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No beneficiamento de minério de ferro, a flotação é uma das técnicas mais utilizadas  
na etapa de concentração. É também nessa etapa onde são utilizados os reagentes 
amina como coletores para a flotação catiônica reversa. Dessa forma, as éteraminas, 
mais especificamente aminas primárias, são facilmente encontradas tanto no efluente 
descartado do processo, quanto na polpa de rejeitos de mineração, ambos dispostos 
em barragens. O maior problema relacionado ao uso das aminas nos processos de 
beneficiamento de minérios está relacionado à potencial toxicidade para a saúde e o 
meio ambiente, e, ainda, à dificuldade de reaproveitamento da água devido à presença 
das aminas. O objetivo desse trabalho foi caracterizar o material oriundo da bacia de 
rejeito (material líquido e sólido) e realizar testes de biodegradação de aminas visando 
o posterior reaproveitamento da água contida nas bacias de rejeito. A metodologia do 
trabalho consistiu em simular em laboratório as condições de biodegradação de aminas 
utilizando água de rejeito proveniente de uma bacia de rejeito de minério de ferro, 
reagente amina e inóculo de bactérias também oriundas da bacia de rejeitos. Os 
resultados preliminares mostraram que é possível alcançar cerca de 60% de 
biodegradação das aminas com a utilização de micro-organismos presentes na própria 
bacia de rejeito em meio de cultura caldo nutriente após 30 dias e cerca de 50% 
utilizando a mesma condição, porém, com meio Bromfield modificado. Assim, esse 
trabalho mostra resultados preliminares de remoção biológica de aminas das bacias de 
rejeito para o futuro reúso da água. 

 

PALAVRAS-CHAVE: biodegradação de aminas; recuperação ambiental; reúso de  
água 

 
ABSTRACT 

 

In the iron ore industry, flotation is one of the most used techniques in the iron 
concentration. It is also at this process phase where amines are used as collectors for 
reverse cationic flotation. Thus, the presence of amines, more specifically primary 
amines, are easily found in both the discharged process´s effluent and tailings ponds. 
The problem related to the use of amines in iron flotation processes is related to 
potential toxicity of it to health and the environment, as well as the difficulty of reuse of 
water. The objective of this work was to use the amine biodegradation for the reuse of 
the water from tailing pond. The methodology used was to simulate in laboratory the 
amine biodegradation conditions using water and waste from an iron ore tailings, amine 
collector and inoculum of bacteria from the iron tailing dumps. Preliminary results 
showed that about 60% of the amines can be biologically removed by microorganisms 
present in the tailing with broth culture médium and 50% with Bromfield medium. All 
experiments was carried out in 30 days. 
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1. INTRODUÇÃO 

O minério de ferro, muito explorado no Brasil, emprega a flotação como uma das 
técnicas para a concentração de ferro de baixos teores. Nesse contexto, as aminas são 
amplamente empregadas como coletores da flotação catiônica reversa. Logo, as 
aminas residuais são frequentemente encontradas na polpa de rejeitos de mineração 
que é disposta em barragens. O maior problema relacionado ao uso de aminas nos 
processos industriais está associado à potencial toxicidade pós-uso podendo gerar 
riscos ao meio ambiente e saúde humana. Mesmo que ainda não exista consenso 
quanto aos níveis toleráveis de descarte desses compostos, alguns ensaios mostram 
que 2% de concentração apresentou-se tóxica para cerca de 50% da larva Tenebrio 
molitor em 7 dias de exposição (Chaves,2001). Também, o uso das aminas no 
processo de flotação resulta em elevados custos o que poderia ser mitigado caso 
houvesse a posterior recuperação de parte deste reagente. 

Em relação às alternativas tecnológicas para a redução da concentração de aminas, 
uma técnica interessante é a biodegradação, que utiliza diferentes tipos de 
microrganismos. Geralmente, a biodegradação está associada a um consórcio de 
micro-organismos que atuam em conjunto nas etapas bioquímicas das reações 
(Barsing et al., 2011; Cavallieri, 2011; Van Ginkel et al., 1992). Conforme Chaves 
(2001), as etapas de biodegradação das aminas ainda não estão bem definidas, bem 
como os fatores que interferem na velocidade da degradação, devendo ser melhor 
compreendidas. 

De acordo com Araújo (2007), em testes de biodegradação foi observado que o micro- 
organismo Serratia marcescens apresentou biodegradação inicial lenta, especialmente 
nas concentrações iniciais de amina, porém, quando foram oferecidas as condições 
ideais do processo observou-se remoção de cerca de 60% de aminas. Os principais 
micro-organismos com evidência de degradação de aminas são: Pseudomonas putida 
(Van Ginkel et al.,1995; Yoshimura et al., 1980), Xanthomonas sp. (Dean-Raymond e 
Alexander, 1997) Bacillus polymyxa (Deo e Natarajan, 1998), Burkholderia cepacia 
(Kroon e Van Ginkel, 2001), Stenotrophomonas maltophilia (Kroon e Van Ginkel, 2001) 
e Serratia marcescens (Araújo, 2007). A maioria desses organismos é encontrada 
naturalmente em bacias de rejeito e Cavallieri (2011) mostrou que quando utilizado um 
consórcio de micro-organismos, estes degradam mais aminas que uma cultura isolada. 

Na degradação biológica das aminas ocorre a quebra das ligações de carbono e 
nitrogênio e que a taxa de biodegradação está diretamente relacionada com a estrutura 
química das aminas (Kennard e Meisen, 1985). Além disso, meios de cultura 
específicos auxiliam no desenvolvimento e reprodução de micro-organismos para uso 
em testes de cinética de degradação. 

Nesse contexto, o presente trabalho pretende mostrar como alternativa uma rota 
biológica para a remoção das aminas contidas nas barragens de rejeito da mineração 
de ferro. As vantagens do processo são o baixo custo de reagentes já que todo o 
processo de biodegradação é conduzido por micro-organismos naturalmente presentes 
na própria bacia de rejeitos. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Amostra da barragem e reagente amina 

A amostra de rejeito foi adquirida de uma empresa do beneficiamento de minério de 
ferro. A amostra inicialmente homogeneizada foi centrifugada e filtrada para separação 
da porção líquida e sólida. A porção líquida foi conduzida à análise elementar por ICP.  
A porção sólida do rejeito foi seca em estufa a 60°C. Após a secagem do rejeito, foi 
utilizado o gral e pistilo para a diminuição da granulometria. As análises realizadas no 
rejeito foram fluorescência de RX, difração de RX, microscopia eletrônica de varredura 
e análise elementar com uso de digestão ácida. 

O reagente amina utilizado nos ensaios de biodegradação é amplamente empregado 
na indústria de mineração. Neste estudo ele será identificado como reagente A por 
questão de sigilo industrial e é uma amina primária. O acompanhamento do processo 
de biodegradação foi monitorado pela leitura da concentração de aminas utilizando a 
técnica do verde de bromocresol (Araújo et al., 2007). As amostras foram colocadas em 
um funil de separação de 250mL, com alíquotas de 10mL de cada solução padrão de 
amina, foram utilizadas com a adição de 10mL de corante de verde de bromocresol e 
25mL de clorofórmio. Após a adição desses componentes, foi realizada a agitação e 
aguardou-se a separação de duas fases. Após as fases estarem separadas no funil de 
separação, as amostras contendo aminas coradas pelo indicador foram conduzidas ao 
espectrofotômetro da marca SmatSpectro para a leitura da absorbância na faixa de 
405nm em cubeta de vidro de 10mL. O procedimento para a leitura do branco e das 
amostras de biodegradação foram realizadas do mesmo modo que na curva de 
calibração. 

2.2 Ensaios de biodegradação 

Os ensaios de biodegradação de aminas foram realizados durante 30 dias utilizando 
dois meios de cultura: o meio Bromfield modificado e o meio de cultura caldo nutriente. 

A amina, Reagente A, foi colocada na concentração inicial de 40mg.L-1. O inóculo 
utilizado, oriundo de uma amostra da barragem de rejeito, foi previamente preparado 
com sucessivas diluições em solução salina 0,9%. A composição de cada meio de 
cultura foi a seguinte: 

 
Caldo nutriente: Peptona (5g); Extrato de carne (3g); Água destilada (1000mL). O pH 
foi ajustado até 7 antes de autoclavar (1 atm, 120ºC, por 20 min.). 

 
Bromfield modificado: KHPO4 (0,5g); MgSO4.7H2O (0,2g); (NH4)2SO4 (1g); Extrato de 
levedura (0,15g); Água destilada (1000mL). O pH foi ajustado até 7 antes de autoclavar 
(1 atm, 120ºC, por 20 min.). 

 

Todo o material utilizado na degradação de aminas foi previamente autoclavado. Foi 
conduzido um ensaio paralelo à utilização dos meios de cultura com a amostra branco, 
onde o meio de cultura utilizado foi a água esterilizada. 

A Figura 1 mostra os dois meios de cultura utilizados nos ensaios de biodegradação. À 
esquerda o meio caldo nutriente e à direita o meio de cultura Bromfield modificado. 
Para o ensaio de biodegradação foram utilizados tubos de ensaio onde foram 
adicionados 15mL de meio de cultura, previamente autoclavados, 1mL de inóculo da 
barragem de rejeitos de minério de ferro e amina na concentração final de 40mg.L-1.O 
material foi mantido em estufa durante 30 dias na temperatura de 38,5°C. Todos os 
ensaios foram conduzidos em duplicata. 
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Figura 1. Meios de cultura: caldo nutriente e 
Bromfield modificado. 

Figura 2. Acompanhamento da degradação de 
aminas em tubos de ensaio. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Caracterização do rejeito 

Nas Tabelas 1 e 2 são mostrados os resultados da análise elementar. 

 

Tabela 1. Caracterização do efluente. 

 

 
Análise 

 
Efluente 

Na 106 mg.L-1
 

K 49,9 mg.L-1
 

Fe 5,5 mg.L-1
 

Si 5,1 mg.L-1
 

Ca 1,8 mg.L-1
 

Mg 1,2 mg.L-1
 

Al 0,5 mg.L-1
 

Mn 0,27 mg.L-1
 

P 0,15 mg.L
-1

 

Hg 0,08 mg.L-1
 

Zn 0,003 mg.L-1
 

As ND 
Cr ND 
Cu ND 
Ni ND 
Pb ND 
Ti ND 
Cl- 49,6 mg.L-1

 

SO 2- 
4 20,6 mg.L-1

 

NO - 
3 2,52 mg.L-1

 

*ND=Não detectado. 

Tabela 2. Caracterização do rejeito de beneficiamento de 

minério de ferro. 
 

 

Análise 
 

Minério de 
ferro 

Si 23,3% 
Fe 20,6% 
Al 6,1% 
Mg 0,36% 
Mn 0,32% 
K 0,17% 
P 0,11% 
Ca 0,09% 
Na 0,03% 
Ti 522 mg/Kg 
Cr 83,5 mg/Kg 
Zn 77,0 mg/Kg 
As 70 mg/Kg 
Cu 62,4 mg/Kg 
Ni 41,4 mg/Kg 
Pb 24,8 mg/Kg 
Hg ND 

*ND=Não detectado. 

 

Os resultados da caracterização da amostra líquida proveniente da barragem de rejeito 

indicam que os elementos presentes em maior concentração são sódio (106mg.L-1), 

potássio (49,9mg.L-1), ferro (5,5mg.L-1) e silício (5,1mg.L-1). Os resultados da análise  
do  rejeito  da  barragem  de  minério  de  ferro  são  apresentados  na  Tabela  2.  Os 
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elementos presentes em maior concentração são o silício (23,3%), ferro (20,6%) e 
alumínio (6,1%). 

A Figura 3 mostra a análise de difração de raio-x realizada na amostra de rejeito de 
ferro. 

 

 

Figura 3. Difração de raio-x na amostra de rejeito de mineração de ferro. 

 
Os resultados percentuais das análises de difração de raio-x são apresentados 

na Tabela 3. 
 

Tabela 3. Resultados das análises de difração de raio-x. 

 
Composição SiO2 Fe2O3 Al2O3 MgO MnO P2O5 K2O CaO 
Percentual 47,4 30,8 13,3 0,61 0,47 0,29 0,2 0,12 

 
Os resultados majoritários da análise de raio-x são sílica (SiO2), óxido de ferro 
(Fe2O3), óxido de alumínio (Al2O3) e os demais óxidos estão presentes em 
concentrações inferiores. Do mesmo modo que a análise elementar, a difração de 
raio-x confirma a presença majoritária de óxidos de silício, ferro e alumínio. 

Os resultados de EDS em MEV e difração de raio-x indicam a presença também de 
Ti. A principal forma que o ferro se apresenta é hematita, mas também são 
encontradas outras formas de óxidos de Mg, Al, Si, K, Ca e Mn. 

A caracterização da amostra de rejeito é uma importante etapa para verificar a 
presença de possíveis elementos inibidores do processo biológico e que podem 
interferir no processo de biodegradação seja inativando a ação de micro-organismos 
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ou favorecendo o processo de biodegradação. Para o estudo em biodegradação de 
aminas foi verificado que nenhum dos elementos poderia comprometer a atividade 
dos micro-organimos, pelo contrário, a presença de ferro na amostra interfere 
positivamente na atividade dos micro-organismos degradadores de aminas, pois o 
ferro é um importante co-fator para as bactérias que degradam aminas. 

 

Figura 4. Resultados de análise em microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 
EDS do rejeito de mineração de ferro. 

 

 
Todos os resultados de caracterização das amostras mostram a presença de Fe, Si, 
Mg, Al, P, K, Mn. A avaliação semi-quantitativa de análise do rejeito através de 
fluorescência de raio-x também mostra que os elementos majoritários são o ferro,  
silício e alumínio. Embora alguns fragmentos presentes na amostra de MEV 
parecessem bactérias aderidas ao rejeito, não é possível confirmar essa análise, sendo 
necessária a repetição da análise e outras análises complementares. 

3.2 Ensaios de biodegradação 

Os ensaios realizados com a mostra “branco” indicam uma remoção de aminas de 
aproximadamente 20%. É possível que essa remoção seja a degradação natural das 
aminas pela incidência da luz. Os ensaios conduzidos com o meio de cultura Bromfield 
modificado mostraram remoção de aproximadamente 50% durante os 30 dias de 
experimento. Já os ensaios conduzidos com o meio caldo nutriente apresentaram 
remoção de aproximadamente 60% de aminas no mesmo período. Todos os ensaios 
foram conduzidos com o inóculo a partir de barragens de rejeito, pois, conforme 
Cavallieri (2007), os melhores resultados encontrados foram aqueles onde é utilizado 
um consórcio de micro-organismos. Essa afirmação pode estar relacionada à possível 
interação de mutualismo e comensalismo realizada durante a biodegradação de 
aminas. O desenvolvimento desse trabalho ainda é preliminar e mais ensaios estão 
sendo conduzidos, como o isolamento dos micro-organismos, bem como a otimização 
das variáveis de processo: temperatura, agitação, aeração, presença de co-fatores e 
luminosidade. 

A Figura 5 apresenta as curvas de biodegradação de aminas durante 30 dias de 
monitoramento. 
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Figura 5. Biodegradação de aminas nos meios de cultura caldo nutriente, Bromfield modificado e o 
branco. 

 

 

Comparando o meio Bromfield modificado com o meio caldo nutriente é possível 
verificar que a utilização do meio caldo nutriente apresentou melhores resultados e o 
inóculo a partir da barragem de rejeito mostra grande potencial para a remoção das 
aminas. Ainda é preciso realizar ensaios complementares, otimizar as condições de 
processo, otimizar a composição, a obtenção o do inóculo microbiano a ser utilizado e  
a forma de aplicação do mesmo, bem como monitorar os produtos da degradação e 
seus impactos ecotoxicologicos . 

 

4. CONCLUSÕES 

 
No exame de caracterização da amostra da barragem de rejeito verificou-se a presença 
majoritária de ferro e sílicio, elementos que não inibem o processo de biodegradação. 
Pelos resultados obtidos foi possível observar que a remoção de aminas em meio de 
cultura caldo nutriente apresentou melhores resultados de remoção de aminas que 
meio Bromfield modificado. Porém, o residual de amina contido no efluente pode ser 
superior ao necessário para o reúso de água. Os resultados deste trabalho ainda são 
preliminares e novos ensaios serão realizados utilizando apenas o meio caldo nutriente 
com o controle de parâmetros como o oxigênio, temperatura e presença de ferro 
conforme já descrito na bibliografia com o intuito de aprimorar os resultados. Outros 
ensaios também estão sendo conduzidos para o isolamento dos micro-organismos. 
Ainda, a remoção ocorreu em valores absolutos de amina e ainda não foram 
investigados quais são os produtos da biodegradação. Essas informações serão 
importantes na avaliação da toxicidade da amina para o ambiente, bem como para o 
reúso da água das bacias de rejeito. 
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