGURA J. Gráfico adsorçAo X quantidades de venniculita hidrofobizada.

Observando a figura 4, visualizamos, entretanto, que quando são empregadas
quantidades pequenas de vermiculita, a relação: "peso do adsorvido para peso da vermiculita"
é superior comparativamente àquela em se adiciona valores maiores de vermiculita. Ou seja,
têm-se um rendimento melhor para massas menores de vermiculita. Numa eventual utilização
em escala industrial seria necessário determinar uma faixa ótima onde se tenha um bom
rendimento da vermiculita associado a um bom índice de adsorção.

É importante ressaltar que, todos os dados acima apresentados, se referem a
extração de amina em um único estágio. Os resultados obtidos indicam que Úma maior
eficiência poderia ser conseguida através de uma operação "rougher-cleaner" (desbaste limpeza), ou seja, um desbaste inicial, seguido de uma limpeza da amina residual.
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FIGURA 4. Gráfico "peso adsorvido /
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CONCLUSÃO

A venniculita expandida hidrofobizada possui plena capacidade para despoluir
águas contaminadas com aminas provenientes de algum tratamento mineral. Sob condições
controladas e utilizando métodos àcertados, podem-se atingir valores significativos de limpeza
de tais águas.
O método de análise da água residual após a adsorção, pela extração com
solvente orgânico e espectrofometria, revelou-se como uma técnica precisa, rápida e de grande
sensibilidade.
A venniculita pode ser reutilizada

bastando apenas lavá-la com solvente

orgânico, retirando a arnina adsorvida, e retomá-la ao processo.
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