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RESUMO
Este trabalho visou estudar a scletividade na flotação de itabiritos através de análises por
espectrometria infravermelha a transformada de Fourier, do amido e do acetato de
eterarnina adsorvidos sobre a superficie da hematita e do quartzo ; tanto os minerais como
o amido tinham alta pureza. Os ensaios de adsorção foram realizados em pH I 0,5, que é
um valor ideal para a separação seletiva entre os dois minerais. Foram feitos ensaios de
adsorção do amido e do acetato de eteramina separadamente; em seguida, foi realizado
ensaio de adsorção do amido e posteriormente do acetato de eteramina sobre os dois
minerais. Após a adsorção dos reagentes, a partir de soluções aquosas, sobre os pós
minerais, os mesmos foram lavados com água destilada, filtrados e secados á temperatura
ambiente. Os espectros infravermelhos foram realizados por transmissão, usando-se
pastilhas de KBr. Através destes estudos, verificou-se que a adsorção do acetato de
eteramina pela hematita e pelo quartzo se dá através de interação eletrostática específica
entre os íons eteramônio e a superficie carregada negativamente dos dois minerais e
ligações de van der Waals entre as cadeias hidrocarbônicas dos íons eteramônios e da
eteramina molecular. O amido. também. adsorve-se na superficie dos dois minerais.
Porém, observou-se que a adsorção deste reagente pela hematita é muito mais intensa que
no quartzo e que o modo de adsorção do mesmo pelos dois minerais é bem diferente. A
adsorção prévia do amido pela superficie dos dois minerais não impede a adsorção da
arnina. O que possibilita a separação seletiva entre ambos é o seguinte: no caso da
hematita, a pequena densidade de adsorção da amina não altera o caráter hidrofilico
previamente conferido pelo amido; já para o quartzo, uma quantidade relativamente
grande de amina adsorve-sc na sua superficie, mudando, para hidrofóbico. o caráter
hidrofilíco anterior.
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1 - Introdução

Normalmente, os minérios de ferro de alto teor são simplesmente submetidos às etapas de
cominuição, classificação e deslamagem para se adequarem às especificações
granulométricas. Os minérios pobres, além das etapas anteriores, necessitam de
concentração (gravimetria, magnetismo, flotação, floculação seletivalflotação) para
alcançarem as especificações de mercado, em termos de teores de ferro e de impurezas
tais como Si02, Al203, K, Na, P, etc. A escolha do método de concentração depende do
teor da alimentação, mineralogia, malha de liberação, fatores econômicos, controle do teor
do concentrado e efeitos sobre a pelotização(1,2).
A flotação reversa de minério de ferro, usando o amido como depressor dos minerais de
ferro e a amina como coletor do quartzo em pH 10,5 é amplamente empregada pela
indústria. Apesar dos vários estudos realizados, ainda não é completamente entendida a
questão da seletividade na separação entre os minerais de ferro e o quartzo. Logo, este
trabalho teve por objetivo estudar os mecanismos de adsorção do amido, do acetato de
eteramina e do amido/acetato de eteramina sobre a superficie da hematita e do quartzo por
espectrometria infravermelha de transmissão e desta forma contribuir para explicar as
razões da seletividade, na separação entre estes minerais.
2 - Materiais e Metodologia

A amostra de hematita utilizada neste trabalho possuía teor de Fet de 68, 16%, O, 71% de
Si02, 0,60% de Al203 e 0,67% de P.P.C. Os teores da amostra de quartzo eram de
98,501% de Si02, Al203 (0,405%), Fe203(0,340%) e P.P.C.(0,570%). A determinação
destes teores, exceto P.P.C., foi feita por espectroscopia de emissão atômica a plasma de
acoplamento indutivo. Os valores da área superficial da hematita e do quartzo eram de 22
e Ilm2fg, respectivamente, determinados pela técnica "mult-point" BET, no instrumento
Quantasorb, modelo Autasorb 1, usando o nitrogênio como adsorvato.
Os reagentes utilizados nos ensaios de adsorção foram o amido, Amidex 3005, fabricado
pelas Refmações de Milho do Brasil e o acetato de eteramina, Flotigan EDA-B a 50% de
neutralização com 1O átomos de carbono na cadeia hidrocarbônica, fabricado pela
Hoescht do Brasil.
Para a realização dos ensaios de adsorção do amido a 1% e/ou acetato de eterarnina a
1, 14xl0-2molesll, primeiramente, preparava-se IOOml de reagente na concentração
desejada. Em seguida, transferia-se esta solução para um béquer de 250ml e fazia-se o
ajuste do pH para 10,5 e adicionavam-se 80mg da amostra mineral, que era condicionada
por cerca de 1h, sob agitação. Posteriormente, era feita a separação/sólido líquido por
centrifugação e, fmalmente, os sólidos eram filtrados, lavados com água destilada e
colocados dentro de um dessecador, para secagem à temperatura ambiente.
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Nos ensaios de adsorção conjunta do amido/acetato de eteramina, primeiramente, fo i feita
a adsorção do amido, como descrito no parágrafo anterior. Em seguida, foi feita a adição
de IOOml de acetato de eteramina no pH 10,5 e deixou-se condicionar por mais 1h.
Finalmente, foi feita a centrifugação e filtragem da suspensão.
As análises de espectroscopia no infravermelho foram feitas pela técnica de transmissão
(pastilha de KBr) para as amostras sólidas e janela de KBr para amostras líquidas (acetato
de eterarnina), usando o espectrômetro a transformada de Fourier, marca Perkin-Elmer,
modelo 1760-X, acoplado a um microcomputador Perkin-Elmer, modelo 7700. Para a
confecção das pastilhas de KBr foram usados 300mg de KBr e 0,5mg de hematita. No
caso das pastilhas de quartzo, usou-se Img deste mineral . Os espectros foram obtidos nas
condições de máxima resolução (2cm-1) e com número de varreduras individuais de 16
vezes. A seguir, os mesmos foram manipulados com a utilização das modernas técnicas
computadorizadas do equipamento, para os fms de análise qualitativa.
Devido à combinação dos valores de área superficial e de massa, das amostras de hematita
e de quartzo nos ensaios de adsorção, pode-se ter certeza de que as intensidades das raias,
nos espectros obtidos, são diretamente comparativas.
Com a finalidade de minimizar os picos interferentes da água, foi utilizada a técnica de
diferença espectral, onde a adsorção da espécie interferente foi subtraída do espectro
analisado. Para tal, foi obtido um espectro do mineral condicionado somente com a água
nas mesmas condições de pH do ensaio (10,5). O espectro obtido foi subtraído do
espectro original, eliminando ou minimizando, desta forma, a interferência.

3 - Resultados e Discussão
Nas Figuras 1, 2, 3 e 4 estão apresentados os espectros infravermelhos da adsorção do
amido sobre as superficies da hematita e do quartzo . Na Tabela I, estão apresentadas as
principais bandas de absorção, no infravermelho, do amido (espectro, d) e do amido
adsorvido sobre a superficie da hematita e do quartzo (espectros, c) .
Pela Figura 2c, observa-se que as bandas ocorrentes entre 1200 e l600cm-I mostram-se
muito mais intensas, do que as raias do intervalo 3050-2750cm· 1; além disto, há mudança
do número de onda das mesmas, em relação ao número de onda em que elas ocorriam no
espectro referência "d" do Amidex 3005. Pode-se dizer que, além das ligações COH com
a superficie da hematita, existe também uma interação entre o oxigênio do anel da glucose
com a superficie do mineral, pois foi detectada a presença da raia a 1150cm-1, que é
devida ao estiramento assimétrico da ligação C-0-C, além das bandas devidas às
vibrações CO de maiores intensidades do amido adsorvido, em relação ao espectro
referência do Amidex 3005. Daí a forte adsorção do amido na superficie da hematita,
tomando-a hidrofilica.
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Figura 1 -Espectros infravennelhos de transmissão. Adsorção de amido sobre a superficie

da hematita na região 3050 a 2750cm-l:
(a) adsorção de água destilada em pH

= 10,5;

(b) adsorção de amido a 1% em pH = 10,4, após lavagem com água destilada à
temperatura ambiente;
(c) espectro diferença [(b)- (a)) e
(d) espectro do amido (Arnidex 3005).
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Figura 2 - Espectros infravermelhos de transmissão. Adsorção de amido sobre a superficie
da hematita na região 1750 a 700cm-1:
(a) adsorção de água destilada em pH = 10,5;
(b) adsorção de amido a 1% em pH

= 10,4, após lavagem com água destilada à

temperatura ambiente ;
(c) espectro diferença [(b)- (a)] e
(d) espectro do amido (Amidex 3005).
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Figura 3 - Espectros infravermelhos de transmissão. Adsorção de amido sobre a superficie
do quartzo na região 3050 a 2750 cm-1 :
(a) adsorção de água destilada em pH = 10,5;
(b) adsorção de amido a 1% em pH

= 10,5, após lavagem com água destilada à

temperatura ambiente;
(c) espectro diferença [(b)- (a)] e
(d) espectro do amido (Amidex 3005).
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Figura 4- Espectros infravermelhos de transmissão. Adsorção de amido sobre a superficie
do quartzo na região 1750 a 1250 cm-1:
(a) adsorção de água destilada em pH
(b) adsorção de amido a 1% em pH

=

= 10,5, após lavagem com água destilada à

temperatura ambiente;
(c) espectro diferença [(b)- (a)) e
(d) espectro do amido (Amidex 3005).
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Tabela I - Bandas de absorção no infravennelho do amido adsorvido sobre a hematita e
b
----Natureza da vibração(S) e
Amido => Amido adsorvido Amido =>Amido adsorvido
outros comentários
sobre o quartzo
sobre a hematita
Número de onda, cm- I
Número de onda, cm-I
Vibração assimétrica de CH
2930 => 2935
2930 => 2929
dos grupos CH? do amido.
Defonnação angular tipo
1644 => 1645
tesoura dos grupos CH~ do
amido. Pode ser, também,
devido à interferência da água
Vibração de estiramento do
928 => 935
anel de glucose .
Vibração de estiramento do
1017 a 993 => 1025
CO da glucose
Vibração de estiramento
1159 => 1150
assimétrico da ligação C-0-C
da cadeia da glucose.
1381 => 1385
1242 => 1233
~

-

-

-

-

-

Pela comparação dos espectros da região 3050 a 2750cm- l do amido adsorvido pela
hematita e pelo quartzo (Figuras I c e 3c ). nota-se que o pico a 2930cm-l do Amidex
3005, presente no espectro diferença do amido adsorvido pelo quartzo, é maior que o pico
presente no espectro do amido adsorvido pela hematita. Isto sugere que as ligações de
hidrogênio entre o grupo metanoL ligado ao anel da glucose. com o SiOH da superficie do
quartzo, exerce um papel importante na adsorção deste reagente sobre a superficie do
quartzo. Na hematita, esta interação não é tão importante, daí a menor intensidade deste
pico no espectro do amido adsorvido sobre este mineral. Ou seja, o modo de adsorção do
amido sobre a superficie do quartzo é completamente diferente do modo de adsorção deste
reagente sobre a superficie da hematita.
A adsorção do acetato de eteramina sobre a superficie da hematita e do quartzo. após
lavagem dos sólidos com água destilada está apresentada nas Figuras 5, 6, 7 e 8. Nota-se
nitidamente a presença das raias a 2857, 2828 e 2959cm-l nos espectros diferenças
(Figuras Se e 7c), que são atribuídas às vibrações de estiramento CH da cadeia
hidrocarbônica da eteramina. Ressalta-se a raia a 2959cm-l , que corresponde à vibração
axial assimétrica do grupo meti!.
Na região de 1750 a 700cm-l do acetato de eteramina adsorvido sobre a hematita.
Figura 6c, observa-se a presença de vários picos de pequena intensidade, que não existiam
nos espectros de referência da hemattta com água destilada adsorvida e do acetato de
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Figura 5 - Espectros infravermelhos de transmissão . Adsorção de acetato de eteramina
sobre a superfície da hematita na região 3050 a 2750cm-l:
(a) adsorção de água destilada em pH

=

10,5:

(b) adsorção de acetato de eteramina a 1, 14 x I0-2molesll em pH = 10,6,
após lavagem com água destilada;
(c) espectro diferença [(b)- (a)] e
(d) espectro do acetato de eteramina (Flotigan EDA-B).
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Figura 6 - Espectros infravermelhos de transmissão . Adsorção de acetato de
eteramina sobre a superfície da hematita na região 1750 a 700cm-1 :
(a) adsorção de água destilada em pH = 10,5
(b) adsorção de acetato de eteramina a 1, 14 x to-2 moles/I em
pH

= 10,6, após lavagem com água destilada;

(c) espectro diferença [(b)- (a)] e
(d)espectro do acetato de eteramina (Flotigan EDA-B).
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Figura 7 - Espectros infravermelhos de transmissão. Adsorção de acetato de eteramina
sobre a superficie do quartzo na região 3050 a 2750 cm-I:
(a) adsorção de água destilada em pH

=

10,5;

(b) adsorção de acetato de eteramina a 1,14 x w-2molesll em pH
lavagem com água destilada;
(c) espectro diferença [(b)- (a)] e
(d) espectro do acetato de eteramina (Flotigan EDA-B).

4~3

=

10,6, após

(b)

(c )

1780

seoo

seoo
c• -s

1400

saeo

Figura 8 - Espectros infravermelhos de transmissão. Adsorçâo de acetato de eteramina
sobre a superficíe do quartzo na região 1750 a 1250 cm-1 :
(a) adsorção de água destilada em pH

= 10,5;

(b) adsorção de acetato de eteramina a l, 14 x I0-2moles!l em pH
lavagem com água destilada;
(c) espectro diferença [(b)- (a)] e
(d) espectro do acetato de eteramína (Fiotígan EDA-B).
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= I 0,6, após

eteramina. A raia a lll3cm-l da amina adsorvida e do acetato de eteramina é atribuída à
vibração de estiramento assimétrico da ligação CO do éter. As bandas a 1380 e 1460cm-l,
são devidas a dobramentos de CH2 e CH3 do acetato de eteramina. Para o quartzo,
Figura Se, observam-se também raias muito intensas do acetato de eteramina em 13 78,
1463 e 1635cm-1, que correspondem às bandas em 1463 e 1635cm-1, devidas ao
dobramento de CH2.
Nos espectros do acetato de eteramina adsorvidos pela hematita e pelo quartzo não foi
identificado nenhum pico devido ao ânion acetato (1708, 1629, 1565, 1411, 1022, 920,
1
651 e 616cmLogo, somente o íon eteramônio é adsorvido por interação eletrostática
específica com a superfície dos minerais, que originalmente são carregadas negativamente
neste valor de pH, além de ligações de van der Waals entre as cadeias hidrocarbônicas do
íon eteramônio e da eteramina molecular. Já o ânion acetato encontrava-se disperso na
soluçã.o ou um pouco concentrado na região difusa (Gouy-Chapman) da dupla camada
elétrica, agindo desta forma como espécie indiferente. Observa-se que a intensidade dos
picos do cátion eteramônio, adsorvido sobre a hematita, são muito menores que no caso
do quartzo, pois a carga superficial negativa do quartzo é bem maior que a da hematita.

P).

As Figuras 9, 10, 11 e 12 apresentam os espectros do amido/acetato de eteramina
adsorvidos pela hematita e pelo quartzo. Na Tabela II e III estão apresentadas as bandas
de absorção infravermelha, devidas à adsorção amido/acetato de eteramina sobre a
superfície da hematita e quartzo, respectivamente.
Pelos estudos de adsorção individual do amido e do acetato de eteramina sobre a
superfície da hematita e do quartzo, observou-se que a densidade de adsorção do amido
pela hematita é maior que a densidade de adsorção deste mesmo reagente pelo quartzo.
Isto é provado pelas intensidades das respectivas raias, nos espectros das figuras 2 e 4.
Caso contrário ocorre com a amina, pois a carga superficial negativa do quartzo é maior
que a da hematita. A adsorção prévia do amido pelos dois minerais não impede a adsorção
do acetato de eteramina pelos mesmos. Porém, há de salientar-se que as intensidades das
raias provenientes do amido adsorvido sobre a hematita eram bem maiores que aquelas
atribuídas ao acetato de eteramina. O inverso ocorreu para o quartzo. Logo, a
possibilidaàe de separar-se seletivamente hematita e quartzo por flotação, usando o amido
como depressor da hematita e a amina como coletor do quartzo, ocorre, porque:
a - a maior densidade de adsorção do amido pela hematita, em relação à adsorção do
acetato de eteramina, leva ao predomínio do caráter hidrofilico do mineral;
b - a maior densidade de adsorção do acetato de eterarnina pelo quartzo, em relação à
densidade de adsorção do amido, leva ao predomínio do caráter hidrofóbico do mineral.
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Figura 9 - Espectros infravermelhos de transmissão. Adsorção de amido e de
acetato de eteramina sobre a superfície da hematita na região 3050 a
2750cm-l :
(a) adsorção de água destilada em pH = 10,5;
(b) adsorção de amido a 2% em pH
I, 14xi0-2molesll em pH

= 10,5 e acetato de eteramina a

= 10,6, após lavagem

com água destilada

à temperatura ambiente;
(c) espectro diferença [(b) - (a)];
(d) espectro do amido (Amidex 3005) e
(e) espectro do acetato de eteramina (Fiotigan EDA-B).
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Figura 10 - Espectros infravermelhos de transmissão. Adsorção de amido e de acetato de
eteramina sobre a superfic1e da hematita na região 1750 a 700cm-1.
(a) adsorção de água destilada em pH

= 10,5,

(b) adsorção de amido a 2% em pH
L 14xi0-2moles!J em pH

=

10,5 e acetato de eteramina a

10.5, após lavagem com água destilada à

temperatura ambiente:
(c) espectro diferença [(b)- (a)];
(d) espectro do amido (Amidex 3005) e
(e) espectro do acetato de eteramina (Flotigan EDA-B)
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Figura 11 - Espectros infravermelhos. Adsorçào de amido e acetato de eteramina sobre a
superficie do quartzo na região 1750 a 1250 cm-1 •
(a) adsorção de água destilada em pH

=

10,5 ;

(b) adsorção de amido a 2% em pH = 10,6 e acetato de eteramina a
1, 14x10-2molesll em pH

= 10,5, após lavagem com água destilada à

temperatura ambiente;
(c) espectro diferença [(b)- (a)];
(d) espectro do amido (Amidex 3005) e
(e) espectro do acetato de eteramina (Flotigan EDA-B).
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Figura 12 - Espectros infravennelhos. Adsorção de amido e acetato de eteramina sobre a
superficie do quartzo na região 1750 a 1250 cm-I :
(a) adsorção de água destilada em pH

=

10,5;

(b) adsorção de amido a 2% em pH = I 0,6 e acetato de eteramina a
1.14xJ0-2molesll em pH = 10,5, após lavagem com água destilada à
temperatura ambiente ;
(c) espectro diferença [(b)- (a)];
(d) espectro do amido (Amidex 3005) e
(e) espectro do acetato de eteramina (Flotigan EDA-8).
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Tabela II - Bandas de absorção no infravermelho do amido/acetato de eteramina
---------- ----------------- -Natureza da vibração1' ·,J e outros comentários
Amido/acetato de eteramina
adsorvidos sobre a hematita
Número de onda, cm-1
Vibrações de estiramento de grupos CH2 e CH3, que
2857 e 2868
são caracteristicas dos alcanos da cadeia
hidrocarbônica; provenientes do acetato de
eteramina.
Superposição da banda a 2930 do amido e da banda a
2935
2929cm-1 da amina. São devidas ao estiramento de
CH dOSgr'llpOS CH2
Dobramento de NH2 da amina. A 1620cm- 1 ocorre o
1626 (1631)
dobramento da molécula de água.
Superposição das bandas a 146lcm-1, atribuída à
1463
•
deformação tipo tesoura de CHz do amido, e do pico
a 1461 cm -I da amina, que se deve ao dobramento
CH2. Idem,para o amido a 1644cm-1.
1016 e 1099 e 1081
Vibrações de estiramento do CO da glucose,
estiramento assimétrico do anel e estiramento do
COH do amido.
1150
Vibração de estiramento assimétrico da ligação I
C-0-C da cadeia da glucose.
800 e 1260
Estas raias não existem no espectro do amido .
~- - ---

-

i

Tabela III - Bandas de absorção no infravermelho do amido/acetato de eteramina
---- -· ---------

-

Amido/acetato de eteramina
adsorvidos sobre a hematita
Número de onda, cm-I
2959 e 2871

2931

1465
1381

___::~._----

_:..1:2.__ _ _

-------

.

Natureza da vibração<'! e outros comentários

I
!

Vibrações de estiramento de grupos CH2 e CH3, que
são caracteristicas dos alcanos da cadeia
hidrocarbônica; provenientes do acetato de
eteramina.
Superposição da banda 2930 do amido e da banda
2929cm-1 da amina. São devidas ao estiramento de
CH dos grupos CH2
Dobramento de CH) do acetato de eteramina
Embora exista no espectro do quartzo tratado com
água destilada, pode resultar da superposição das
bandas 1382cm-1 do amido e 1381cm-l da
eterarnina.
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5 - Conclusões
• As ligações de hidrogénio entre o grupo metanol do amido e o grupo SiOH da
superficie do quartzo exerce um papel importante na adsorçào deste reagente por este
mineral. No caso da hematita, a adsorção do amido ocorre, principalmente, entre os
grupos COH e ligações de van der Waals do oxigénio do anel de glucose com a sua
superficie, além da fraca adsorção por ligações de hidrogénio entre o grupo metanol do
amido com o FeOH. Daí a forte adsorção do amido por este mineraL
• A adsorção do acetato de eteramina sobre a supeficie da hematita e do quartzo ocorre
por interação eletrostática específica do íon eteramônio e a superfície dos mesmos, que
são carregadas negativamente em pH'"'l0,5 e ligações de van der Waals das cadeias dos
íons eteramônio e da eteramina molecular. A maior adsorçào deste reagente pelo
quartzo se deve, principalmente, a sua maíor carga negativa superficial em relação à
hematita.
• A adsorção prévia de amido pela hematita e pelo quartzo não impede a adsorção da
amina. No entanto, a separação seletiva entre os mesmos é possível, porque: no caso da
hematita, a pequena densidade de adsorção da amina não altera o caráter hidrofilico
previamente conferido pelo amido; já no quartzo, uma quantidade relativamente grande
de amina adsorve-se na superficie, mudando para hidrofóbico, o caráter hidrofilico
anterior.
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SELECTIVITY lN THE INVERSE FLOTATION OF IRON ORES
Rosa Malena Fernandes Lima
Paulo Roberto Gomes Brandão
ABSTRACT
This work aimed at studying the selectivity in the flotation of itabirites, by means of
analyses by infrared spectrometry (Fourier transform), on com starch and etheramine
acetate, after adsorption onto the surfaces of hematite and quartz; the minerais and the
reagents had a high degree of purity. The adsorption tests were carried out at pH 10.5.
which is an ideal value. where the selective separation between these minerais is possible.
The adsorption of starch and etheramine acetate tests were performed separately, at frrst :
afterwards, both reagents were used sequentially, the starch being the first to be added .
After the adsorption of the reagents, from aqueous solutions, onto the surfaces of the
powdered minerais, the samples were washed with distilled water, filtered and dried at
room temperature. From these studies, it was concluded that the adsorption of etheramine
by hematite and quartz takes place by specific electrostatic attraction between the
etheramine cations and the negatively charged mineral surfaces. and also by van der
Waals bonding between the hydrocarbon chains of both ionic and molecular etherarnines.
The starch also adsorbs onto the surfaces of both minerais. However, it was observed that
the adsorption of this reagent by hematite is much more pronounced than that by quartz,
and that the adsorption mode by the two minerais is quite different. The previous
adsorption of starch díd not prevent the adsorption of etheramine, for both minerals. What
makes the selective separation feasible is the following: in the case of hematite, the low
arnine adsorption density does not change the hydrophilíc nature, previously assured by
starch: on the other hand. for quartz, a relatively high amount of amine adsorbs onto its
surface, thus changing to hydrophobic the previous hydrophilic character.
Key-Words: Flotation, infrared spectrometry, adsorption
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