
Stapelfeldt, F.; Catvalho, C. F.; e Reis, O. B. 

QUANTIFICAÇÃO, DECOMPOSIÇÃO E RECICLAGEM DE AMINAS NOS 
RESÍDUOS DE FLOTAÇÃO REVERSA DE MINÉRIO DE FERRO 

F. Stapelfeldtl, C. F. Carvalho, O. B. Reis2 

1 -Departamento de Minas,- Universidade Federal de Ouro Preto UFOP. Campus s/n. CEP 35.400-000. Ouro Preto, 
Minas Gerais- MG 

E-mail: frank@demin.ufop.br 

2 -Departamento de Química,- Universidade Federal de Ouro Preto UFOP. Campus s/n. CEP 35.400-000. Ouro Preto, 
Minas Gerais- MG 

E-mail: comelio@iceb.ufop.br 

RESUMO 

Os minérios de ferro de baixo teor, como o itabirito brasileiro, têm de ser concentrados usando separação magnética e 
gravimétrica ou ftotação. A prática usual para beneficiamento de minérios de ferro é a ftotação reversa. Para isso é que se 
utilizam aminas como coletores catiônicos da ganga silicática, ficando a maior parte deste reagente contido na polpa do 
rejeito. Esta polpa é descartada para as barragens de rejeito e, consequentemente, é uma fonte de contaminação de águas. 
Como as arninas são reagentes caros, a recuperação das mesmas pode levar a uma economia substancial para a indústria 
brasileira de minério de ferro. Amostras da Sarnarco e da CVRD (Mina Alegria), Mariana (MG) foram usadas para essas 
investigações. Os testes de ftotação em bancada foram realizados com pH =10,5 e 10, com amido como depressor para 
hematita e diferentes tipos de aminas como coletores para sílica. Com os rejeitas destes ensaios foi feita uma separação 
sólido/líquido usando uma filtragem á vácuo. O líquido foi reutilizado em um segundo ensaio de ftotação onde foi 
investigada a dosagem de reagente novo. Foi descoberto que os rejeitas de ftotação contêm uma significante concentração 
de aminas que podem geralmente ser recicladas para novos processos de ftotação. Utilizando-se a água contendo arninas 
recicladas obsetvou-se que há a possibilidade de diminuir o consumo deste reagente em até 50%. 
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L INTRODUÇÃO 

O Brasil está em sexto lugar entre os países detentores de maiores volumes de minério de ferro. Porém, o alto teor de 
ferro em seus minérios (60 a 67% nas hernatitas e 50 a 60% nos itabiritos) leva o Brasil a ocupar um lugar de destaque 
no cenário mundial em termos de ferro contido no minério. Dessas resetvas o estado de Minas Gerais detém 72,2 %. A 
produção mundial de minério de ferro em 1998 foi de cerca de 1 bilhão de toneladas. O Brasil ocupa o segundo lugar 
depois da China, mas esta possui o minério com um teor menor de ferro (30%). Da produção de 199 milhões de toneladas, 
75,5% foram produzidos no estado de Minas Gerais (DNPM, 1999). 

Os minérios ricos em ferro normalmente apenas passan1 pelos processos de fragmentação e classificação. O minério de 
ferro de baixo teor como o itabirito brasileiro tem de ser concentrado usando separação magnética e gravimétrica ou 
ftotação. A ftotação inversa é o método de concentração largamente utilizado no beneficiamento de minérios de ferro de 
baixos teores. As aminas são os coletores catiônicos mais importantes e os únicos usados industrialmente. A ftotação é 
realizada em pH em tomo de 10 onde a superfície do quartzo é altamente negativa. Sabe-se que o mecanismo de adsorção 
de aminas sobre a superfície do quartzo neste valor de pH se dá por atração eletrostática entre o cátion e a superfície deste 
mineral carregada negativamente. A densidade de adsorção do quartzo é maior que a densidade de adsorção da hematita. 
A carga superficial do quartzo é negativa neste valor de pH e maior que a carga superficial da hematita para o mesmo valor 
de pH. No entanto, as diferenças não são suficientes para uma ftotação seletiva. Assim, para a hematita é usado o amido 
como depressor (Numela, W., Iwasaki, I. 1986), (Leja, J. 1983 ), (Houot, R. 1983). Provavelmente, a maior parte deste 
reagente fica contida na polpa do rejeito. No melhor caso, após um longo tempo de residência, uma parte da água sem 
amina será reutilizada como água de processo. Esta polpa é descartada para as barragens de rejeito, e consequentemente, 
é uma fonte de contaminação de águas. Como as aminas são reagentes caros, a recuperação das mesmas pode levar a uma 
economia substancial para a indústria de minério de ferro. Testes de reciclagem das aminas contidas no rejeito de ftotação, 
realizados por Oliveira et al. (1996), mostraram uma recuperação de mais de 60% da dodecilarnina utilizada. 

A determinação de pequenas quantidades de arninas pode ser feita através da espectroscopia. O método da naftoquinona 
pode ser utilizado para aminas primárias alifáticas e aromáticas. Muitas aminas primárias provocam o desenvolvimento 

228 

-

...... 



-

-

XIX ENTMME- Recife, Pernambuco - 2002. 

de uma coloração azul quando são tratadas por ortoquinonas. O reagente preferido é o sal de sódio do ácido 1,2-
naftoquinona-4-sulfônico (Vogel, 1992). A quantificação espectrofotométrica da dodecilamina, através do verde de 
bromocresol (Oliveira et al., 1996), resultou em uma curva de absorbância versus concentração com baixo coeficiente 
de regressão linear (r= 0,98). Bioquímicos utilizam métodos que apresentam grande eficiência para identificação de 
grupo amino em aminoácidos. Dentre esses métodos destacam-se os experimentos cromatográficos com detecção por 
espectrofotometria na região da luz visível. Nele é realizada uma derivatização do aminoácido com cloreto de dabsila ou 
ninhidrina (Stryer, 1992). 

O método padrão da dosagem de aminoácidos é baseado em técnicas desenvolvidas por Moore et. al. ( 1948), e trata-se de 
uma técnica de cromato grafia líquida onde a detecção dos aminoácidos é efetuada por reação com a ninhidrina e detectada 
por método fotométrico. Uma metodologia de análise foi desenvolvida, baseada na espectrofotometria na região da luz 
visível (reação com a ninhidrina), para a quantificação das aminas nos produtos de flotação e nos resíduos na barragem do 
Germano da Samarco Mineração, Mariana (figura 1). Em um ano, mais ou menos 5 milhões de toneladas. de resíduos são 
depositados na barragem contendo 700 - 800 toneladas de aminas. 

Na saida da planta de tratamento (RUL, figura 1), a polpa apresenta uma concentração de amina em tomo de 30 mg/1. 
Em um ponto de amostragem a, aproximadamente, 2 km da saída da planta, na barragem do Germano (RBL, figura 1), a 
concentração é de 22 mg/1. Amostras da água apresentam concentrações de amina de 12 mg/1 (APG, figura 1) e 20 mg/1 
(APS, figura 1). Nas amostras de água da segunda barragem a concentração de aminas é menor que o limite de detecção 
(1mg/l) (Chaves, 2001). 

----
o 1 2 3 4Km 

Figura 1 - Mapa da usina da Samarco e barragens. 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. Caracterização Das Amostras 

As amostras foram coletadas do undeiflow do hidrociclone que alimenta a flotação convencional. A análise granulo métrica 
foi realizada através de peneiramento a úmido. A amostra se caracteriza pela seguinte granulometria: 

Tabela I· Distribuição do tamanho de partículas. 
Tamanho de partículas rmm] Quantidade rolo l 

+o 296 o 91 
0296-0148 7 96 
0148-0074 27 23 
o 074- o 037 29 32 

-o 037 34 58 
Total 100 00 
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Aproximadamente 100 % da alimentação da flotação apresentava uma granulometria menor que 0,3 mm. A amostra 
continha aproximadamente 35% de partículas ultrafinas inferiores a 0,037 mm, (tabela 1). A análise qtúmica foi realizada 
através da Espectrofotometria de Absorção Atômica (EAA). Os resultados estão apresentados na tabela 2. O teor de sílica 
com aproximadamente 35% é bastante alto. O teor de ferro é de 44 %, sendo este o teor mais baixo de minério lavrado 
na mineração Samarco. 

2.2 Procedimento Dos Testes 

Os testes foram executados segundo o seguinte esquema: 

Alimentação 

Concentrado I 

Águacomaminas 

Alimentação 

C oncenlla do II 

Figura 2- Esquema de testes de flotação. 

Os testes de flotação foram realizados com uma célula de flotação de 2 litros contendo ll50 g de minério resultando em 
um percentual de 45% de sólidos na polpa e segundo as condições abaixo: 

pH: 
Coletor: 
Depressor: 
Tempo de condicionamento: 

10,5 
Amina Flotigam EDA B (concentrações diferentes), 

Amido 3 00 g/t 
3 min. de agitação de minério, 5 min. condicionamento de amido, 3 min. 
condicionamento de aminas, 5 min. flotação. 

As quantidades de reagentes usados se referem a uma tonelada de minério seco. A amina Flotigam EDA B é distribuída 
pela Clariant® e é uma eteramina com um grau de neutralização de 50% e um tamanho de cadeia de C

10 
• 

Este trabalho apresenta 2 séries de testes diferentes. Na primeira série, os testes de flotação foram feitos sob a variação 
de concentração de aminas (30, 40, 50, 80 g/t). Os rejeitas de primeira flotação foram filtrados à vácuo. O filtrado que, 
provavelmente, ainda continha parte das aminas foi usado para uma segunda flotação sem adição de novas aminas. Esta 
segunda flotação foi feita sob as mesmas condições da primeira, com uma nova amostra de minério. 

Na segunda série de testes, a primeira flotação foi realizada sempre com uma adição de 40 g/t de aminas, sendo que esta 
concentração foi selecionada por ser a mesma usada pela Samarco Mineração. Para a segunda ftotação , o filtrado do rejeito 
da primeira ftotação foi usado com uma adição de novas aminas nas seguintes concentrações (0, 10, 20, 30, 40 g/t). 

2.3 Quantificação e Monitoramento da Biodegradabilidade das Aminas em Condições Laboratoriais 

A ninhidrina reage com o grupo arnino terminal de cadeias carbônicas formando um produto de coloração azul púrpura. 
Este produto possui absorção máxima em dois comprimentos de ondas diferentes: 440 mm e 570 mm. Preparou-se as 
diluições das aminas reagentes em concentrações entre 10,0 mg/1 e 100,0 mg/1 em etanol 90% v/v em água. Realizou-se 
varredura em espectrofotômetro UV-visível modelo 8453 da marca Hewlett Packard para uma das soluções. Realizaram-
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se as leituras nos comprimentos de ondas em que houveram as absorbâncias máximas e construíram-se curvas analíticas 
para cada uma das aminas. 

Amostras dos resíduos RUL (saída da usina de flotação) foram armazenadas, à temperatura ambiente, em frascos de vidro 
transparentes e em contato com oxigénio atmosférico. Durante 28 dias, com intervalos de, no máximo 5 dias, efetuou-se 
monitoramento da quantidade de amina conforme procedimento descrito anteriormente. Para a realização da extração, 
tornaram-se alíquotas de 50 ml da suspensão sólido-líquido, ajustou-se o pH em tomo de 11,0 com solução de NaOH 1% 
(p/v) e extraiu as aminas em três etapas com 30 m1 de diclorometano. 

3. RESULTADOS 

3.1 Testes de Flotação 

As figuras 3 e 4 mostram as concentrações e a recuperação de ferro no concentrado. Pode ser observado que o conteúdo 
de ferro aumentou de 54 para 66% com concentração crescente do coletor (curvas "aminas novas"). As concentrações 
relativamente mais baixas de ferro no concentrado podem ser explicadas pela alta concentração de sílica na alimentação. 
A curva "água com aminas recicladas" mostra os resultados da flotação usando filtrados da primeira flotação. Pode ser 
visto que é possível flotar o minério sem a adição de qualquer novo coletor, o que evidencia que o filtrado da flotação 
realmente contém arninas. Em outras palavras, com o filtrado do teste usando 80 g/t de aminas estamos quase obtendo 
os mesmos resultados como no teste que usou 30 a 40 g/t de novas aminas. Isto pode ser observado para o conteúdo e a 
recuperação de ferro. 
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"'j.gua com aminas redcladas 
(40 g.tj + aminas novas 

Figura 3- Teor de Feno concentrado relacionado à quantidade de aminas. 

Os resultados da segunda série de testes são mostrados na curva denominada "Água com aminas recicladas [40g/t] 
+ aminas novas". Comparando esta curva com os resultados da curva de novas arninas, pode-se observar que com o 
emprego do filtrado da primeira etapa de flotação mais 20 g/t de novas aminas obtém-se o mesmo resultado com o uso de 
40g/t de aminas novas. Assim, aproximadamente os mesmos resultados podem ser atingidos pelo uso de apenas 50 %do 
coletor quando é usada água reciclada contendo aminas. 

Também foram realizados testes com outro tipo de material da Samarco Mineração com teores de ferro e sílica de, 
aproximadan1ente, 47% e 30 %, respectivamente. Em pH = 10.0, utilizando a amina EDA 3B Clariant® a economia de 
reagente chegou a aproximadamente 50% do mesmo, no caso do teor de ferro e sílica; já utilizando a amina AKZO da 
Akzo Nobel® a economia de reagente chegou a aproximadamente 25%. Foram ainda, estudados e empregados outros 
materiais mais grosseiros provenientes da mina de Alegria, operada pela CVRD, cujos resultados não apresentaram uma 
tendência clara para as recuperações e teores, fato este ainda passível de explicação e novos estudos. 
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Figura 4 -Recuperação de Fe relacionado à quantidade de arninas. 

3.2 Quantificação e Monitoramento da Biodegradabilidade das Aminas em Condições 
Laboratoriais 

A 409 nm, a absorbância é maior do que a 575 nm, o que leva a melhor sensibilidade no método. Por isso, as curvas 
analíticas foram construídas baseadas no comprimento de onda de 409 nm. A tabela II mostra os resultados obtidos, para 
as curvas de calibração, das diversas arninas estudadas. 

Tabela II: Equação de regressão linear obtida para a quantificação das aminas pelo método espectrofotométrico com a 
ninhidrina. 

Amina 
Akzo Nobel 
EDA3B 
Flotigan 2835-2B 
Flotigan 2835-2L 

Equação de regressão 
A= 0,019x + 0,007 
A = 0,021x ~ 0,059 
A = 0,021x- 0,012 
A = 0,023x - 0,020 

x =concentração mg.L·1 

0,991 
0,994 

0,994 
0,994 

Observando-se a tabela II verifica-se que a absortividade das diversas arninas estudadas é muito semelhante. 

A tabela III apresenta os resultados da variação do teor de aminas, de uma amostra do resíduo da saída da usina, em função 
do tempo. 

Tabela III: Concentração de arninas relacionado à idade de amostra. 

Idade de amostt·a (dias) Concentração de aminas[mg,t_L] 
1 31, 7 +- 2,8 
3 27,4+-3,4 
7 18.3+-2,6 

12 4, 7+-1.3 
17 2,8+-0, 7 
21 2, 1+-0.6 

Os resultados mostram que a descompensação das aminas é suficientemente lenta considerando o processo de 
reciclagem. 
A avaliação do rendimento da extração da amina, conforme descrito na metodologia, apresentou uma eficiência de 50%, 
pois, de uma massa inicial de 46 mg de am.ina foram encontrados, em média, 23 mg, 5 mg no concentrado e 18 mg no 
rejeito. Logo, 78 % das arninas adicionadas saem no rejeito e 22 % saem no concentrado. 

4. CONCLUSÕES 

Como resultados dos testes verificou-se que os produtos de flotação contêm uma significante concentração de aminas 
que pode ser geralmente reciclada para novos processos de flotação. Utilizando-se a água contendo anlinas recicladas 
observou-se que há a possibilidade de recuperar até 50% deste reagente. Isto gera uma grande possibilidade de redução de 
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custo com este reagente bem como uma redução de descarte destas aminas para o meio ambiente. 

Recomenda-se também buscar desenvolver uma metodologia mais sensível para a quantificação das aminas do resíduo 
(limite detecção< 1mg.L·1

) e, então, fazer um novo estudo da distribuição das aminas nos produtos de ftotação, bem como 
na água da segunda barragem de rejeitos. 
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