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RESUMO 

As arninas primárias têm sido amplamente utilizadas, como reagente coletor, na fiotação de minérios. As aminas ionizam 
por pro to nação e adsorvem-se na superfície de minerais com excesso de carga negativa por meio de interação eletrostática. 
A natureza da interação envolve baixo calor de adsorção, o que toma o processo reversível. 

O trabalho teve por objetivo verificar as condições favoráveis para a dessorção da amina e a possibilidade de sua 
reutilização como coletor em fiotação. O estudo foi desenvolvido para um sistema de fiotação formado por uma 
eterdodecilarnina comercial e uma amostra de quartzo, de alta pureza, com granulometria 100% abaixo de 325 malhas. 
Os testes de fiotaçã.o foram reali zados em célula mecânica, Denver, sub-aerada. 

Nos testes de dessorção variou-se a percentagem de sólidos, o tempo de agitação e o pH. A concentração de amina, 
removida , presente no filtrado foi aval iada, indiretamente, por meio da detenninação da tensão superficial e comparação 
com uma curva de referência. Usou-se um tensiômetro Sigma-70, da KSV, inteiramente controlado por computador. A 
mnina recuperada foi reutili zada para fiotação de uma nova amostra. 

Em meio ácido (pH=3) removeu-se 80% da mnina adsorvida na superfície do quartzo. No 6° estágio de reciclagem da 
a1nina, a concentração do coletor é 31% da inicial. Nessas condições, ainda é possível recuperar 40% do quartzo. 

PALAVRAS-CHAVES: amina, dessorção, reutilização de reagente, fiotação de quartzo, coletor catiônico. 

L INTRODUÇÃO 

A unidade estrutural da sílica é um tetraedro regular fonnado por quatro átomos de oxigênio localizados nos vértices e 
um de silício no centro. Dois tetraedros podem compartilhar entre si apenas um átomo de oxigênio. No entanto, todos os 
quatro átomos de oxigênio de um tetraedro podem ser compartilhados com tetraedros vizinhos. O número de átomos de 
oxigênio compartilhados e a ligação entre as unidades estruturais são responsáveis pelo polimorfismo dos silicatos . 

Na superfície do quartzo pred01ninan1 os grupos silanóis C= Si - OH), as ligações siloxanas C= Si - O - Si =) e moléculas 
de água adsorvidas fisicamente . Os grupos OH da superfície do quartzo são os principais responsáveis pela adsorção 
de moléculas de água, através de pontes de hidrogênio. As superfícies com predominância dos grupos silanóis são 
hidrofílicas CBergna, 1994). A hidrofobização da superfície do quartzo e, conseqüente fiotação , pode ser conseguida pela 
adsorção de uma amina. 

A alternativa da fiotação reversa do quartzo , com coletor catiônico, tem sido cada vez mais considerada para concentração 
de minérios de ferro (Monte, et. al. , 2001). As aminas também são utilizadas na fiotação de minerais oxidados (Baltar, 
1980), feldspato (El-Salmamy et. AI., 1993) e silvita (Baltar et. ai. , 200 1), entre outros. A possibilidade de reutilização de 
aminas em circlÚtos de fiotação é interessante sob o ponto de vista econômico e an1biental. 

As aminas primárias são originadas da amônia CNH
3

) pela substituição de um hidrogênio por uma cadeia hidrocarbônica. 
Em solução aquosa, as aminas ionizam por protonação segundo a reação: 
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(1) 

A espécie RNH/ adsorve-se fisicamente em superfícies com excesso de carga negativa. Trata-se um uma adsorção 
que envolve pouca energia, o que significa que é de natureza reversível (Smith e Akhtar, 1976). A quebra do equilíbrio 
eletroquímico do sistema pode provocar a dessorção da amina da superfície mineral. 

As espécies W e OR são íons detenninantes de potencial para os silicatos. Portanto, a carga elétrica na superfície do 
quartzo e, conseqüentemente, a densidade de adsorção da arnina, depende do pH do sistema (Bleier et. al. , 1976). Em 
meio ácido, a espécie W é responsável pela redução dos sítios negativos na superfície do quartzo , que resulta na dessorção 
da amina. 

Oliveira et ai. (1996) observaram a possibilidade de reutilizar na fiotação de quartzo cerca de 61% da arnina. Desse total, 
19% equivale à quantidade residual de amina não adsorvida e 42% foi recuperada na dessorção. No presente trabalho, 
procurou-se verificar as condições favoráveis à dessorção da amina e o desempenho do cole to r após cada ciclo de uso na 
fiotação de quartzo. 

Utilizou-se um sistema constituído por uma amostra de quartzo de elevada pureza e uma éterdodecilamina. Os testes 
de fiotação foram realizados em célula mecânica, a fração da amostra coletada na espuma foi filtrada a vácuo e, em 
seguida, passou por uma etapa de lavagem, sob agitação, para dessorção do coletor. Variou-se o pH, a percentagem de 
sólidos e o tempo de agitação da lavagem. Após a lavagem, a amostra foi filtrada. O filtrado foi colocado na célula de 
fiotação juntamente com uma nova amostra. A concentração de amina residual foi avaliada, indiretamente, por meio da 
detenninação da tensão superficial. 

2. EXPERIMENTAL 

2.1) Material 

a) Amostras 

Utilizou-se uma amostra de quartzo de elevada pureza, fornecida pela CAULIM DO NORDESTE S/ A, com granulometria 
média de 16,4 J.tm. A distribuição granulométrica da amostra é apresentada na Figura 1. 

Concentration: 0.0149 %Vai Vol. Weighted Mean 0(4,3]: 21 .899 um Specific Surface Area: 0.238658 m'lg 
Span: 2.647 Uniformity: 0.831989 Surface Weighted Mean 0[3,2]: 9.487 um 

Result units: Volume 

d(0 .1): 3.889 um d(0.5): 16.460 um d(0 .9): 47.437 um 
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Figura 1 ~Distribuição granulométrica da amostra obtida em equipamento a laser, usando-se o módulo Hidro 2000 
MU. 

b) Reagentes 

Como coletor, utilizou-se uma eterarnina comercial, fornecida pela PIETSCH. O pH tanto na etapa de lavagem como na 
fiotação foi regulado com hidróxido de sódio e ácido clorídrico produzidos pela MERCK. 

c) Equipamentos 

Os principais equipamentos utilizados foram: 
-Célula de Flotação, mecânica, sub-aerada, fabricada pela DENVER. 
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- Filtro à vácuo de laboratório marca DENVER. 
-Agitador mecânico, modelo TE 259, da MARCONI. 
-Aparelho Analisador de Tamanho de Partículas, a laser, modelo Mastersizer 2000, da MALVERN, controlado por 
computador. 

...... - Sistema ESA 9800, da MATEC INSTRUMENTS, inteiramente controlado por computador . 
- Tensiôrnetro Eletrônico, modelo Sigrna-70, da KSV, com operação controlada por computador. 
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Figura 2 - Curva de referência para estimativa da concentração residual do surfatante com base na tensão superficial. 

,... 2.2) Procedimento 

O procedimento experimental envolveu as seguintes etapas: (a) ftotação inicial, (b) filtragem do material recolhido na 
espuma, (c) lavagem da torta e (d) nova ftotação. O ciclo era repetido de forma sucessiva. 

(a) Flotação I- Os testes de ftotação foram feitos em uma cuba de 3 litros, usando-se com uma percentagem de sólidos de 
10 %, uma agitação de 1300 rpm e um tempo de operação de lO minutos, com remoção de espuma a cada 15 segundos. 
O condicionamento da amostra com o coletor foi feito na própria célula durante 5 minutos. O volume de água removido 
na espuma foi medido para possibilitar o monitoramento da padronização de cada teste. 

(b) Filtragem- O material recolhido na espuma era filtrado à vácuo. O material retido era encaminhado para a etapa 
seguinte de lavagem. 

(c) Lavagem- A torta resultante da filtragem era colocada em béquer com 3 litros de água destilada e submetida a urna 
agitação de 230 rpm por um período de 1 minuto. Durante a operação de lavagem ocorre a dessorção da amina. Em 
seguida, fez-se nova filtragem. Utilizou-se o filtrado obtido para ftotação de uma nova amostra. A concentração do coletor 
no filtrado foi estimada a partir da determinação da tensão superficial e comparação com a curva de referência mostrada 
na Figura 2. 

(d) Flotação II- O filtrado foi condicionado com urna nova amostra de quartzo durante 5 minutos. Em seguida, iniciou-se 
a nova fl.otação nas mesmas condições da anterior. 

O ciclo prosseguiu até atingir uma concentração de arnina no filtrado insuficiente para ftotação do quartzo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A concentração inicial do coletor, 2,25 X I0-4 M, foi escolhida com base em testes preliminares que mostraram urna 
recuperação de quase 100% do quartzo com essa concentração de arnina. A Figura 3 mostra a concentração de amina no 
filtrado , após cada lavagem, e a respectiva recuperação do quartzo em cada ciclo de reutilização do coletor. Observa-se, 
na Tabela I, que é possível remover 80% da amina na primeira lavagem, possibilitando recuperar 87% do quartzo. Como 
era de se esperar, há urna queda na recuperação do quartzo à medida que diminui a concentração de amina nos sucessivos 
ciclos de utilização. No entanto, no 6° ciclo, quando a concentração do coletor cai para aproximadamente 5 X 10·5, ou 

- cerca de 31% da concentração inicial, ainda é possível recuperar 40% do quartzo. 
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Figura 3- Concentração residual de coletor e recuperação de quartzo obtida para cada ciclo de reutilização. 

Tabela I - Valores obtidos na tensão superficial do filtrado, após cada ciclo de lavagem do concentrado, percentagem de 
remoção do coletor e recuperação obtida na flotação seguinte. 

.t:lLlRAUU CUNChNTR A ~AO Uh 1\MINA QUARTZO 
CICLO 

ímN/m AMTNA X 10-5 M RFMnVTnA% FT .OTADO % 
1 - 22,5 - 99,0 

2 42,0 20,0 80 87,0 

3 46.7 14,0 53 73 ,0 

4 47.6 12,0 49 63.5 

5 48,0 10,0 44 48,0 

6 51.6 7,0 31 40,0 

7 55 .7 4,0 18 não flota 
' . Obs: Lavagem de 1 rrunuto, com 6% de solido. 

Tabela II- Influência do pH durante a lavagem na dessorção da amina. 

3 42,0 2,1 x I0-4 

4 46,0 9,5 x w-5 

6 48,0 9,9 x w-5 

8 49,5 6,7 X 10-5 

10 52,5 7,1 x w-5 

Estudou-se a influência na lavagem das variáveis: (1) tempo de agitação; (2) concentração de sólidos e (3) pH da polpa, 

"" 

-

a fim de definir as melhores condições para a remoção do coletor. Não se observou alteração significativa com a variação -
da concentração de sólidos na polpa, nem com a variação do tempo de lavagem, já que a dessorção ocorre no primeiro 
minuto da agitação. No entanto, observou-se que o pH do sistema exerce importante influência, com a acidez do meio 
favorecendo a dessorção do surfatante. Em meio ácido (pH=3) removeu-se 80% da amina adsorvida na superfície do 
quartzo. A dessorção cai para menos da metade quando a lavagem é feita em pH natural (Tabela III). A maior dessorção 
do coletor em meio ácido, naturalmente, favorece a recuperação do quartzo, conforme mostra a Figura 4. 

A Figura 5 mostra a variação do potencial zeta, em função do pH, para a amostra de quartzo. O ponto isoelétrico encontra
se em pH em tomo de 2,6. Isso explica a facilidade para remoção da amina em pH 3,0. Nesse ponto, a presença de uma 
elevada concentração de H+ no sistema provoca o deslocamento do íon RNH3+ da superfície mineral. 
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Figura 4- Recuperação do quartzo em função do pH usado na lavagem do concentrado anterior. 
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Figura 5 - Variação do potencial zeta do quartzo em função do pH para a amostra de quartzo de alta pureza. 

4. CONCLUSÕES 

Investigou-se as melhores condições para a remoção de amina da superrície do quartzo e a possibilidade de sua reutilização. 
Os resultados mostraram que a dessorção ocorre no primeiro minuto de agitação e é favorecido pela acidez do meio. 

O coletor pode ser reutilizado várias vezes. No 6° ciclo de uso, quando a concentração de amina é 31% da concentração 
inicial, ainda é possível uma recuperação de 40% do quartzo. 
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