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RESUMO 
 
Em solução aquosa, as aminas ionizam por protonação e se comportam como uma 
base fraca, apresentando-se na forma iônica (RNH3

+), ou na forma molecular 
(RNH2), dependendo do pH da polpa. Em faixa de pH  ácida à levemente alcalina, a 
forma catiônica se adsorve por interação eletrostática com os sítios negativos da 
superfície. Em meio alcalino as duas espécies coexistem e podem coadsorver-se 
aumentando a hidrofobicidade da superfície. O trabalho teve por objetivo estudar a 
adsorção da amina em pH 12, onde a espécie iônica á praticamente inexistente, 
tendo a barita, a dolomita e o quartzo como modelos. Foram realizados testes de 
flotação em escala de bancada, medidas de potencial zeta, análises por difração de 
raios-X e determinação da distribuição de tamanhos em granulomêtro a laser. 
Utilizou-se uma alquil éter amina comercial como coletor. Nas condições dos testes, 
o quartzo não flota em pH 12. Por sua vez, na flotação da barita e da dolomita foram 
obtidas recuperações de 83% e 60%, respectivamente. Os resultados foram 
explicados com base na formação de complexos metálicos entre o nitrogênio, da 
amina molecular, e metais alcalinos terrosos da superfície dos minerais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: amina molecular; mecanismo de adsorção; adsorção por 
complexação; flotação de barita; flotação de dolomita. 
 
ABSTRACT 
 
In aqueous solution, amines ionize by protonation and behave as a weak base, being 
in the ionic form (RNH3

+), or in molecular form (RNH2), depending on the pH of the 
pulp. In the range of acidic to slightly alkaline pH, the cationic form adsorbs by 
electrostatic interaction with the negative sites of the surface. In alkaline conditions 
the two species coexist and may coadsorver by increasing the hydrophobicity of the 
surface. The objective of the work was to study the adsorption of the amine in pH 12, 
where the ionic species is practically nonexistent, with the barite, the dolomite and 
the quartz as models. Bench scale flotation tests, zeta potential measurements, X-
ray diffraction analysis and determination of the size distribution in a laser 
granulometer were performed. A commercial alkyl ether amine was used as the 
surfactant. In the test conditions, quartz does not float at pH 12. In turn, the flotation 
of barite and dolomite obtained recoveries of 83% and 60%, respectively. The results 
were explained based on the formation of metallic complexes between the nitrogen, 
of the molecular amine, and alkaline earth metals on the surface of minerals. 
 
KEYWORDS: molecular amine; mechanism of adsorption; adsorption by 
complexation; flotation of barite; flotation of dolomite. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
As aminas são reagentes de grande importância na indústria mineral devido a sua 
larga utilização como coletor na flotação de sais solúveis e oximinerais. Aminas são 
compostos nitrogenados que derivam da amônia (NH3) por meio de substituições 
(parcial ou total) dos átomos de hidrogênio por radicais hidrocarbônicos. As aminas 
se comportam como bases devido à presença de um par de elétrons 
desemparelhados no nitrogênio. Em meio ácido, ou pouco alcalino, as aminas são 
protonadas (reação 1) dando origem à espécie catiônica (BALTAR, 2010).  

 RNH2 (aq) + H2O ⇌ RNH3
+ + OH- (1) 

Por se tratar de base orgânica, as aminas apresentam propriedades de eletrólitos 
fracos, ionizando-se parcialmente em solução (LASKOWSKI, 1993). A Figura 1 
mostra o diagrama de distribuição das espécies de uma dodecilamina em função do 
pH.  
 
Observa-se, na Figura 1, uma ampla predominância das espécies iônicas em meio 
ácido ou pouco alcalino. A maior concentração do dímero (RNH2.RNH3

+) ocorre em 
pH em torno de 10. A partir de pH em torno de 11 passa a predominar a espécie 
molecular (RNH2). Em pH 12 a concentração da espécie molecular é cerca de 15 
vezes maior a da espécie iônica (RNH3+).  
 

 
Figura 1. Diagrama de distribuição das espécies de uma dodecilamina (1 x 10

-4
 M) em função 

do pH (adaptado de GAO, SUN e HU, 2015). 
 
Portanto, na faixa de pH mais usada em flotação predominam as espécies iônicas 
que se adsorvem por interações eletrostáticas. É bastante conhecido o fato de em 
meio bastante alcalino as espécies iônica e molecular interagem, por meio de 
associações hidrofóbicas entre as respectivas cadeias, aumentando o 
empacotamento e a hidrofobicidade na superfície (SOMASUNDARAN e 
ANANTHAPADMANABHAN, 1979; FUERSTENAU et. al., 1985; PUGH et al., 1996). 
No entanto, a participação individual da espécie molecular (RNH2(aq)) na 
hidrofobização de uma superfície mineral é pouco conhecida. Os trabalhos 
publicados mostram resultados que, quase sempre, indicam não haver flotação em 
pH extremamente alcalino (BALTAR e CUNHA, 2002; SCOTT e SMITH, 1992). 
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Nessa pesquisa, estudou-se a flotação de oximinerais, com amina em pH 12, com o 
objetivo de verificar a possibilidade de adsorção da espécie molecular (RNH2) em 
diferentes superfícies minerais. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Amostra 
 
Foram usadas amostras de barita, dolomita e quartzo no trabalho experimental. A 
barita é proveniente do município de Miguel Calmon-BA, a dolomita foi fornecida 
pela empresa Armil Mineração LTDA. localizada em Parelhas/RN, e o quartzo foi 
fornecido pela empresa Mineração Florentino localizada no munícipio de Pedra 
Lavrada/PB. As amostras de quartzo e dolomita foram recebidas com granulometria 
inferior a 100 malhas (150μm). A amostra de barita foi purificada utilizando o 
separador magnético de ímã permanente (modelo RE-ROLL) da INBRAS-ERIEZ e 
cominuída em moinho com bolas de porcelana. As três amostras foram peneiradas, 
a úmido, para descarte das frações acima de 150 μm e abaixo de 38 μm. 
 
2.2. Reagentes 
 
Usou-se uma alquil eteramina com o nome comercial de FLOTIGAN EDA, fornecida 
pela CLARIANT. O pH foi regulado com hidróxido de sódio da QUÍMICA MODERNA 
e ácido clorídrico da FMAIA, ambos de grau analítico. 
 
2.3. Caracterização 
 
Foram realizadas análises para a determinação da distribuição de tamanhos em um 
granulomêtro a laser MALVERN, modelo Mastersizer 2000, e difratometria de raios-
X em aparelho BRUKER, modelo D2 Phaser. As amostras apresentaram um D50 
aproximado de 45, 80 e 108 μm, respectivamente, para o quartzo, dolomita e barita 
e elevado grau de pureza. 
 
2.4. Testes de flotação 
 
Os testes de flotação foram realizados em célula mecânica, sub-aerada, da 
DENVER com cuba com capacidade de 4 litros e concentração de sólidos de 10%. 
Após o ajuste do pH era adicionado o coletor. Em todos os testes foram mantidos o 
tempo de condicionamento da amina (1 minuto), o tempo de flotação (5 minutos) e a 
granulometria da alimentação (150 a 38 µm).   
 
2.5. Medidas de potencial zeta 
 
O potencial zeta foi determinado em um aparelho Nano ZS90 da Malvern. O sistema 
baseia-se na mobilidade eletroforética da partícula. A metodologia consistiu em 
pesar 0,1 grama de cada amostra, com tamanho abaixo de 38 µm, adicionar a um 
béquer com 100 mL de água destilada e ajustar o pH de cada suspensão. No caso 
das medidas de potencial zeta na presença de amina, após o ajuste do pH era 
adicionado o coletor. Em seguida, a suspensão era transportada para a célula 
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específica para medidas de mobilidade eletroforética. Considerou-se como resultado 
a média de três medidas com desvio padrão inferior a 5%. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Figura 2 apresenta a variação da flotabilidade do quartzo, barita e dolomita, em 
função do pH, para uma dosagem de 100 g/t de amina. Observa-se uma máxima 
flotabilidade do quartzo na faixa de pH que vai do 6 ao 10, enquanto que no pH 12 a 
flotabilidade é nula. Por sua vez, a barita e a dolomita tiveram baixa recuperação na 
faixa de pH entre 6 e 8 (16% e 8% respectivamente), mas a flotabilidade aumentou 
com o aumento da alcalinidade (54% para a barita e de 24% para a dolomita). 
 

 
Figura 2. Flotação de quartzo, barita e dolomita com amina (100 g/t) em função do pH. 

 

A elevada flotabilidade do quartzo na faixa de pH ácida à levemente alcalina é 
justificada pela predominância da forma iônica da amina (RNH3

+) e a fartura de sítios 
negativos na superfície (Figura 3). A partir do pH 10 há uma redução da flotabilidade 
que coincide com a diminuição da espécie catiônica (Figura 1). A ausência de 
flotabilidade em pH 12 se explica pela predominância absoluta da espécie molecular 
e, consequentemente, pela impossibilidade de interação eletrostática.  
 

 
Figura 3. Variação do potencial zeta do quartzo “in natura” em função do pH.  
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A barita e a dolomita apresentam uma flotabilidade constante na faixa de pH entre 6 
e 8.  Observa-se, na Figura 2, que a flotabilidade aumenta com o aumento da 
alcalinidade, atingindo um valor máximo na região de pH onde predomina a espécie 
molecular (Figura 1). Isso acontece porque a amina na forma molecular (RNH2) 
possui um par de elétrons desemparelhados. Esses elétrons dão ao átomo de 
nitrogênio a capacidade de formar complexos, através de uma ligação covalente 
coordenada, com íons metálicos, principalmente os metais alcalinos terrosos 
(OHLWEILER, 1976). Freeman et al. (2009) e Gao, Sun e Hu (2015) observaram 
que a amina, na forma molecular, se adsorve na superfície de alguns minerais, como 
a calcita e a scheelita, por meio de interações químicas entre o nitrogênio, da amina, 
e os íons Ca2+ da superfície.  
 
As Figuras 4 e 5 mostram a variação do potencial zeta um função do pH para a 
barita e a dolomita.  
 

 
Figura 4. Variação do potencial zeta da barita, em função do pH, para a amostra "in natura" de 

barita e após contato com uma solução amina (I00 g/t). 

 

 
Figura 5. Variação do potencial zeta da dolomita, em função do pH, para a amostra "in natura" 

de dolomita e após contato com uma solução amina (I00 g/t). 
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Na ausência da amina, verificou-se para todas as curvas de potencial zeta que o 
aumento do pH elevou a densidade de carga negativa na superfície. Isso ocorre 
porque os íons OH- são íons determinantes de potencial para os minerais 
estudados.  
 
Na presença da amina, as curvas de potencial zeta de ambos os minerais mostram 
valores menos negativos, indicando a adsorção do coletor catiônico. No entanto, 
observa-se que, em pH 12, não há alteração do valor do potencial zeta da barita, 
nem da dolomita, na presença da amina. Considerando-se que houve flotação em 
pH 12, comprovando a adsorção do coletor, a não alteração do valor do potencial 
zeta sugere que o íon complexo formado entre o metal na superfície e o ligante da 
amina molecular não altera a carga superficial do mineral. 
 
Os baixos valores de potencial zeta verificados para a barita e a dolomita, na faixa 
de pH ácida a levemente alcalina (Figuras 4 e 5, respectivamente), explicam à baixa 
flotabilidade desses minerais nessa região de pH (Figura 2).  
 
A Figura 6 apresenta as curvas de flotabilidade dos minerais, em pH 12, em função 
da dosagem do coletor. Como esperado, a flotabilidade da barita e da dolomita 
aumenta com a concentração da amina molecular, devido à maior densidade de 
adsorção e, consequente, hidrofobização da superfície. Isso, no entanto, não 
acontece com o quartzo. A falta de um metal para a formação do complexo na 
superfície do quartzo inviabiliza a adsorção da amina independentemente da 
concentração usada. 

  
Figura 6. Influência da dosagem do coletor (amina molecular) na flotabilidade do quartzo, da 

barita e da dolomita no pH 12. 

 
4. CONCLUSÕES 
 
Em meio ácido a pouco alcalino predomina a espécie catiônica da amina (RNH3

+) 
que se adsorve por interação eletrostática. Nessa região de pH a flotação do quartzo 
é intensa  devido à maior carga negativa de sua superfície. A flotabilidade da barita e 
da dolomita é baixa devido à pouca disponibilidade de sítios negativos nas 
respectivas superfícies. 
 
Em pH 12 há uma ampla predominância da espécie molecular (RNH2) que possui 
um par de elétrons desemparelhados no átomo de nitrogênio e, portanto, tem a 
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capacidade de complexar metais alcalino terrosos. Nessas condições, o coletor 
adsorve-se, na superfície da barita e da dolomita, por meio da complexação do bário 
e do cálcio, respectivamente. O quartzo não flota, em pH 12, devido à 
impossibilidade de formação de complexos em sua superfície. 
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