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ABSTRACT 
lnfrared spcctroscopy was utilized to characterizc thc differcnces in the ahsorption spcctra of 
thc classes of amines under investigation: cthcramincs. fàtty amim:s and condcnsates from 
severa! manufacturers. Bcnch scalc rcversc cationic tlotati01~ tcsts wcre pcrformcd with an 
itahiritic iron ore, from Mina do Pico. ltahirito-M(i , amincs hcing cmploycd as collectors and 
gelatinized com starch as depressant. Thc results showed that the ahsorption spcctra of 
etheramines differ from those of fàtty amines and condensatcs duc to lhe prcscnce of a pcak at 
1114cm· 1 (C-0 ether group). The condensates di!Tcr from thc fatty amincs duc to thc pcak at 
3200cm· 1 and to thc sharp band abovc l500cm- 1

• Not ali typcs of amines are cfTicient 
collcctors in the revcrse tlotation of iron ores. Fthcramincs prcsent thc bcst pcrformancc while 
fatty amines and condcnsates are poor colleetors. Some rcagcnts combinations. spccially those 
bctween amincs and kcroscne, provide good tlotation rcsults. 

KeyWords: amines, charactcrization, !lotation. combinations, keroscnc. 

RESUMO 
Através da espectroscopia infravennelha, procurou-se caracterizar diferenças nos cspectrns de 
absorção entre as trt:s classes de aminas estudildas; as eteraminas. as aminas graxas e os 
condensados, de diversos fabricantes. Ensaios de !lotação catiôniea reversa cm bancada. até a 
exausliio, foram realizados com minério de ferro itabirítico proveniente da Mina do Pico em 
ltahirito-MG. com as aminas como coletorcs e amido de milho gelatinizado corno depressor. 
Os resultados mostraram que os espectros de absorção das eteraminas diferem das aminas 
graxas c condensados pela presença do pico cm 1114cm-

1 
do grupo C-0 do éter. Os 

condensados diferem das aminas graxas pelo pico cm 3200cm- 1 e pela banda nítida acima de 
1500cm · I _ Nem todos os tipos de aminas são eficientes como colctorcs na !lotação de minério 
de ferro. As eteraminas apresentam melhor desempenho: as aminas graxas e os condensados 
são cc,letores pobres. Quilnto às combinações de aminas. observou-se que algumas delas. 
principalmente com querosene , fornecem hons resultados de !lotação. 

Palavras chave: aminas, caractcrizaçào. !lotação, wmhinações, querosene. 
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INTRODUÇÃO 

O ferro é a matéria-prima bás ica utilizada no avanço tecnológico da humanidade. Trata-se de 

um dos recursos minerais mais baratos e com uma ampla aplicação em todas as áreas 

industriais. O Brasil possui grandes reservas de minérios de ferro, capazes de suprir as 

necessidades brasileiras, e parte da mundial, por mais ou menos SOO anos. Por ser um minério 

de fác il obtenção c essencial que a sua recuperação seja a máxima possível, para que suas 

reservas não sejam consumidas deliberadamente. A flotação tem se destacado entre os 

métodos de concentração de minérios de ferro, adequando-se especialmente às granulometrias 

mais finas. 

Pesquisas sobre !lotação de minérios de ferro, em bancada ou em planta piloto, tiveram início 

em 1931. A maior parte dessas pesquisas foi sobre minério de ferro contendo ganga silicatada, 

o qual é conside rado o mais abundante tipo no mundo, com teor mínimo de 30 a 35% de ferro 

Jl). 

O primeiro uso industrial de !lotação data de 1954, cm Michigan, USA. Até esse período, o 

beneficiamento de minérios de ferro era restrito principalmente a separação magnética, 

eletrostática e gravítica. Flotação foi o maior descobrimento da indústria de minerais ferrosos 

dos últimos 40 anos 121. 

Com o desenvolvimento tecnológico atingindo também a área de processamento minera l, 

materi ais que ontem eram considerados rejeito sem nenhum valor hoje estão sendo 

recuperados c utili zados . Fsse é o caso dos finos de minério de ferro que, devido ao progresso 

tecnológico, estão sendo processados industrialmente . Entre os processos que permitem uma 

maior recuperação desses finos destaca-se a !lotação cm coluna. 

Sabe-se que existe uma variedade cnormc de minérios de ferro, principalmente de ita biritos. 

Logo, nem todas essas variedades podem ser tratadas da mesma maneira . No caso da !lotação 

desses minérios, a prática industrial tem demonstrado que a do tipo rcversa é a que leva aos 

melhores resultados; porem cada associação entre a sílica c a hcmatita é diferente; por isso 

ex istirão reagentes mais adequados para cada caso. 

383 



Os principais coletorcs uti lizados na !lotação dos minérios de íl:rro pertencem ao grupo das 

aminas, mais especificamente das eteraminas. As diaminas e combinações de coletores vêm 

merecendo a atenção dos pesquisadores. A escolha dos reagentes mais adequados a um 

determinado minério depende de vários fatores; entre eles a granulometria do minério a 

deslamagem do minério e a química da água, principahnente. 

Utilizou-se a flotação reversa, aplicada a um tipo de itabirito, para comparar a eficiência de 

coletores catiônicos, no caso aminas, de diversas composições e procedência, analisando-se os 

resultados em termos de recuperação de ferro c teor de ferro c sí lica. O trabalho foi dividido 

em 3 fases: estudo explorátorio. obtenção dos espectros no infravermelho c !lotação a 

exaustão. Na fase I fixou-se os valores de pH= I O, tempo de condicionamento dos rcagentes=5 

minutos e % de sól idos na polpa=20. Estes valores foram utilizados na tàse 3. Na fase 2 

comparou-se os espectros dos três principais tipos de aminas (eteramina, amina graxa e 

condensado). A tàse 3 foi dividida em 5 etapas com os seguintes objetivos em cada uma: 

. etapa I -variação das concentrações de amido e 4 diferentes eteraminas; 

. etapa 2- variação das concentrações de amido c 3 diferentes diaminas; 

.etapa 3 - variação das concentrações de amido e cteraminas de diferentes graus de 

neutralização (30, 50, 70%); 

. etapa 4- variação da concentração de amido c dos 3 tipos de aminas (eteramina, amina 

graxa e condensado); 

. etapa 5 - variação da concentração de amido e dos 3 tipos de aminas combinadas entre 

si e com querosene. 

Nas fases I e 3, o número de ensaios realizados foi obtido por metodologia estatística: 

planejamento fatorial geral e cm 2 níveis [J J. No prescnte artigo apenas os resultados da 

fase 2 c da etapa 5 da fase 3 serão apresentados. 

PROCEDIMENTv EXPERIMENTAL 

Ca racterização do minério (41 

A amostra trabalhada é oriunda de uma composição de.: 50 incrementos coletados nos 

afloramentos de itabiritos presentes no âmbito da cava atua l de hematita da Mina do Pico. Os 

itabiritos atlorantes são predominantemente friáveis. apresentando de,~ radação ao simples 
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manuseio. A friabilidade, aliada ás características químicas, descarta, a princípio, a obtenção 

de produtos granulados. 

Reagentes 

As aminas empregadas, li stadas por fabricante . foram: 

- Hocchst: 

. Flotigan T2A-13- acetato de amina graxa de sebo - PM=323-345, d~0,9 g/cm', apresenta-se 

na forma de pasta. Grupos alquila dividem-se em Cl4-15%, Cl6-30% c Cl8-65%, de cadeia 

reta, primária alifática; 

. EDA-3B- acetato de eteramina- grupo alquila C I O, 30% neutra lizada com :.ícido acético. 

- Sherex: 

MG-83/\ - acetato de cterdiamina - RO(CH2)3NH(Cil2)3NH2, PM= 193 , d=0,92Jg/cm', 

apresenta-se na forma líquida, usada quando se necessita de maior seletividadc. 

- Pietschcmicals: 

. Nb I 04 - condensado- radicais C I R. 

Os demais reagentes utili zados, depressor, reguladores de pH, so luçôes tampão e óleo neutro 

foram: 

. amido de milho não modificado- fabricado pela Refinações de Milho Brasil Ltda, preparado 

através de gelatinização com NaOll a 5%. O peso molecular médio desse amido é 

343.000g/mol ; 

. NaOH- hidróx ido de sódio 1' ./\ ., 

. HCI- ácido clorídrico!'.!\.; 

. so luções tampão (pH=4, 7, lO)- produzidas pela QGEL-Indústria Química S.A.; 

. óleo neutro - querosene. 

Equipamentos 

Os equipamentos utilizados no presente traba lho são: 

espectroscopia infravermclha -espectrômctro no infravermelho Pcrkin-Eimn modelo FT-

1760X a transformada de Fouricr controlado por um computador pro fissional Perkin-Eimer 

7700; 

. !lotação -célula de flotação ClMAQ com cuba de 3 litros. 
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Metodologia 

Caracterização dos coletores-aminas 

Com o intuito de se conhecer com clareza as aminas trabalhadas, fo ram feitas analises por 

espectroscopia infravermelha. As aminas líquidas c as pastosas claras foram dirctamente 

introduzidas no espectrômetro; já para as pastosas escuras foi necessária a confecção de uma 

pastilha prensada antes de serem analisadas. Obteve-se então os espectros de absorção de 

todas as aminas. 

Ensaios de tlotação em bancada 

A tlotação foi do tipo reversa. Os ensaios foram realizados em uma célula CIMAQ utili zando

se cuba de 3 litros com agitação de 1400 RPM. Levou-se cm conta, também. a umidade de 

12% do minério para o calculo das massas. O número de ensaios realizados foi obtido 

empregando-se uma metodologia estatística apropriada. Todos os ensaios fo ram rea li zados até 

a exaustão da massa llotada. 

O procedimento geral para todos os ensaios foi o seguinte: 

a. adição do minério e água na cuba: 

b. adição do depressor e ajuste do pH; 

c. condicionamento da polpa por tempo determinado; 

d. adição do coletor e ajuste do pH; 

e. condicionamento da polpa por tempo determinado; 

f. injeção do ar c coleta do concentrado; 

g. filtragem, secagem e pesagem do !lotado e do afundado. 

Na etapa 5 a variação da concentração de amido c aminas (ctcramina, etcrdiam ina, amina 

graxa e condensado) é considerada uma só variável , as aminas são combinadas entre si c 

também com querosene em 3 diferentes relações de combinações: 1/ 1. 211 , 1/2. O tempo de 

llotação foi mantido constante (2 min). Realiz11ram-sc 72 ensaios divididos em 18 para cada 

tipo de combinação feita , com 6 para cada relação. 

As combinações feitas foram: etcramina e amina graxa; eteramina c condensado: eteramina e 

querosene; eterdiamina e querosene. 
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Análise química 

As determinações analíticas de Fe c Si02 presentes nos produtos da !lotação to ram realizadas 

por fluorescência de raio-X e análi se química via úmida. 

RESULTADOS E OISCUSSÀO 

Fase 2 - todos os espectros das aminas utili zadas fo ram anali sados separadamente. depois 

comparados uns com os outros e por fim comparados com espectros de compostos já 

conhecidos, retirados da biblioteca 'Sadlcr'. contidos cm hanco de dados, no computador do 

próprio apan: lho de infravermelho . 

A ca racterização dos princ ipais picos presentes cm cada espectro é obtida pelas raias 

especí fi cas. atribuídas a cada ligação química . Já a tentati va de caracteri zação dos tipos de 

compostos que formam o reagente ana li sado é obtida principal mente pelas diferenças 

observadas da comparação dos espectros entre si. 

Pela aná lise do espectro, pertencente a etcramina (figura I). observa-se que as raias mais 

acent uadas, são provenientes das ligações N-H. C-II . C-0. A tabela I mostra as principais 

bandas de absorção desse espectro com seus respecti vos tipos de vibrações analisadas. 

No espectro da amina graxa ( fi gura I ) os principa is picos observados são dos grupos N-H , C

H. C =O, 0-11. A parte direita do espectro, a partir de 1300cm-1
• apresentou anúli se mais d ificil 

c menos diagnósti ca. sendo pouco discutida. A única co isa a dizer dessa regi ão no espectro é 

que ela se dife re bastante da mesma parte na ete ramina. A tabela 11 mostra as princ ipa is 

bandas de absorção desse espectro e o tipo de v ibração. O aspec to mai s importante é a 

ausênc ia da grande raia a 1114cm-
1
• o que confirma a ausência do grupo éter. 

O espectro pertencente ao condensado (figura I). di fere bastante dos outros dois. Observa-se 

que nesse espectro a raia característica da amina (defo rmação ax ial) é bastante nítida. 

d iferente dos out ros espectros estudados. onde não se nota um pico bem pronunciado. 

Também a forma dos picos pe rtencentes ús ligações C-II c N-11 (de formação angular) di fe re 

bastante da mesma nos out ros espectros. Como na amina graxa a parte direita do espectro. a 
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partir de 1300cm·1
, apresentou dificuldades de análise. Na tabela 11I observam-se os resultados 

da análise. 

Tabela I - Principais bandas de absorção e tipo de vibração dos espectros das 

eteraminas. C••p<ctros 1 • 2) 

Espectro Banda de absorção Comentários 

I, 2 faixa 3200-3500 deformações axiais das ligações N-H da amina 

faixa 2850-2965 deformações axiais das ligações C-H dos grupos 

meti la e metileno 

faixa 2200-3600 banda muito grande e abaulada, superposta às duas 

anteriores; deformações axiais do grupo NH3 

(chamada banda do amônio): caracteriza as aminas 

ionizadas ou sais de amônio primários 

faixa 1500-1700 deformação angular das ligações N-H da amina 
I 

faixa 1380-1450 deformação angular das ligações C-H dos grupos I 

meti la e metileno 

raia 1114 vibração da ligação C-0 do grupo éter 

Tabela II - Principais bandas de absorção e tipo de vibração do espectro da amina 

graxa.<r:sp~rtro 3) 

Espectro Banda de absorção Comentários 

3 faixa 3200-3500 deformações axiais das ligações N-H da amina 

faixa 2850-2965 deformações axiais da ligação C-H do grupo metila 

faixa 2200-3600 banda muito grande e abaulada, superposta à 

anterior; deformações ax!aiS do grupo NH3 

(também chamada banda do amônio): caracteriza 

as aminas ionizadas ou os sais de amônio primários 

faixa 1500- 1700 deformação angular das ligações N-H da amina 

faixa 1380-1450 deformação angular da ligação C-H do grupo I 

meti la 
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o -

EDA-.38 - Acct~ta de eteram1na 30% neultalizado 

""-t 
MG-83A - Acerato de eterdiamina 

.. -t 

flotiQdO l2A-B - AminCj gré.lxa 

.. -t 

Nb-1 04 - Condc:n:>ado 

CIO -t 

Figura 1 - Espectros de absorção t'htitlos tios três tipos tle a minas trabalhadas. 

389 



Tabela III - Principais bandas de absorção e tipo de vibração do espectro do 

condensado. (csP<ctro 4) 

Espectro Banda de aborção Comentários 

4 faixa 3000-3500 sobreposição das deformações axiais das ligações N-H 

da amina com as ligações N-H da amida 

faixa 2850-2965 deformações axiais da~ ligações C-H dos grupos metila 

e metileno 

faixa 1550-1730 sobreposição das deformações angulares das ligações 

N-H da amina com a ligação C=O da amida 

faixa 1380-1450 deformações angulares das ligações C-H dos grupos 

meti la e metileno 

O número de espectros obtidos foi de catorze. sendo que apenas um de cada tipo de amina 

consta na figura devido a semelhança dos espectros de aminas do mesmo tipo. 

Fase 3 ·Nas tabelas IV , V, VI, VII apresentam-se os resultados das combinações de coletores, 

(média das duas repetições de cada ensaio). Na figura 2 tem-se os melhores resultados para 

cada combinação de coletores. O material flotado sai na espuma em forma de flocos. 

Para a combinação eteramina + amina graxa tem-se massa flotada cm torno de 30%, 

recuperação de ferro de 94% e o teor de sílica no afundado varia muito, de 6,07 a 27,61%. 

Considerando-se as 3 relações na combinação, os melhores resultados são os da relação 2/ l. 

Com eteramina +condensado a massa flotada é menor (20%), recuperação de ferro (90%) e 

um teor de sílica no afundado bem variável , de 7.31 a 26,51%. A relação com melhores 

resultados é a 2/1. 

Quando se tem eteramina + querosene os resultados são bem melhores. a massa flotada fica 

em torno de 35%, recuperação de ferro de 92% e o teor de sílica no afundado baixo na maioria 

dos ensaios, de 3,31 a 17, I%. A relação 2,22/1 com concentração de 60 c 500 g/t de amina e 

amido respectivamente é a que fornece os melhores resultados. 
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A combinaçlio eterdiamina + querosene fornece resultados melhores do que quando se utiliza 

só eterdiamina. A massa Ootada fica ao redor de 35%, recuperação de ferro de 92% e o teor de 

sflica no afundado bem baixo, de 2,41 a 12,64. As melhores relações são 2,22/1 e 1,11/1. 

Nota-se que a eterdiamina quando utilizada em combinação com querosene fornece resultados 

melhores do que ela sozinha, do que a maioria das outras eteraminas e do que as combinações 

de eterarninas. 

Tabela JV- Balanço de massa da combinaçio eteramioa + amina graxa na etapa S. 

AD-amido 

AMJJ AM2-eteraminalamina graxa 
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Tabela V- Balanço de massa da combinaçAo eteramina + condensado na etapa S. 

AD-amjdo 

AMJ/AMl-etemminalcondensado 

392 



Tabela Vl - Oalanço de m:tssa cJa combinação ctcramina +querosene na etapa S. 

ENS. CONC. CONC. NIV. NIV. NIV. REL. PROO. MAS. MAS. TEOR ('/o) 
(g/1) (&/1) ADL ADI. ADI. (g) (%) 

(mi) (gl) (mi) 
AM. AD. AM.. QRS AO. AMI Pe Si01 

QRS 

• ·;.: 1: ~;;·1·~ ·,;- lf\P.iªi 536,00 68.11 64,91 6, 12 
3-•~ .;,_:~o 400':; i ~~'~ ~!21 ._(~~.7ssf: ::~~!F 25 1,00 31,89 11.51 8J,Js 

,~yt't l:;.miiÍI· I~ i •! . 1,, ... ~ 787,00 100,00 47,88 30,69 

4 ~· • ; <Witf: 1·'300 ~l 2 ii .~~r~ ·~~~ 224.00 31.50 10.91 83.74 
. )' i-'i•. :i: 1 ·;~: ~~~ .~~ •. : !.::•::;:. ~i~ 487,00 68,50 63,08 8,62 

.•. :" • ! ' iLnc. 711,00 100.00 46.64 32,29 

s 60 soo 4,2 2 3.5 ~,33 f'lot:f. 270,00 37,24 10,12 85.25 
. .• ., aflmd. 455,00 62,76 66.7 1 3,42 

i :.:,. '/i; .ttte. 725.00 100,00 45.64 33,89 

6 so 400 3.6 2 28 2,78 floL.. 229,00 32,76 9,92 85,42 
lftmcl. 470,00 67.24 64,81 6,32 
... reo. 699,00 100,00 46.83 32,23 

7 40 300 3 4 .- :Zl l,U llot.< 184,00 26.25 10.45 84,57 
' ::. diDd. 517,00 73.75 59,42 14,08 

I·· : :''··i;/ al.ret: 70 1.00 100.00 46,57 32.58 
8 60 .500 4,2 4 3S 1,67 floL 244,00 35,67 9,65 85,64 

.• 11\lDd. 4-10,00 64,33 66,50 3.70 
ai ... 684,00 100,00 46.22 32,93 

9 so 400 3,6 4 21 1,39 floL 234,00 34,06 10,65 84,47 

AM-eteramtna 

AD-amido 

QRS- querosene 

AMIQRS-ctcramina/qucroscne 

al\md. 453.00 65.94 65.51 5,21 
ai. rec. 687,00 100.00 46.82 32,21 
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RECUJ>. 

Fe{"'o) 

6.79 
93,2 1 
100,00 

8.25 
91,75 
100,00 

7,67 
92,33 
100,00 

7,37 
92,63 
100.00 

8,26 
91,74 
100.00 

6,94 

93.06 
100.00 

5,89 
94.1 1 
100,00 

7.45 
92.55 
100,00 

7,75 
92,25 
100.00 



Tabela VD - Balanço de massa dA c:ombioaçio eterdiamina + querosene na etapa 5. 

AM-eterdiamina 

AD-amido 

QRS-querosene 

AM/Q RS-eterdiaminalquerosene 
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Recuperação de Fe x concentraçlo total 
de coletores 

~ 95 

-3 94 
,::_ 93 

f~ 92 

~ 91L 
~ 90 
a:: 30 40 50 

Concentraçlo total de 
col.tor" (g/t) 

60 

--e- Eteramina+ 
graxa 

--- Et.eramlna+ 
condensado 

--Eteramina+ 
querosene 

--- Eterdiamma L +querosene 

Teor de Si02 x concentração total de 
coletores (g/t) 

20 ri-=:=- Eteramina+ I 

~ :: U" ~ --- ::~mina+ I -3 '-..__ ~ 
1 

condensado 

j 5 
_:>-. • :::::: -- Eteramina+ I 

30 40 50 60 
~ O -- , l= querosene 

Concentraçlo total de --- Eterdiamina 
coletorn (g/t) +querosene 

Figura 2- Curvas dos melhores valores de recuperaçio de Fe e teor de Si02 em função 

da concentração total de coletores nas combinaç6es. 

CONCLUSÕES 

Existe uma diferença nltida nos espectros de absorção por espectroscopia infravermelha dos 

três tipos de aminas. O pico em 111 4cm"1 é caracterlstico do grupo C-0 do éter; sua presença 

indica uma eteramina e a sua ausência uma amina graxa ou um condensado. Os condensados 

diferem-se das aminas graxas devido à presença de um pico ao redor de 3200cm"1 

(proximidade dos grupos N-H da amina e C=O dn carbonila) e a uma nitidez muito grande da 

aba acima de I SOOcm "1
• 
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A concentração certa de amido de milho (depressor) é essencial para que uma amina 

consiga se adsorver com eficiência numa flotação catiônica reversa de minério de ferro. 

As eterdiaminas só funcionam como bons coletores para minério de ferro quando 

combinadas com querosene. As diaminas graxas apresentam desempenho semelhante ao das 

aminas graxas primárias, são coletores pobres para esse sistema. 

. A comparação dos três tipos de aminas (eteramina, amina graxa e condensado) provou que 

os dois últimos tipos são coletores pobres para esse minério de ferro, mesmo quando estão 

combinados com bons coletores, por exemplo as eteraminas. 

Combinações de aminas podem levar à melhoria de um processo a um custo mais baixo, 

principalmente se querosene for um dos componentes. 
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