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RESUMO
Diante da conscicnti;.aç<"io da import fmcia da úgua. de sua disponibilidade limitada no planeta Tcrrn c do nível elevado
de poluição dos rios. intensificaram-se os estudos para um aproveitamento inteligente das úguas. Em razão do gmnde
potencial mineral do Brasil c do elevado consumo de água utilizada nas tecnologias de lavra c beneficiamento mineral,
o tratamento da ;ígua tornou-se uma etapa crítica para a indústria de mineração. sob os aspectos ambientais. cconômicos
c jurídicos. A variedade de produtos químicos utili;.ados nas diversas etapas do beneficiamento de minérios cresceu com
a necessidade de aumentar a eficiência dos processos c. dentre estes. ressaltam-se os produtos orgânicos. A remoção
destes produtos permite aumentar a percentagem de úgua de rccirculação e diminuir a contaminação nas bacias de
rejeitas. contribuindo assim para um desenvolvimento sustentável do sctor mineraL Após visitas técnicas às usinas de
beneficiamento de minérios do país. pesquisadores do CETEM idcntificarnm a importância das aminas como agente
limitante da reutilização da úgua. c por isto iniciaram os estudos de recuperação de aminas residuais contidas nos efluentes
do processo de llotação. Neste trabalho. avalia-se a adsorção de aminas cm zcólita natural c modificada quimicamente. cm
vcrmiculita e:-;pandida c cm rejeitas do processamento industrial de caulim utilizando medidas de tensão superficial para
se determinar indirctamcntc a concentração residual das a minas após o processo de adsorção.
PALAVRAS-CHAVE: água no beneficiamento. cllucnte de llotaç<1o. adsorção de amina, e tratamento de efluente.

!.INTRODUÇÃO
Para um melhor gcrcnciamcnto dos recursos hídricos foi promulgada no Brasil a lei n° 94]3, assim foram traçadas novas
dirctrizcs para a Política Nacional dos Recursos Hídricos. criando-se o Sistema Nacional de Gcrcnciamcnto de Recursos
Hídricos cm I 997. Neste contc:-;to. a Agência Nacional de Águas- ANA c os comitês de Bacias Hidrográficas regionais
foram estabelecidos cm 2000. O grande destaque destes órgãos é pcnnitir a descentralização das resoluções. contando
com a participação da sociedade civil organizada. do Estado e dos usuários para definir a qualidade desejada das águas dos
rios. a fonna de seu uso futuro c o valor a ser cobrado pela sua utilização, considerando os diferentes destinos que a água
pode ter (MMA c SESRH. 2000). Este novo paradigma tem rclle:-;o dircto para as indústrias mineira e metalúrgica que
são grandes usuárias de água. cujo consumo elevado é ncccssúrio nas tecnologias de cxtração c beneficiamento mineraL
A título de c:-;cmplo. para cada tonelada de minério de ferro processada são requeridos 4 m' de água. Em 2000 foram
processadas I94 milhões de toneladas de minério bmto c necessitou-se de um billu1o de metros cúbicos de água para o
beneficiamento (sem contar a iigua de rccirculação) (Oliveira. 200 I c Sumário Mineral, 2000). Desta fonna. considerando
o potencial mineral do Brasil. o tratamento da úgua utilizada tornou-se uma etapa critica para a indústria de mineração.
tanto sob o aspecto ambiental. como cconômico c jurídico.
O volume de iigua consumida pelas indústrias precisa ser reduzido. pois quanto menor a vazão dos afluentes menor sení a
vazüo dos cl1ucntcs c. consequentemente. o custo com o tratamento da água residual diminuirá. Entretanto, a elevação da
percentagem da úgua rccirculada nas indústrias mineira c metalúrgica torna-se de fundamental importância, uma vc1. que a
nova lcgislaçélo dos recursos hídricos prevê cobrança diferenciada para os usuários das águas. tornando o beneficiamento
viável economicamente. Cada trecho de uma bacia hidrogrúfica é classificado de acordo com a qualidade da úgua e,
consequentemente. cada usuário pagar{! pelo tipo de úgua consumida c precisará tratar o efluente industrial para manter
o padrão ambientaL Somente o uso eficiente da úgua pcrmitirú o desenvolvimento sustentável para as indústrias mineira
c metalúrgica.
O tratamento tradicional dos ctlucntcs c das águas recicladas no processamento mineral envolvendo somente a separação
sólido/líquido c o controle de pH m1o é mais suficiente pois se diversificaram as técnicas de beneficiamento, aumcntammsc a qualidildc c a quantidade dos produtos químicos cm cada etapa do processo, principalmente com compostos
orgánicos. elevando-se o teor de contaminantes nistcntc na úgua das bacias de rejeitas, que pode contaminar os recursos
hídricos c as úguas subtcmlncas (Bustamantc, I996). E:-;istcm vúrios contaminantes, principahncntc amina c ácidos
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graxas. cuja determinação dos processos de recuperação destes compostos é importante. jú que o sctor mineral ainda não
investiu o suficiente na avaliação c na recuperação destes compostos orgânicos nos efluentes. limitando-se aos compostos
inorgânicos (Oliveira. 200 I c Luz. 2002). O desenvolvimento de processos economicamente viúvcis para o tratamento das
águas descartadas c recicladas é ncccssúrio para preservar o meio ambiente sem com isto representar perda de eficiência
dos processos minerais (Stapclfcldt. 20tll ).

1.1 Minerais Utilizados Para Adsorção
A utilização de minerais no tratamento de efluentes é crescente. sendo o mercado abastecido por minerais industriais
tradicionalmente reconhecidos por sua capacidade de adsorvcr metais pesados. A exemplo destes minerais. citam-se a
vcnniculita c as zcólitas naturais c modificadas. Jú a caolinita (amplamente empregada na indústria de papeL pigmento
c. cm alguns casos. nas cerâmicas c rcfratários). apesar de não possuir histórico comercial para essa aplicação. desponta
como um mineral com características adequadas para sua utilizaç;1o na {trca ambiental.
A comercialização da venniculita é feita na forma expandida. que apresenta propriedades de baixa massa específica
aparente c baixa condutividade ténnica. o que a torna bastante atrativa para a utilização na fabricação de diversos
produtos. cm função da sua granulomctria. A venniculita expandida é utilizada cm produtos para a construção civil. como
agregados de concretos leves. revestimentos para paredes. placas de isolamentos térmicos c acústicos. enchimentos.
entre outros. A aplicação na agricultura destaca-se devido às suas propriedade de rctcnç;1o da úgua. tornando-se útil
no desenvolvimento de raízes. germinação de sementes c mudas. como condicionador de solos. Na indústria química
emprega-se como catalisador de rcaçõcs de preparo de diversos compostos orgúnicos. principahncntc hidrocarbonetos de
petróleo ou ainda como aditivos contra coagulação. Recentemente. a utilização da vcnniculita expandida como material
adsorvente tem se destacado devido à sua propriedade de troca iônica. semelhante ús zcólitas c a algumas argilas. podendo
ser utilizada na remoção de compostos orgânicos poluentes c na purificação de úguas residuais ricas cm sais dissolvidos.
Esta possibilidade constitui-se numa área de mercado promissor para a vcrmiculita expandida (França. 200 I).
Zcólitas são aluminosilicatos de metais alcalinos c alcalinos terrosas que. cm virtude das suas características físicas.
possuem propriedades que lhes são únicas. tais como troca iônica. adsorção c hidratação/dcsidrataç;1o. Estas propriedades
conferem a esse mineral uma gama de aplicações. como: remoção de diversos compostos cm efluentes industriais.
controle de odores c na agricultura como condicionador de solos. entre outros. (Holmcs. 199.l ). A zcólita brasileira é do
tipo cstilbita rica cm cálcio c apresenta um potencial significativo para sua aplicaç;1o na úrca ambiental. Porém. para ser
utilizada como adsorvcdora de metais pesados. o mineral carece de tuna modificação química para a obtenção de sua
fonna homoiônica (Duarte. 2002).
Caulim é o nome comercial dado a uma argila branca ou quase branca. constituída essencialmente de caolinita. sendo
um material argiloso. com baixo teor de ferro c de cor branca. Os caulins são usados na fabricação de porcelana há mais
de três mil anos c. atualmcntc. como matéria-prima para: indústrias de papeL tintas. ccrúmicas. rcfratúrios. catalisadores.
louças de mesa, peças sanitárias, cimento branco. borracha. plústico. adesivos. vidros. cosméticos. pesticidas. entre
outros, (Luz, 2000). Apesar de não possuir histórico para a sua aplicação como adsorvcntc. a caolinita apresenta algumas
características que pcnnitem a sua aplicação como adsorvcntc. Como por exemplo. úrca superficial (BET) c capacidade
de troca catiônica.

1.2 Aminas como Coletores
Os colctorcs são compostos heterogéneos que contêm um grupo inorgúnico ligado a uma cadeia de hidrocarboneto.
Geralmente. o gmpo inorgánico é a porção da molécula que se adsorvc na superfície do mineral. A cadeia de
hidrocarboneto tem natureza não-iônica c promove a hidrofobicidadc da superfície do mineral depois da adsorção do
coletor. Existem vários colctorcs que são classificados pela composição. podendo existir cm solução como cútion. ánion
ou molécula. As aminas são classificadas como primárias. secundárias. tcrciúrias c quatcrnúri;:s dependendo do número de
átomos de hidrocarbonetos ligados ao átomo de nitrogénio. Com o aumento do comprimento da cadeia de hidrocarboneto.
a solubilidade da amina é reduzida. As aminas primúrias. sccundúrias c tcrciúrias são bases fracas. entretanto as aminas
quatcmárias são b;iscs fortes. As aminas quatcrnúrias são completamente ionizúvcis cm todos os valores de pH. entretanto
a ionização das aminas primárias, secundárias c tcrciúrias é dependente do pH (Fucrstcnau. 1982).
Neste trabalho, focou-se o estudo das aminas devido ao grande volume utilizado deste colctor na notação de vários
minérios, principalmente de ferro. Nas operações das unidades industriais é possível que exista volume nas barrdgens
de rejeitas para promover um tempo de residência dos efluentes suficiente ú degradação. admitindo-se que a amina se
degrade num pcriodo de 28 dias. Com o assoreamento das barragens. o tempo de residência torna-se insuficiente. sendo
necessário uma aceleração no processo de degradação. Embora ainda não exista legislação cspccíftca no Brasil para a
dctenninação da quantidade limite de aminas cm efluentes. ou mesmo portarias do Ministério da Saúde para o referido
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composto. é de conhecimento que algumas aminas são cancerígenas. Desta fonna , o presente estudo proporciona uma
solução ao problema dos cllucntcs com aminas. o~jctivando a menor quantidade de cllucntc descartado c um aumento da
sua recirculação sem danos aos processos de concentração por notação.
O princípio da adsorção para tratamentos de cllucntes tem sido avaliado c dentre os substratos utilizados, os minerais
'cnniculita c a zcólita apresentam a capacidade de adsorvcr compostos orgânicos c inorgânicos, podendo ser utilizados
cm y{lrios ciclos de adsorção c de dcssorção para a recuperação das aminas c futuramente tCllvez para outros compostos.
Este processo ainda encontra-se cm estudos preliminares. existindo a necessidade de estudos cm escalas de laboratório c
piloto para o desenvolvimento de tecnologias industriais (Leão, 19% ). Neste trabalho foi avaliada a adsorção de amina cm
Ycnniculita. resíduo de caulim. zcólita natural c zcólita modiftcada.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
O mineraL previamente seco. foi colocado cm tubos de ensaios com -Hl mi de solução recém-preparada. Cada tubo
de ensaio continha um g de cada mineral. Os experimentos foram realizados cm duplicata. Os tubos de ensaios foram
colocados cm um aparelho de adsorção c filtrados imediatamente após um período pré-determinado de contato entre
o mineral c a soluç;1o. Dois tipos de aminas foram testados neste estudo. Como testes preliminares foram realizados
adsorção de dodccilamina dissolvida cm ácido clorídrico na concentração HP M com pH cm torno do valor seis. Após
24 h. os quatro minerais foram filtrados c secos cm dcssecador a vácuo. A análise espcctroscópica de infravennclho dos
minerais antes c após a adsorção foi realizada cm células de rellcctância difusa. Na solução residual (solução após a
adsorção) utilizou-se uma célula líquida para soluções aquosas. A dodccilamina fornecida pela Fluka tem pureza analítica.
jú o EDA-3 da Clariant. n;lo é reagente de pureza analítica c encontra-se nas condições ideais para a notação da sílica. As
medidas da tensão superficial foram realizadas utilizando o tcnsiômctro Digital K I OT Kmss. A adsorção com EDA-3 com
60.6X mg/1 foi realizada por -lX c 3 h para valores de pH 9.!J c 7.X. A ,·cnniculita foi expandida a 1.000°C durante 2 min
(França. 200 I) . A zcólita modificada foi obtida com NaCI 2 M durante 2-l h a partir da zcolita natural (Duarte. 2002) A
i1rca superficial foi determinada para cada mineral usando-se o equipamento BET da Micromcritics.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base nos espectros de infl~lvcrmclho obtidos para a cstilbita homoiônica (Fi gura I). a caolinita (Figura 2). a cstilbita
(Figura 3) c a vcnniculita (Figura-l) realizados antes c após a adsorção da dodccilamina num período de 24 h. é possível
obscT'\·ar a presença de picos característicos da dodccilamina. Nota-se. nos espectros dos minerais após a adsorção, a
presença de três picos cm torno de 2.850. 2.nx c 2.%0 cm 1, característicos dos alc;mos, da cadeia de hidrocarbonetos
(CH,-CH 2- ). indicando que ocorreu a adsorção (A ri, 200 I). Estes resultados preliminares indicam o potencial adSOT'\1Cntc
desses minerais na rcmoçilo das aminas presentes cm cllucntcs das minerações.

'" [-·

(a)

(b)

Figura 1 -Espectro de lllfravcrmclho das amostras de cstilb1ta modificada com i1rca supcrfictal igual a 7,X4<J I m2/g
(BET). antes (a) c após a adsorção da dodecilamina (b).
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Figura 2- Espectro de infravennelho das amostras de caolinita com úrca superficial igual a 12A5-t8 m 2/g (BET). antes
(a) e após a adsorção da dodccilamina (b ).
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Figura 3- Espectro de infravcnnclho das amostras de cstilbita com úrca superficial igual a 7.2-tM m2/g (BET). antes
(a) c após a adsorção da dodccilamina (b ).
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Figura 4- Espectro de infravcnnelho das amostras de vcnniculita expandida para a sua forma homoiônica com ;írca
superficial igual a 9,214-t m 2/g (BET), antes (a) c após a adsorção da dodccilamina (b).
Entretanto. quando se realizou espectroscopia de infravermelho da solução residual cm célula para líquido m1o se
conseguiu distinguir diferenças entre os espectros de infravennclho da água c da solução residual, conforme pode ser
observado na figura 5. Constatou-se que a análise cspcctroscópica na faixa de comprimento de onda de infravermelho não
detecta concentrações muito baixas de aminas na solução residual. Diante deste fato, a medida da concentração da amina
na solução residual foi detenninada indiretamcntc utilizando medidas de tensão superficial das soluções. A maioria dos
colctorcs acarreta uma diminuição da tensão superficial com o aumento da concentração. confonnc observado na Figura
G.
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Figura 5- Espectro de infravcnnclho da solução diluída de EDA-3 utilizando célula líquida para soluções aquosas.
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Figura 6- Efeito da concentração do reagente EDA-3 na variação da tensão superficial, sabendo-se que o valor
máximo corresponde à tensão superficial da água, 71,3 mN/m, para os valores de pH igual a 9,9 e 7,8.
Avaliou-se a percentagem de recuperação da amina e a quantidade adsorvida da amina para dois valores de pH, durante
periodos de 3h e 28 h. A quantidade de amina, Qa, adsorvida nos minerais em g de aminas x m- 2 foi determinada de acordo
com a equação abaixo , onde C., é a concentração inicial e Cr é a concentração residual em g/1. V é o volume da solução
em L; m é a massa do adsorvente em g; e SSA é a área superficial específica do mineral (BET) em m2/g.
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A Tabela I apresenta os resultados do processo de adsorção com duração de 48 c 3 h para o valor de pH igual a 7,8. Nesta
Tabela pode-se observar os valores da tensão superficial antes (o 0) e após a adsorção (of) e sua respectiva conversão para
as concentrações das aminas. A concentração final (Cr) é a concentração residual do processo determinada indiretamentc
pela curva da tensão superficial x concentração de arninas. A adsorção da arnina foi constatada em todos os minerais
estudados, variando a qmmtidadc adsorvida da amina de (1,12 a 1,93) x I0- 4gxm 2 A caolinita apresentou um menor
valor de quantidade adsorvida c um maior valor da área superficial, quando comparado com os outros minerdis. A média
de recuperação da amina nos quatro minerais estudados para o pH igual a 7,8 foi de 60% para os quatros minerais. A
diferença de recuperação entre os minerais não é significativa, tanto para o processo de adsorção com duração de 48 h
como para 3 h. O grande aumento do tempo de adsorção não favoreceu urna maior recuperação .
Entretanto, a elevação do pH de 7,8 para 9,9 ampliou a recuperação e a quantidade adsorvida da arnina para o mesmo
tempo de contato. A média dos valores de recuperação elevou-se para 74% (valores mostrados na Tabela II) e a quantidade
adsorvida da arnina elevou-se para valores entre 1,41 e 2,59 x I0- 4gxm 2 • Neste valor de pH também não se observou
variação significativa dos resultados de adsorção para os diferentes tempos de contato dos quatro minerais, mantendo a
caolinita com o menor valor da quantidade adsorvida da arnina. Os valores de pH utilizados no processo de adsorção são
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fundamentais para a eficiência do processo proposto, pois definirão a quantidade de cútions da a mina cm solução. já que
a ionização da amina é dependente do valor do pH da solução.
Embora a percentagem de recuperação da amina não tenha alcançado valores próximos de 100'% como obtido por De
Leon atingiu para o processo de adsorção dos íons metálicos em bentonita modificada. os resultados são promissores:
principalmente, quando considera que estes compostos orgânicos são moléculas maiores c podem dificultar a atração
elctrostática dos minerais com a parte iónica da molécula .
Tabela I- Medidas da tensão superficial na solução residual após 48 c 3 h de adsorção nos minerais utili1.ando a
solução de EDA-3 na concentração de 60.68 mg/1 com pH no valor de 7.8.
Mineral
Ycnmcullta
Fxmmrlirl:
Caolinita
Estilbita
t:stitbita
hn1 . '
Mineral
venmcullta

Tempo de adsorção da amina de 48 h com ajuste do pH para 7.8
a (n1N/rn)
ao (mN/m)
c .(g/1)
Qa (g/m 2)
c (g/1)
42 ,0

47 ,8

0.06068

0.02275

1.93:-.: IW'

62.5

42 ,0
42 .0

45 ,8
45 ,0

0,06068
0,06068

0,02579
0.02882

1.12x!O·'
1.76:-.: IW'

57.5
52.5

42 ,0

43 ,6

0,06068

0,03 I 8ú

1.25:-.: IO·"

47.5

Tempo de adsorção da amina de 3 h com ajuste do pH para 7.8
c (g/1)
CJr(mN/m)
c {g/1)
Qa (g/ m2)

R%

ao (mN/m)

Fxmmrlirl~

Caolinita
Estilbita
Estiiblta
hnmnií'lnica

R%

42 ,8

46 ,2

0,06068

0.02579

1.78 xl0 4

57.5

42 ,8
42.8

49.5
45,7

0,06068
0,060(,8

0.0 I 8%
0.02579

I.l4:x I o·•
1.9hlW'

68.75
57.5

42 ,8

46,5

0.06068

0.02503

1.55:-.:10"''

58.8

Tabela II- Medidas da tensão superficial na solução residual após 48 c 3 h de adsorção nos minerais utilizando a
solução de EDA-3 na concentração de 60,68 mg/1 com pH no valor de 9.9.
Mineral
Vcnmcullta
Exmmdidfl
Caolinita
Estilbita
Estiibita
·' lica
Mineral
Vcnmcu!Ita
Exnandim
Caolinita
Estilbita
EstJibJta
hnmoiônica

CJ0 (mN/rn)

0

0

Tempo de adsorção da amina de 48 h
a_r(mN/m)
c {g/1)
Cn(g/1)

Qa (g/m 2)

R'Yo

34,5

48 ,5

0,06068

0.01669

2.20x to·•

72.5

34,5
34,5

49,2
51 ,4

0,06068
0,06068

0,01669
0.01365

1.4hl0''
2.59:-.:1 o·'

72 ,5
77.5

34,5

51 ,2

0,06068

O.O J:l65

2.04xJ0·4

77.5

Qa (g/ m2)

R'Yo

2.39:-.: I O"'

77,5

(mN/m)

Tempo de adsorção da amina de 3 h
a_L (mN/m)
c (g/1)
Cn(g/j)

34,5

53 ,3

0,06068

O,OI365

34,5
34,5

49 ,5
49,0

0,06068
0,06068

0.01592
0,01592

1.44xJO·"
2.47xl0"'

73.8
73 .8

34,5

47,2

0,06068

0.01820

I.85:x 1o·'

70.0

-·

4. CONCLUSÕES
a)
b)
c)
d)

Os resultados de adsorção da amina nos minerais estudados utilizando espectroscopia de infravermelho foram
favoráveis , embora esta técnica analítica não pôde ser utilizada para dctenninar a concentração da solução residual:
A detemúnação indireta da concentração da solução da amina por medidas da tensão superficial viabilizou uma
rápida avaliação da adsorção da amina em diferentes minerais;
As melhores recuperações da amina foram encontradas no valor de pH cm torno de I O. Entretanto. ainda necessita-se
otimizar as condições de adsorção para obter uma recuperação de I 00%;
Nas condições estudadas, todos os quatro minerais podem ser utilizados com o propósito de diminuir a qmmtidadc de
arnina dos efluentes e assim ampliar a quantidade de água recirculada nos processos de concentrações de minérios .
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