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RESUMO 

 

A flotação é um dos principais processos de concentração de minérios de ferro, 
sendo a flotação catiônica reversa a rota mais empregada para a remoção  de 
quartzo deste minério. Neste processo, modifica-se a hidrofobicidade da superfície 
do quartzo, de hidrofílica para hidrofóbica, através da adsorção de 
surfatantes/coletores em sua superfície, sendo as éter aminas os coletores mais 
utilizados. Além da clássica diferenciação entre éter monoaminas e éter diaminas, as 
éter aminas podem apresentar diferenças quanto às fontes de matéria-prima, 
tamanho e tipo da cadeia hidrocarbônica e grau de neutralização. Apesar do vasto 
conhecimento técnico existente em relação à concentração de minério de ferro por 
flotação, a definição da éter amina mais adequada para cada tipo de minério de ferro 
é normalmente realizada apenas através de testes empíricos. O objetivo deste 
trabalho é contribuir para um melhor entendimento técnico sobre o efeito do tipo de 
éter amina na hidrofobicidade do quartzo, no processo de flotação catiônica reversa 
de minério de ferro. Neste estudo foram identificados os valores de pKa (ponto do 
pH em que a concentração de espécies iônicas e moleculares do surfatante são 
iguais) para três tipos de éter aminas. Investigou-se, ainda, a flotabilidade do quartzo 
em diferentes condições de pH, concentrações e tipos de coletores, na presença ou 
ausência de um depressor de minerais de ferro. Foram esclarecidos os efeitos do 
tamanho da cadeia hidrocarbônica e das diferenças entre éter monoaminas e éter 
diaminas na flotabilidade do quartzo para distintas condições de processo. 
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ABSTRACT 

 

The cationic reverse flotation route is one of the main processes to remove quartz 
from iron ore. The ether amines are the most common surfactant used to modify 
quartz’s surface hydrophobicity. Beyond the traditional differentiation between ether 
monoamines and ether diamines, these reagents may have other differences as raw 
materials’ source, carbon chain length and type and neutralization degree. The 
definition of the best ether amine for a given iron ore is commonly performed through 
empirical testwork only. The pKa value (pH where collector’s molecular and ionic 
species have equal concentration) for different ether amine types where determined 
and quartz flotability was investigated at different pH conditions, different collector 
concentration and type, in the presence and absence of an iron minerals depressant. 
The effect of carbon chain length and differences between ether monoamines and 
ether diamines for quartz flotability were clarified for distinct flotation conditions. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Os coletores mais utilizados na flotação catiônica reversa de minério de ferro são as 
éter aminas parcialmente neutralizadas com ácido acético (formando assim o sal 
acetato de éter amina), que se dividem entre as éter monoaminas (R-O(CH2)3NH2) e 
as éter diaminas (R-O(CH2)3NH(CH2)3NH2). Além desta clássica diferenciação, as 
éter aminas podem ainda apresentar diferenças quanto às fontes de matéria-prima, 
tamanho e tipo da cadeia hidrocarbônica e grau de neutralização (Cassola et al., 
2011). As melhores condições para se flotar o quartzo de minerais de ferro nem 
sempre são semelhantes. Quando o principal mineral-minério é a hematita, a 
flotação frequentemente ocorre na presença de um depressor, em pH entre 9,5 e 
10,5 e com alguma éter monoamina de cadeia média. Já quando o principal mineral 
de interesse é a magnetita, normalmente não se utiliza depressor, o pH é o natural 
(8,0 a 8,5) e o coletor geralmente é uma éter diamina de cadeia longa. 

 
Martins et al. (2012) demostram que a flotabilidade da magnetita é muito inferior à da 
hematita (com éter amina e sem depressor). Isto ratifica a dependência do uso de 
depressor para aumentar a seletividade da separação do quartzo e da hematita via 
flotação, o que geralmente não se faz necessário quando o mineral-minério é a 
magnetita. Montes-Sotomayor et al. (1998) descrevem que o amido adsorve 
especificamente tanto na superfície mineral da hematita quanto na do quartzo. 
Contudo, em meio alcalino e na presença de amina, o amido adsorvido no quartzo 
pode ser dessorvido dependendo do pH e da concentração do coletor (adsorção 
concorrente). Os mesmos autores mencionam que a dessorção do amido não ocorre 
no caso da hematita, que tem maior afinidade amido-mineral. 

 
Lima (1997) concluiu que a adsorção da éter amina sobre a superfície do quartzo e 
da hematita ocorre pela atração eletrostática entre o grupo polar do acetato de éter 
amina (forma iônica do coletor) e a superfície negativamente carregada destes 
minerais e também pelas ligações de van der Waals entre as cadeias 
hidrocarbônicas das éter aminas presentes no sistema. 

 

Bulatovic (2007) descreve que os coletores catiônicos (como as aminas) ionizam em 

meio aquoso de acordo com a reação RNH2 (aq) + H2O ↔ RNH3
+ + OH-. Assim, o pH 

da solução controla a dissociação das aminas em espécies iônicas ou moleculares. 

Em baixos valores de pH, a concentração da espécie iônica (RNH3
+) é a 

predominante, enquanto que em maiores valores de pH, a espécie molecular (RNH2) 
é a mais abundante. Em um sistema saturado, a espécie molecular se precipita de 
acordo com a reação RNH2 (aq) ↔ RNH2 (s). O ponto do pH em que a concentração 
das espécies iônica e molecular é igual define o valor de pKa, o qual representa a 
forma exponencial da constante de dissociação ácida do coletor. Diversos autores, 
dentre eles Gaudin (1957), Ari (2001) e Mhonde (2016), mencionam que a máxima 
flotabilidade dos minerais é obtida no pH correspondente ao pKa do coletor em uso. 
A coexistência do coletor nas formas molecular e iônica reduz a repulsão  
eletrostática entre os grupos polares catiônicos na superfície mineral, contribuindo 
para uma maior densidade de adsorção e maiores interações de van der Waals  
entre as cadeias hidrocarbônicas. O fenômeno desta co-adsorção é mais 
pronunciado quando 50% da amina molecular está dissociada, ou seja, no ponto do 
pH correspondente ao valor de pKa do coletor. Neste ponto, temos um maior caráter 
hidrofóbico da superfície e uma maior flotabilidade do mineral. 
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Além de investigar o pKa de diferentes éter aminas, este estudo aborda o efeito do 
tipo destes coletores sobre a flotabilidade do quartzo para distintas condições de 
concentração e pH, na presença e ausência de um depressor de minerais de ferro. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Utilizou-se uma amostra de quartzo previamente purificada em várias etapas de 
separação magnética. Análises químicas (98,95% SiO2; 0,71% Fe; 0,005% P; 0,03% 
PPC) e quantificação de fases por difratometria de raios X (99% quartzo e 1% 
hematita) confirmaram a pureza da amostra. A faixa granulométrica avaliada nos 
ensaios de microflotação foi entre 75μm e 150μm. Análises preliminares de potencial 
zeta realizadas com esta amostra demonstraram que quanto maior o pH, maior a 
intensidade da carga negativa no plano de cisalhamento do mineral. 

 
Visando-se esclarecer os efeitos do tamanho da cadeia hidrocarbônica e das 
diferenças entre éter monoaminas e éter diaminas na flotabilidade do quartzo, os 
seguintes tipos de éter aminas (todas com 30% de neutralização) foram avaliados: 
MCM (éter monoamina de cadeia média), DCM (éter diamina de cadeia média) e 
DCL (éter diamina de cadeia longa). Segundo White (2013), a cadeia hidrocarbônica 
dos coletores pode ser classificada como curta (menor do que 6 carbonos), média (6 
a 12 carbonos) ou longa (maior do que 12 carbonos). As três éter aminas foram 
caracterizadas através da determinação de seus respectivos valores de pKa. Esta 
determinação ocorreu a partir dos dados obtidos em titulações potenciométricas 
ácido-base de uma solução de coletor com uma solução titulante de NaOH,  
conforme metodologia descrita por Mhonde (2016). A natureza das espécies da éter 

amina em solução muda com as variações no pH de acordo com a reação RNH3
+ + 

OH- ↔ RNH2, gerando um efeito na forma da curva de titulação. O ponto no eixo do 
pH com o maior pico da curva da primeira derivada (ΔVolume de NaOH / ΔpH) pelo 
pH representa o valor de pKa da éter amina. 

 

Os ensaios de microflotação foram realizados em tubo de Hallimond modificado de 
280 ml de volume, de acordo com metodologia descrita por Aguiar (2014). As três 
éter aminas foram investigadas em diferentes concentrações, diferentes valores de 
pH, na ausência ou presença de um depressor de minerais de ferro. Quando 
necessário, utilizou-se o depressor Amidex® 3001 (fornecido pela Corn Products, 
que tem 73% de amilopectina e 27% de amilose em sua composição) previamente 
gelatinizado com NaOH na relação 5 de amido para 1 de soda. Utilizou-se água 
deionizada em todos os testes, que foram realizados em duplicata. Ao todo, 134 
ensaios de microflotação foram realizados neste estudo. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1. Determinação do pKa das éter aminas 

 
Os valores aproximados de pKa de cada coletor estão mostrados na tabela 1. Como 
cada éter amina apresentou distintos valores de pKa, a literatura (Gaudin, 1957; Ari, 
2001; Mhonde, 2016) sugere que o ponto de pH onde ocorre a máxima flotabilidade 
do quartzo não será o mesmo para todas as éter aminas. Espera-se, também, que o 
pH de flotação ideal seja distinto para cada tipo de coletor. 
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Tabela 1: Valores aproximados de pKa das éter aminas em estudo 
 

Coletor pKa 
Éter monoamina de cadeia média (MCM) 9,02 
Éter diamina de cadeia média (DCM) 8,87 
Éter diamina de cadeia longa (DCL) 8,17 

 

3.2. Ensaios de microflotação 
 

Os resultados de flotabilidade do quartzo para as diferentes condições avaliadas, 
obtidos nos ensaios de microflotação, estão apresentados nas figuras a seguir. 

 
3.2.1. Ensaios com éter aminas na ausência de depressor 

 
Os resultados dos testes de microflotação com as diferentes éter aminas na  
ausência de depressor (figuras 1 a 3) comprovaram que a máxima flotabilidade do 
quartzo ocorreu nos pontos de pH correspondentes ao valor de pKa de cada coletor, 
conforme previsto na literatura (Gaudin, 1957; Ari, 2001; Mhonde, 2016). Para as 
duas éter aminas de cadeia média, a máxima flotabilidade ocorreu em pH próximo a 
9 e, para a éter diamina de cadeia longa, ocorreu em pH próximo a 8. 

 

Figura 1: Flotabilidade do quartzo com uma éter 
monoamina de cadeia média (MCM ~9,02 pKa)  
em função do pH 

 

 

 

Figura 2: Flotabilidade do quartzo com uma éter 
diamina de cadeia média (DCM ~8,87 pKa) em 
função do pH 

Figura 3: Flotabilidade do quartzo com uma éter 
diamina de cadeia longa (DCL ~8,17 pKa) em 
função do pH 
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Nestas condições (ausência de depressor), a comparação das éter aminas com 
mesmo tamanho de cadeia hidrocarbônica (figura 4) mostra que a éter diamina 
provoca maior flotabilidade do quartzo do que a éter monoamina. Ao se comparar as 
duas éter diaminas (figura 5), percebe-se que a maior flotabilidade do quartzo (para  
a maioria das condições de pH) é obtida com o coletor com cadeia hidrocarbônica 
mais longa (exceção ocorre apenas em pH próximo a 9, que corresponde ao pKa 
aproximado da éter diamina de cadeia mais curta). 

 

Figura 4: Comparação da flotabilidade do  
quartzo com éter monoamina e éter diamina, 
ambas de cadeias médias 

Figura 5: Comparação da flotabilidade do  
quartzo com éter diaminas, uma de cadeia média 
e outra de cadeia longa 

 

 

As figuras 6 e 7 mostram que, na ausência de um depressor, as éter diaminas 
requerem menor dosagem para flotar uma certa quantidade de quartzo, quando 
comparadas a éter monoamina. Nestas condições, as éter diaminas  promovem 
maior hidrofobicidade no quartzo que as éter monoaminas. Vale observar ainda que 
em pH 8, a éter diamina de cadeia longa (DCL que tem pKa ~8,17) é mais forte do 
que a éter diamina de cadeia média (DCM, que tem pKa ~8,87). Em pH 9, o oposto  
é observado. Mais uma vez fica evidenciada a importância do pKa, especialmente 
em um sistema de flotação sem a presença de depressores (caso típico da flotação 
catiônica reversa de magnetita). 

 

 

Figura 6: Flotabilidade do quartzo (em pH 8) em 
função da concentração dos diferentes tipos de 
éter aminas 

Figura 7: Flotabilidade do quartzo (em pH 9) em 
função da concentração dos diferentes tipos de 
éter aminas 
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3.2.2. Ensaios com éter aminas na presença de depressor 
 
Os resultados dos testes de microflotação com presença de um depressor de 
minerais de ferro, previamente gelatinizado com NaOH, na concentração de 5 mg/L, 
demonstram que o depressor reduz a flotabilidade do quarto (figura 8), quando 
comparados aos resultados obtidos sem o depressor no sistema (figuras 1 a 3).  
Esse fenômeno ocorreu de maneira mais acentuada em menores valores de pH. 
Desta forma, o depressor desloca o ponto de máxima flotabilidade do quartzo para 
valores de pH superiores ao valor de pKa de cada coletor. 

 

Figura 8: Flotabilidade do quartzo em função do 
pH para os diferentes tipos de éter aminas na 
presença de um depressor 

 

A literatura sugere que a adsorção do amido na superfície do quartzo (Montes- 
Sotomayor et al., 1998), ou o efeito floculante do amido (Pavlovic e Brandão, 2003), 
ou as interações entre o depressor e o coletor (Aguiar, 2014) são as possíveis 
causas da redução da flotabilidade do quartzo quando um depressor está presente 
no sistema de flotação. 

 

Diferentemente dos resultados obtidos sem o depressor, ao adicioná-lo, a éter 
monoamina passa a provocar maior flotabilidade do quartzo do que as éter diaminas 
(figura 8). Desta forma, as éter diaminas parecem ser mais susceptíveis à influência 
negativa do depressor, quando comparadas com a éter monoamina. Estes 
resultados indicam que o uso de éter diaminas em sistemas de flotação com 
presença de depressor demandarão maiores dosagens de coletor e, possivelmente, 
o pH ideal de flotação será um pouco superior (demandando um maior consumo de 
NaOH), do que quando se utiliza uma éter monoamina. 

 

De maneira geral, estes resultados vão de encontro às condições normalmente 
empregadas na flotação catiônica reversa quando o mineral-minério é a hematita. 
Como o uso de um depressor é mandatório neste sistema, as melhores condições  
de flotação normalmente são encontradas (com algumas exceções) com o uso de 
éter monoaminas de cadeia média (MCM) em valores de pH próximos a 10 (e não 
em seu ponto de pKa de aproximadamente 9,02). 
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4. CONCLUSÕES 
 
Cada éter amina avaliada apresentou um distinto valor de pKa: ~9,02 para a éter 
monoamina de cadeia média (MCM); ~8,87 para a éter diamina de cadeia média 
(DCM); e ~8,17 para a éter diamina de cadeia longa (DCL). Assim, o pH de máxima 
flotabilidade e o pH ideal de flotação não é o mesmo para todas as éter aminas. 

 

Para condições de flotação sem a presença de depressor de minerais de ferro (e 
considerando a granulometria do quartzo avaliada: 75μm a 150μm), tem-se que: 

 O valor de pKa da éter amina determina o pH de flotação onde a máxima 
flotabilidade do quartzo é encontrada; 

 As éter diaminas provocaram maior flotabilidade do quartzo do que a éter 
monoamina. Nestas condições, a dosagem necessária de éter diamina será 
menor para se flotar uma determinada quantidade de quartzo, quando 
comparada a uma éter monoamina; 

 A comparação entre as duas éter diaminas mostrou que éter aminas com 
cadeias hidrocarbônicas mais longas provocam maior flotabilidade do quartzo 
na maioria das condições de pH, com exceção do pH próximo a 9, que 
corresponde ao pKa aproximado da éter diamina de cadeia média (DCM); 

 Os resultados encontrados explicam por que as éter diaminas de cadeia longa 
(DCL), com valor de pKa aproximado de 8,2, são, em regra, as melhores éter 
aminas para a flotação catiônica reversa quando o mineral-minério é a 
magnetita. Como o uso de um depressor geralmente é desnecessário, as 
melhores condições de flotação normalmente são encontradas em valores de 
pH entre 8,0 e 8,5 com o uso de éter diaminas de cadeia longa (DCL). 

 
Para condições de flotação com a presença de depressor de minerais de ferro 
(considerando a concentração de depressor utilizada e a granulometria do quartzo 
avaliada: 75μm a 150μm), tem-se que: 

 O depressor reduz a flotabilidade do quarto, especialmente em menores 
valores de pH; 

 O depressor desloca o ponto de máxima flotabilidade do quartzo para valores 
de pH superiores ao pKa de cada coletor; 

 A comparação entre as duas éter diaminas mostrou que éter aminas com 
cadeias hidrocarbônicas mais longas provocam maior flotabilidade do quartzo; 

 A éter monoamina provocou maior flotabilidade do quartzo do que as éter 
diaminas. Desta forma, as éter diaminas apresentaram maior susceptibilidade 
à influência negativa do depressor na flotabilidade do quartzo, quando 
comparados à éter monoamina; 

 Os resultados indicam que o uso de éter diaminas (em sistemas de flotação 
com presença de depressor) demandarão uma maior dosagem de coletor e, 
possivelmente, o pH ideal de flotação será um pouco superior (demandando 
um maior consumo de NaOH), do que quando utiliza-se uma éter monoamina; 

 Os resultados encontrados explicam por que as éter monoaminas de cadeia 
média (MCM) são frequentemente as melhores éter aminas para a flotação 
catiônica reversa quando o mineral-minério é a hematita. Como o uso de um 
depressor é mandatório, as melhores condições de flotação normalmente são 
encontradas com o uso de éter monoaminas de cadeia média (MCM) em 
valores de pH próximos a 10 (e não em seu ponto de pKa de 
aproximadamente 9,02). 
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