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RESUMO
Este trabalho visou a caracterização de wn acetato de eteramina, usado como coletor da
ganga silicosa, na flotação inversa de minérios de ferro itabiriticos. Devido à baixa
solubilidade das aminas saturadas em meio aquoso, é feita a incorporação do grupo éter às
moléculas; além da neutralização parcial das mesmas com ácido acético. Apesar de sua
importância tecnológica existem poucos estudos significativos sobre a caracterização
desses reagentes por espectroscopia infravennelha, devido as dificuldades de atribuição
das raias presentes nos seus espectros, em particular a distinção entre as bandas
provenientes do cátion eteramina e aquelas devidas ao ânion acetato. Visando resolver
este problema, foi feita uma pesquisa sobre a atribuição das raias de wn típico coletor
acetato de eteramina, por espectroscopia infravermelha a transformada de Fourier.
Estudou-se também wna eteramina molecular, com composição o mais próxima possível
ao coletor mencionado. Foram realizados ensaios de neutralização desta eteramina, com o
ácido acético, e também com o ácido clorídrico, para os graus de neutralização de I O, 20,
30, 40 e 50%. Foram registrados os espectros de todos os compostos, inclusive o acetato
de potássio, de modo que todas as espécies químicas de interesse estivessem
representadas. Foram identificadas as raias associadas aos grupos funcionais NHx. CH2 ,
CH 3, -0-, bem como as bandas do radical acetato. Depois do ensaio de adsorção, de uma
solução aquosa de acetato de eteramina em pH=10,5, sobre a superficie de partículas de
hematita foi feita a identificação, no espectro infravermelho, das raias somente do cátion
amônio (mas não das bandas do acetato).
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1 - Introdução
A flotação é o método de concentração largamente utilizado no beneficiamento de
minérios de ferro de baixos teores. Pode ser classificada em flotação direta quando é feita
a flotação dos óxidos de ferro ou flotação reversa ou inversa, quando flota-se a ganga
silicosa(1). É nonnalmente utilizada nos seguintes casos(2, 3):
i - concentração de minérios de ferro não magnéticos pela flotação da sílica ou hematita;
ii - remoção da sílica abaixo de 0,044 mm dos concentrados magnéticos;
iii - preparação de superconcentrados para a redução direta e
iv - redução do nível de outras impurezas, além da sílica, como o sódio, fósforo e enxofre.

Os reagentes usados na flotação de minérios de ferro são os coletores, espumantes,
agentes reguladores, e modificadores para aumentar a selctividade do processo.
Os coletores são surfatantes, que se adsorvem seletivamente na interface sólido/líquido,
tomando as partículas hidrofóbicas. Entende-se por surfatantes, compostos fonnados por
moléculas anfipáticas, ativas nas superficies, isto é, moléculas de caráter duplo,
representadas por um grupo polar Z e um grupo não polar R. O grupo polar Z é fonnado
por dois ou mais átomos ligados entre si por ligação covalente. Possui momento de dipolo
pennanente, ou carga elétrica, o que lhe confere o caráter hidrofilico. O grupo R
usualmente é um hidrocarboneto. Não tem dipolo pennanente (ou o tem com pequeno
momento dipolar), representando a parte hidrofóbica da molécula anfipática(4).
Os coletores podem ser classificados, de acordo com a carga elétrica associada com o
grupo polar, em aniônicos, catiônicos e não iônicos. Os principais coletores aniônicos são
sulfatos orgânicos, sulfonatos, hidroxamatos e ácidos carboxílicos; os coletores catiônicos
são as aminas e seus derivados. As principais características desses reagentes são(4):
i - uma predisposição para a dissociação, ionização e hidrólise, que depende do pH da
solução aquosa;
ii - um pronunciado abaixamento das tensões superficiais ar/água e óleo/água, em
soluções diluídas (- 1o-2 moles/I);
iii - tendência a formar agregados coloidais (rnicelas), quando a concentração excede a
concentração micelar crítica (CMC) e a temperatura mínima denominada de ponto

"Kraffi", e
iv - solubilização de hidrocarbonetos e surfatantes insolúveis, dentro das mi celas.
A amina é o único coletor catiônico usado industrialmente. Este reagente se ioniza em
solução aquosa por protonação, confonne reação abaixo(4):

~(aq.) + H 20 ~
RNH 3+ + OHEm sistemas saturados, RNH2(s) ~ RNH2(aq.) (2)
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(1)

Os sais de aminas não substituídas são completamente dissociados em pH ácido, neutros e
medianamente básico, veja Figura I. No entanto, os sais de amónio quaternário são
estáveis e completamente dissociados em toda a faixa de pH(4). A solubilidade das
aminas está inversamente relacionada com o tamanho das suas cadeias hidrocarbônicas.
Quanto maior a cadeia, menor a sua solubilidade. As aminas com até 12 átomos de
carbono na cadeia, geralmente, são líquidas e as de cadeias maiores apresentam-se sob a
fonna de pasta(5). A introdução do grupo éter e a neutralização parcial das aminas com
ácido acético e com ácido clorídrico aumenta a solubilidade das mesmas.
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Figura I -Dissociação da amina alifática de cadeia hidrocarbônica média(5)
Apesar do grande uso do acetato de eteramina na flotação inversa de minério de ferro,
existem poucos estudos sobre a caracterização desses coletores por espectroscopia
infravennelha, devido às dificuldades de atribuição das raias presentes nos seus espectros,
em particular a distinção entre as bandas provenientes do cátion eteramina e aquelas
devido ao ânion acetato. Logo, este trabalho teve por objetivo caracterizar um acetato de
eteramina através de espectroscopia infravennelha a transfonnada de Fouríer, como parte
inicial de um extenso estudo sobre a adsorção deste coletor e do amido sobre as
superficies da hematita e do quartzo, visando um melhor conhecimento sobre a flotação
seletiva dos minérios de ferro.

2 - Materiais e Metodologia
Neste trabalho foram usados um acetato de eteramina (Flotigan EDA-B), uma eteramina
molecular(F-1940), ambos fabricados pela Hoescht do Brasil e o acetato de potássio. As
fórmulas químicas desses reagentes estão apresentadas abaixo:
• Acetato de decileteramina (Flotigan-EDA-B)
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Para caracterizar o acetato de decileteramina (Flotigan EDA-B). primeiramente foi feita a
neutralização da decileteramina (F-1940-B) com ácido clorídrico e com ácido acético.
Foram realizados ensaios para a obtenção de graus de neutralização de 1O, 20, 30, 40 e
50%. O ácido clorídrico foi usado como comparação, pois sabe-se que o ânion cloreto não
gera bandas no espectro infravermelho dos sais de amônio primário, ao contrário do ânion
acetato.
Para a realização dos ensaios de neutralização foram usados:
i - balança analítica eletrônica Mettler AE200, com quatro casas decimais para pesagem
da decileteramina;
ii - chapa de aquecimento;
iii - termómetro para controle da temperatura do banho tennostático;
iv- béqueres de 100 e 500 ml;
v - pipeta de 0,2 m1 para a medida e transferência de ácido;
vi - bastão de vidro e
vii-cronómetro digital Technos.

O procedimento dos ensaios de neutralização foi:
i - pesagem de I g de eteramina molecular no béquer de l 00 ml;
ii - transferência de cerca de 250 mi de água da torneira para o béquer de 500 ml para
fonnar o banho;
iii - colocação do béquer anterior sobre a chapa e introdução do termómetro dentro do
mesmo, para controle da temperatura do banho, que foi de 85°C;
iv-introdução do béquer de 100 mi contendo a amina no banho a 85°C;
v - adição do ácido para a neutralização e
vi - agitaçlo com o bastão de vidro por 1O min. Após o resfriamento da amina
neutralizada, era feito o espectro de infravermelho, usando a janela de KBr.
Para determinar as raias provenientes do ânion acetato, foi feito um espectro
infravermelho de transmissão do acetato de potássio PA, usando pastilha de KBr.
Finalmente, obteve-se o espectro infravermelho de transmissão (pastilha de KBr) de uma
amostra de hematita, cuja área supeficial era de 22 m2/g, após a adsorção do acetato de
eteramina (Flotigan EDA-B) em pH 10,5 e na concentração de 1,14 x 1o-2 moles/1.
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3 - Resultados e Discussão
Os espectros do acetato de decileteramina (Flotigan EDA-B), da decileteramina
neutralizada com ácido clorídrico e com ácido acético estão apresentados nas Figuras 2, 3
e 4. O grau de neutralização da amina molecular, em ambos os casos, variou de O a 50%.
A diferença marcante entre os espectros das aminas neutralizadas com ácido clorídrico e
com ácido acético, em relação ao espectro da decileteramina, foi o abaulamento da região
de 3600 a 2300 cm-I, que é característico da chamada "banda de amônio". Este efeito
aparece após tratamento de aminas com ácidos minerais e orgânicos fortel 6•7), veja
Figuras 3 e 4.
Na neutralização da decileteramina com ácido clorídrico, observa-se que, além do
abaulamento da região entre 3600 e 2300 cm-1, houve o aparecimento de bandas fracas
em 14I5, 587cm-I e mudança da raia forte e abaulada de I655 para I630 cm-1, 838 para
845cm-1 e 776 para 769 cm-1. Todas estas bandas já estavam presentes para o grau de
neutralização de 10%, veja Figura 3.
Na neutralização da decileteramina com ácido acético (Figura 4), houve o aparecimento
de bandas de médias a fortes intensidades em 1708, 1629, 1565, I4I 1, 1022, 920, 651 e
616 cm-1, que são provenientes do íon acetato, como pode ser visto pelo espectro do
acetato de potássio na Figura 5. A banda levemente abaulada e de média intensidade em
1708 cm- I apareceu a partir de 30% de neutralização.
O espectro do acetato de potássio é mostrado na Figura 5, onde nota-se a presença da
banda de alta intensidade e abaulada com máximo em 3392 cm-I, que está relacionada
com a presença de água absorvida, assim como o ombro a I632 cm-I, uma vez que este
sal é altamente higroscópico. Há também, a presença de um pico pequeno e abaulado em
2182 cm-I e um ombro em 625 cm-1. Em 1565 cm-1 ocorre uma banda intensa e
levemente arredondada. No número de onda 141 O cm-1 é encontrado um pico agudo e de
alta intensidade. Os demais picos abaixo deste número de onda são todos agudos e de
baixa a média intensidade.
Na Figura 6 estão mostrados os espectros da decileteramina (F-1940-B), da
decileteramina neutralizada a 50% com ácido clorídrico, da decileteramina neutralizada a
50% com ácido acético e do acetato de decileteramina (Flotigan EDA-B). Em todos os
espectros foram observadas as seguintes raias: a) banda abaulada e de forte intensidade
em 3050- 3550cm-1, que é atribuída a vibração de estiramento de N-H; no caso das
aminas puras, isto é, sem contaminação de água, o máximo desta banda ocorreu entre
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Figura 3 - Espectros infravennelhos de transmissão. Neutralização da decileteramina F1940-B com ácido clorídrico:
(a) decileteramina (F-1940-B);
(b) decileteteramina (F-1940-B) a 10% de neutralização;
(c) decileteramina (F-1940-B) a 20% de neutralização;
(d) decileteramina (F-1940-B) a 300/o de neutralização;
(e) decileteramina (F-1940-B) a 40% de neutralização e
(t) decileteramina (F-1940-B) a 50% de neutralização.
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Figura 4 - Espectros infravermelhos de transmissão. Neutralização da decileteramina
molecular F-1940-B com ácido acético:
(a) decileteramina (F -1940-B);
(b) decileteramina (F-1940-B) a 10% de neutralização;
(c) decileteramina (F-1940-B) a 20% de neutralização;
(d) decileteramina (F-1940-B) a 30% de neutralização;
(e) decileteramina (F-1940-B) a 40% de neutralização e
(f) decileteramina (F-1940-B) a 50% de neutralização.
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Figura 5- Espectro infravennelho (transmissão) do acetato de potássio.
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Figura 6- Espectros infravennelhos de transmissão:
(a) decileteramina molecular;
(b) decileteramina (F-1940-B) neutralizada com 50% de ácido clorídrico;
(c) decileteramina (F-1940-B) neutralizada com 50% de ácido acético e
(d) acetato de decileteramina (Flotigan EDA-B).
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1
3350 e 3370 cm- ; b) bandas devidas às vibrações de estiramento de CH2 e CH3 entre
2850 e 2960 cm-I, que são características dos alcanos da cadeia hidrocarbônica; c) as
bandas na região de 1350 a 1470 cm-1, devidas ao dobramento de CH2 e CH3; d) a
vibração de estiramento assimétrico do grupo C-0-C do éter, que nonnalmente ocorre de
1060 a 1150 cm-1, nas aminas estudadas, foi sempre identificado como o pico intenso e
agudo, no número de onda variando de 1113 a 1117 cm-I (6).
Resumindo-se as atribuições de raias do acetato de decileteramina, pode-se classificar
aquelas identificadas com certeza, como a seguir:
1
a) raias do cátion eteramina: 3356*, 2957, 2929, 2871, 1631*, 1465, 1381, 1114 cm- ;
1
b) raias do ânion acetato: 1569, 1405, 1335, 1050, 1012,648, 621 cm- .
O asterisco (*) ressalta as raias com alta probabilidade de interferência pela água.
A adsorção do acetato de decileteramina sobre a superficie da hematita após lavagem dos
sólidos com água destilada está apresentada nas Figuras 7 e 8. Nota-se nitidamente a
presença das raias a 2857, 2928 e 2959 cm-I no espectro diferença (Figura 7, c), que são
atribuídas às vibrações de estiramento CH da cadeia hidrocarbônica da decileteramina.
Ressalta-se a raia a 2959 cm-I, que corresponde à vibração axial assimétrica do grupo
meti!.
Na região 1750 a 700 cm-1, Figura 8, obseJVa-se a presença de vários picos de pequena
intensidade, que não existiam nos espectros de referência da hernatita com água destilada
adsorvida e do acetato de decileteramina. A raia a 1113 cm-1 da amina adsorvida e do
acetato de decileteramina é atribuída à vibração de estiramento assimétrico da ligação CO
do éter. As bandas a 1380 e 1462 cm-1, que são devidas a dobramentos de CH2 do acetato
de decileteramina.
No espectro do acetato de decileteramina adsorvido na hematita (espectro diferença), não
foi observada a presença de nenhum pico devido ao ânion acetato (920, 1012, 1052, 1405,
e 1569 cm-I).

4 - Conclusões
• A neutralização da decileteramina molecular (F-1940-B), tanto com o ácido clorídrico
quanto com o ácido acético, levou ao abaulamento da região espectral de 3600 a
2300cm"1, que é caracteristico da banda de amónio.
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Figura 7 - Espectros infravennelhos de transmissão. Adsorção de acetato de
decileteramina sobre a superficie da hematita 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 J0-2 moles/1 em pH = 10,6,
após lavagem com água destilada;
(c) espectro diferença [(b) - (a)] e
(d) espectro do acetato de decileteramina (Flotigan EDA-B).
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Figura 8 - Espectros infravennelhos de transmissão. Adsorção de acetato de
decileteramina sobre a superfície ~hematita na região 1750 a 700cm-1:
(a) adsorção de água destilada em pH = 10,5
(b) adsorção de acetato de decileteramina a 1,14 x I0-2 moles/1 em
pH=l0,6, após lavagem com água destilada;
(c) espectro diferença [(b)- (a)] e
(d) espectro do acetato de decileteramina (Flotigan EDA-B).

• Pela observação do espectro do acetato de decileteramina (Flotigan EDA-B) e dos
espectros do cloreto de decileteranúna, do acetato de decileteramina, da amina
molecular e do acetato de potássio pode-se afinnar que:
a) raias do cátion eteramônio: 3365•, 2957,2929, 2871 , 1631, 1465, 1381, 1114 cm- 1;
b) raias do ânion acetato: 1569, 1405, 1335, 1050, 1012, 648 e 621 cm-1•
O asterisco (*) ressalta as raias com alta probabilidade de interferência pela água.
• pico intenso e agudo situado de 1113 a 1117 cm-1, que apareceu nos espectros de todas
as aminas analisadas (F-1940-B, F-1940-B neutralizada com ácido clorídrico, F-1940B neutralizada com ácido acético e o Flotigan EDA-B) é atribuído ao estiramento
assimétrico do C-0-C do grupo éter.
• No espectro do acetato de decileteramina adsorvido na hematita foram observados a
presença de picos provenientes somente do íon eteramônio e/ou eteramina.
Reciprocamente, não foram detectadas bandas correspondentes aos ânions acetato.
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IMPORTANT BANDS ASSIGNMENT lN THE INFRARED SPECTRA
OF ETHERAMINE ACET ATE COLLECfORS, USED AS
COLLECfORS lN THE INVERSE FLOTATION OF IRON
ORES

Rosa Malena Fernandes Lima
Paulo Roberto Gomes Brandão
ABSTRACTC
This work airned at the characterization of an etheramine acetate, used as collector for the
quartz gangue, in the inverse flotation of itabiritic iron ores. These collectors were
saturated aliphatic amines, having mainly 1O carbon atoms in the chain. Due to its low
solubility in water, the incorporation of an ether group to the chain and a partia!
neutralization by acetic acid are carried out. Despite its technological irnportance, there
are very few significant studies on these reagents' characterization by infrared
spectrometry, due to the difficulty in the assignment of the bands present in their spectra.
especially the distinction between the bands corresponding to the amine cation and those
due to the acetate anion. Aiming to solve this problem. an investigation on the bands'
assignment in the infrared spectnun of a typical etheramine acetate was carried out by
Fourier-transform infrared spectrometry. A molecular etheramine has also been studied,
having a composition as dose as possible to the above-mentioned collector. This
etheramine was reacted with acetic acid, and also with hydrochloric acid, to 1O, 20, 30, 40
and 50% neutralization degrees. The infrared spectra of ali the compounds and chemical
species involved in the study were recorded, including potassium acetate.
As results, ali the bands associated with the NH"' CH2 , CH 3, -0- groups in the amine
cation were successfully identified, as well as the acetate bands. Following an adsorption
study, from an etheramine acetate aqueous solution onto the surface of hematite particles,
at pH=l 0.5, only the bands due to the amine cations were observed in the corresponding
infrared spectrum, but not those ofthe acetate ion.
Keywords: etheramine, characterization, infrared spectroscopy.
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