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RESUMO
As éter-aminas graxas são muit o utili zadas na Rotação de miné rio de ferro c, após a utilização, e las são descartad as para
barragens de rejcitos. As ~tcr-aminas possuem um alto custo c seu descarte no meio ambiente pode gerar grandes impactos
ambientais, assim o presente trabalho tem po r remover c quantifi ca r estas subst<lncias presentes no res íduo gerado.
Os testes de !lotação cm bancada, foram realizad os , cm pH = I O, 5, tendo o amido como depressor dos óx idos de ferro c as
amin as Flotigan ED A 313 c F2X35 como colcto rcs para a s ílica. Cada !ração destes e nsai os foi submetida à separação
sólido/ líquido através da c.:cntrifugaçüo.
A pa rtir dos resultados é poss ível afirmar que a quantificação de éter-amina pelo método do verde de bromocreso l, em todas
as traçõcs da flotação (+0, 149 a - 0,044 mm) , é viável. Nas fraçõcs compreendidas entre ( -0,053 +0,044) e (- 0,044 mm) , o
teor de étcr-amina foi ele vado no concentrado sólid o, indicando que para tai s tamanhos poderia se utilizar uma meno r
quantidade de éter-amina c uma quantidade maior de depressor, em estudos futuros. Na fraç ão de (-0,149 + 0,105mm) o
flotado líquido aprese ntou as maiores concentrações de étcr-amina, mas a baixa recuperação de ferro nessa fài xa granulométrica torna inviá vel sua utili zação cm la rga escala quando se pensa em tratamento de min ério.
PALAVRAS-CHAVE: Flotaçào revcrsa , reciclage m, aminas graxa s.

ABSTRACT
The cthcr-aminc g rcases are widcly uscd in tlotation of iron ore a nd , afi e r use, th cy are discarded to the tailin gs dams . Th e
cther-amines have a high cost and its disposa l in the en vironment can crcate substantial environmental impacts, so this work
is to remove and quantify thcsc substanccs in the wastc gencrated .
The tests of flotation in row of seats. they were carried out, in pH = I O, 5, tend towards the starch like depressor of th e
oxides from irun and thc amincs Flotigan EDA 313 and F2X:l5 likc collcctors for lhe siliea. Each fraction of th esc tests was
subjcctcd to thc separation solid I liquid through the ccntri fü gation .
From the results it ca n be said that thc qu ant ifi ca tion o f cther-aminc by th c method of bromocrcsol green in ali fractions of
the flotation ( +0. 149 to
0,044 mm) is feasiblc . ln betwecn fra ction s (-0,053 +0,044) and (- 0,044 mm), thc contcnt o f
cther-aminc was high in conccntrated solid, indicating that for s uch sizcs could use a smallcr amount of cthcr-amine and a
largcr am ount of depressor in future studies.
ln the fra ction of ( -0, 149 + O, I 05 mm) the liquid tloat the nct had thc highest concentrations of ether-aminc, but the low
recovc ry o f iron in th c band size makcs its use unfcasiblc in largc scalc whcn you think of ore processin g.
KEY WORDS : Re wrse llotation , reusc aminc. amincs grca scs .
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L INTRODUÇÃO
Os compostos de aminas têm sido utilizados na flotação de minerais desde o final dos anos 30. No Brasil, esses produtos estão entre os principais reagentes utilizados pela indústria mineral. Dentre os compostos de
amina utilizados destacam-se as éter- aminas, que são muito utilizadas na flotação de minério de ferro.
As aminas graxas são compostos que contém um ou mais átomos de nitrogênio ligados a um grupo aiqui! de 6 ou mais átomos de carbono. As cadeias carbônicas podem variar no tamanho e grau de insaturação,
as quais dependem da matéria prima utilizada, além disso, as mesmas se constituem na porção hidrofóbica das
aminas. As principais fontes dessas cadeias carbônicas são os ácidos graxas derivados de óleos vegetais e gorduras animais.
Após a utilização dos compostos de aminas no processo de flotação, as mesmas são descartadas para as barragens de rejeito, onde permanecem. Estima-se que aproximadamente 5500 toneladas de derivados de amina sejam utilizados anualmente no Brasil em processos de flotação (Neder, 2005). A expectativa para os próximos
anos é que o consumo de amina deverá aumentar devido à crescente demanda mundial por minério de ferro .
As éter- aminas provenientes do processo de flotação são descartadas para barragens de rejeitas, onde após
um período são degradadas (Chaves, 2001 ). Araujo (2007) mostrou que o processo de degradação, nas barragens de rejeito, ocorre através de microorganismos Nas amostras provenientes da barragem de rejeitos a bactéria identificada como responsável pela degradação foi a Serratia marcescens c nas amostras da flotação em
bancada foi a Enterobactercloacae. Os estudos realizados sobre o comportamento das bactérias mostramm que
o minério de ferro exerce papel fundamental fornecendo os minerais essenciais para o crescimento. Os testes
de biodegradação realizados com a Serraria marcescens revelaram a grande influência da temperatura c da
concentração na velocidade de degradação da éter- aminas EDA 3B(Carvalho et ali, 2007).
Alguns estudos sobre a degradação de aminas graxas por microorganismos têm sido realizados . Yoshimura et ai. ( 1980) estudou a degradação de várias aminas graxas e utilizou a bactéria Pseudomonas sp . Através do monitoramento da demanda bioquímica de oxigênio observou-se então a suscetibilidade de aminas graxas para biodegradação (Yoshimura et ai., 1980). Van Ginkel ct ai. ( 1995), também estudaram a biodegradação
da dodecilamina pela Pseudomonas sp, em l semana houve cerca de 80% de degradação da amina pela bactéria. Outra bactéria utilizada em estudos de biodegradação foi a Bacillus polymyxa (Oco & Natarajan, 1998;
Chocklingam et ai., 2001), a qual mostrou ser capaz de biodegradar a dodecilamina, a bactéria estaria retirando do meio o carbono e o nitrogênio requeridos para o seu crescimento, gerando no meio polissacarídeo, proteínas
e ácidos graxos durante o metabolismo (Deo & Natarajan, 1998), a utilização de microorganismos neste caso é
benéfica, pois os produtos formados são menos tóxicos que os precursores.
Os métodos colorimétricos, envolvendo o uso de corantes orgânicos, foram utilizados intensamente para análise qualitativa e quantitativa de surfactantes e sais de amônio (Auerbach, 1943; Mukerjee, 1956; Bahr, 1977).
O princípio do método do verde do bromocresol consiste na formação de um sal de amônio quaternário, entre a
éter-aminas e o corante, em clorofórmio (Auerbach, 1943 e 1944 ).
O presente trabalho teve por objetivo quantificar as aminas residuais geradas no processo flotação do minério de ferro. Os efluentes e resíduos gerados contém ainda significativas concentrações de minério de ferro, além de compostos orgânicos constituídos de uma composição variável de aminas alifáticas, É importante, portanto, caracterizar este rejeito industrial, para verificar os possíveis danos, que tal material possa levar
ao ambiente, além de estudar a possibilidade de reciclar este importante insumo industrial.

2. METODOLOGIA
A amostra de minério utilizada para os testes de flotação em bancada foram coletadas do underflow do
hidrociclone que alimenta a flotação convencional de uma grande mineradora do Estado de Minas Gerais. A
separação granulométrica foi realizada através de peneiramento nas faixas de -0,149 a +0,044mm. A determinação de ferro foi realizada por titulação segundo a ABNT (2003).
Cada fração granulométrica, bem como o minério sem peneiramento, foram submetidos a uma flotação
em bancada. Os coletores utilizados foram a éter-monamina Flotigam EDA 3B c éter-diamina Flotigam 2835, ambas produzidas e distribuídas pela empresa Clariant®.
Os experimentos foram realizados em uma célula de flotação de bancada da marca Denver com uma cuba
de 2 litros. As condições dos testes foram: 1200 rpm, 45% de sólidos, condicionamento do amido por 5 minutos e condicionamento do coletor por I minuto e remoção da espuma. Os testes foram realizados em pH
= 10,5 e dosagem do coletor de 46g/t em solução de éter-monamina Flotigam EDA 3B c étcr-diamina Flotigam 2835 em uma mistura de 75% e 25% em massa, respectivamente.
Para avaliar o rendimento de extração e quantificação do minério de acordo com a granulometria os
ensaios de flotação foram realizados em triplicata, sendo em cada teste adicionado 46 mg de éter amina.
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Após a ftotação, o concentrado e ftotado foram centri fugados e não filtradas como em experimentos anteriores (Araujo, 2007), pois verificou - se que uma pequena fração da éter-amina estava ficando retida no papel
durante a filtração, e posteriormente analisou as frações líquidas e sólidas .
Para quantificação das éter-aminas presente nas amostras de rejeito( fase sólida e fase líquida) foi utilizado o método colorimétrico do verde de bromocresol (Carvalho et ai. 2007). O aparelho para leitura de absorbância utilizada foi o espectrofotômetro Biospectro modelo 2500UV, com comprimento de onda de 405nm, e cubeta de vidro de
IOmm. O branco para leitura foi feito com água destilada, substituindo as amostras.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Método do Verde de Bromocresol
A curva de calibração para a mistura de EDA 38/F 2835 obtida é apresentada na Figura 3.1. A curva de calibração é linear nas concentrações de éter- amina de I a 50 mg L - 1. O coeficiente de correlação obtido foi R2
=0,997 11.
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Figura 3.1. Curva analítica para 75%. de éter-diamina c 25% de éter-monoamina pelo metodo de verde de bromocresol.

3.2. Avaliação do Rendimento de Extração em Amostras Pen ei radas dos Testes de Flotação
Para ava liar o rendimento na extração e quantificação de amina foram realizados vários testes de ftotação,
sendo adicionado em cada teste 46 mg de éter - amina. Na tabela I tem - se a média dos valores encontrados para os testes de ftotação, realizados cm triplicata, de acordo com a granulometria. A quantidade de éteramina extraída foi , cm média, 45,2 mg, com um rendimento de 98,26%.
O flotado líquido foi o que apresento u maior concentração de éter - amina, dentre as granulometrias
analisadas. Esse elevado va lor indica a possibilidade de reutilização da mesma nesta fração do flotado . Observa
-se na tabela 3.1 que com a redução da faixa granulométrica, há uma diminuição de éter-amina extraída. O
concentrado líquido apresento u a menor concentração das frações analisadas .
Tabela I. Quantidade de éter-amina extraída em função da granulometria.
Granulometria
(mm)

lU

7,17
10,6
9,2
8,5
7,3
6,9

Concentrado
Sólido
m'
9,81
5,2
7,1
13,9
14,1
15,5

Total de amina
extraída
m
46,35
48 ,7
45,6
47,6
42,8
41,2

10,9

8,5

11 ,2

45 ,2

Flotado Líquido
(mg)

Flotado Sólido
(mg)

Concentrado Líquido
(mg)

Minério Bruto
-0, 149 +0, 105
-0, I05 +0,074
-0,074 +0,053
-0,053 +0,044
-0,044

14,6R
20,4
17,4
13,6
10,9
10,7

14,69
12,5
11 ,9
11,6
10,5

Média (mg)

14,6
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A tabela II mostra a quantidade de éter-amina extraída cm porcentagens. Verifica-se que na fração do
flotado líquido a porcentagem diminui em relação à redução da granulometria, porém uma grande porcentagem
de amina extraída é encontrada no concentrado sólido da granulomctria mais tina. Analisando as frações separadamente em relação às granulometrias, cerca de 44,35% e 37,X2'Yo da éter-amina quantificada encontra-se na
fração líquida do flotado da granulometria de - O, 149 mm a + 0.105 mm c -0, I 05 a + 0.074 respectivamente, justificando então a importância em se estudar a possibilidade de reutilização das étcr-aminas encontradas
nesta fi·ação do flotado, em comparação aos resultados obtidos cm flotação de minério bruto - sem penei ramento, descritos na tabela 3.2.
Tabela 11. Quantidade de étcr-amina extraída cm ron:cntagcns ('X,).

Granu/ometria
(mm)
Minério Bruto
-0,149 +0, 105
-0, I 05 + 0,074
-0,074 + 0,053
-0,053 + 0,044
-0,044

Flotado Líquido

Flotado Sá/ido

Concentrado Líquido

(%)

(%)

(''1;)

31,95
44.35
37,R2
29.56
23,69
23,26

31,93
27 , 17
25,!17
25 ,21
22,!\2
17,61

15,5!1
23.04
20.0
I !1.47
15 ,!\7
15.0

Concentrado
Sá/ido (%)
21,32
11.3
15.43
30.21
30,65
33.69

Os teores de ferro da fração do Ootado c concentrado só lido cm função da granulomctria são apresentados
na tabela III Em relação às análises de ferro verifica-se uma porcentagem maior na granulometria mais fina de
- 0,044 mm no concentrado sólido, sendo um valor aceitável na fabricação de pclotas de alto forno c redução direta, que necessitam de uma concentração mínima de 67,X% c 67 ,9 'Yo de ferro respectivamente. A recuperação
de ferro no minério bruto e desta fração fina são análogas, porém a quantidade de étcr-amina do flotado líqui do extraída nessa granulometria é inferior a do tlotado líquido do minério bruto, mostrando que cm termos
de reutilização da étcr-amina é mais interessante trabalhar com o minério bruto.
Tabela III. Análise de ferro cm função da granulomctria.

Granulometria (mm)

Flotado Sá/ido ( % Fe)

Concentrado Sá/ido ( '?'o Fc)

Minério Bruto
-0, 149 + 0,105
-0, I 05 + 0,074
-0,074 + 0,053
-0,053 + 0,044
-0,044

13,23
3,75
2,6R
5,64
14,49
35 ,XI

62 ,60
36.37
42.99
54.0 1
66,04
67,!17

Analisando-se a tabela IV verifica-se, que a maior recuperação do ferro. ocorre na faixa granu lométrica de
-0,074 + 0,053 mm , sendo cerca de 5% maior do qu e a do minério sem o pcneiramcnto. Este resultado sugere
aprofundar este estudo, pois se realmente, nesta faixa granulométrica, a eficiência é maior, conforme indica estes estudos, poderia se pensar cm aluar na planta industrial.
Tabela IV. Recuperação de ferro cm

funç~o

da faixa granu lomét rica.

Granulometria(mm)

Recuperaçâo de Ferro (%)

Minério Bruto
-0, 149 + O, I 05
-0, I 05 + 0,074
-0.074 + 0,053
-0,053 + 0,044
- 0,044

74.X7
61,20
62,50
79,00
65.XO
65 ,30

4. CONCLUSÕES
Na etapa dos testes de flotação em bancada, através da quantificação pelo verde de bromocrcsol, utilizando minério bruto, o flotado líquido apresentou maior concentração de étcr-amina c o concentrado líquido a
menor concentração. Com esse resultado no flotado líquido, poderia-se pensar na reutilização da água do fto-
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tado, porém de acordo com Chaves (200 I) as éter- aminas depositadas nas barragens de rejeito são decompostas rapidamente, com ?15'~. de decomposição cm 12 dias de monitoramcnto ..
Nos testes de !lotação realizados para avaliar o rendimento da extração das éter-aminas em função da
granulometria, a quantidade de étcr-amina extraída no concentrado líquido diminui em função das granulometrias mais finas, c o inverso ocorre no concentrado sólido. Na fração de (-0,149 + 0,105mm) o flotado líquido apresentou as maiores concentrações desse insumo, mas devida a baixa recuperação de ferro nessa faixa granulométrica, conclui-se que seria inviável sua utilização em larga escala quando se pensa em tratamento de minério. Já nas fl·açõcs de ( -0,074 a- 0,044mm) o concentrado sólido foi a que apresentou uma maior
concentração de étcr-amina.
A recuperação do ferro na faixa granulométrica de ( -0,074 + 0,053 mm), é 5% maior do que a do minério
sem o penciramcnto. Este resultado sugere aprofundar este estudo, podendo essa faixa granulométriea atuar na
planta industrial.
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