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RESUMO 

 

A amina é um coletor catiônico tipicamente utilizado na flotação de silicatos, como o quartzo. 

Segundo a literatura, o mecanismo de adsorção desse reagente sobre a superfície do mineral é 

físico, através de atração eletrostática e interação de van der Walls. Sabe-se que o aumento do 

tamanho da cadeia hidrocarbônica reduz a solubilidade dos compostos amínicos em água, 

porém, intensifica o caráter hidrofóbico da superfície mineral. No presente trabalho foram 

realizados ensaios de adsorção de aminas com diferentes tamanhos de cadeias carbônicas  

(12C e 16C) sobre a superfície do quartzo, sendo que para quantificar a amina adsorvida 

utilizou-se o método colorimétrico do verde de bromocresol. De acordo com os resultados 

obtidos foi possível concluir que a adsorção sobre a superfície do quartzo foi ligeiramente 

maior para a hexadecilamina do que para a dodecilamina, provavelmente em função do maior 

comprimento da cadeia carbônica. Dessa maneira, a hexadecilamina tende a apresentar 

melhores resultados de flotabilidade. A adsorção máxima para ambas as aminas foi observada 

acima de 30mg/g. Pela classificação de Giles a isoterma de adsorção da dodecilamina se 

enquadra no tipo S (sigmoidal) e da hexadecilamina no tipo C (constant partition). 
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ABSTRACT 

 

Amine is a cationic collector typically used in the silicates flotations, such as quartz. 

According to the literature, the adsorption mechanism of this reagent on mineral surface is 

physical, through electrostatic attraction and van der Walls forces. It is known that the growth 

of the chain length reduces the solubility of the amine compounds in the water, but increases 

the hydrophobic character of the mineral surface. In this study, adsorption tests with different 

chain length (12C and 16C) were carried out on the quartz surface and in order to quantify the 

adsorbed amine the colorimetric bromocresol green method was used. The results have shown 

that the adsorption on the quartz surface was slightly higher for the hexadecylamine in 

comparison to the dodecylamine, probably due to its longer chain length. In this way, 

hexadecylamine tends to present better floatability results. Furthermore, the maximum 

adsorption for both amines was observed above 30mg/g and also according to Giles's 

classification, the adsorption isotherm of dodecylamine fits in the type S (sigmoidal) and 

hexadecilamine in the type C (constant partition). 

 

KEYWORDS: adsorption, isotherm, quartz, amine. 

mailto:kdyram@yahoo.com.br
mailto:otaviamartins@yahoo.com.br


XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a  27 de Outubro de 2017 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Bulatovic (2007) afirma que a finalidade básica dos coletores é, de maneira seletiva, formar 

uma camada hidrofóbica sobre a superfície de determinado mineral, para então permitir a 

fixação de bolhas de ar e sua recuperação na espuma. Os coletores catiônicos, caso da amina, 

são compostos orgânicos que têm carga positiva em um ambiente aquoso. Genericamente as 

aminas são definidas como sendo uma molécula de amônia (NH3), ou derivada dela, em que 

um, dois, ou os três átomos de hidrogênio são substituídos por  grupos  alifáticos 
monovalentes. A utilização dessa classe de produtos como coletores de flotação é 

mundialmente reconhecida em processos de flotação de silicatos, como o quartzo. 

 

Uma propriedade da amina, em meio aquoso, é a hidrólise ou dissociação conforme abaixo 

(Rao, 2004): 

 

 
(1) 

 

Com a dissociação da amina há a predominância da forma iônica na faixa de pH ácida ou 

pouco alcalina, enquanto que na faixa de pH mais alcalina predomina a espécie molecular, 

conforme a Figura 1. A condição que leva ao equilíbrio entre as concentrações das duas 

espécies se situa próximo a pH 10. 
 

Figura 1. Diagrama de concentração logarítimica para 1x10-4 mol/L de dodecilamina (Bulatovic, 2007) 

 

A forma iônica é solúvel e se adsorve facilmente sobre a superfície do quartzo por um 

mecanismo de atração eletrostática, considerando que sua superfície está carregada 

negativamente em valores de pH superiores a 2,5. Com o aumento da densidade de adsorção 

dos cátions amina, as cadeias hidrocarbônicas se aproximam e estabelecem entre si ligações 

de van der Waals, criando configurações de alta estabilidade denominadas hemimicelas. Para 

valores de pH em torno de 10, espécies moleculares da amina se posicionam entre as espécies 

ionizadas, eliminando a componente eletrostática repulsiva na hemimicela, que se torna ainda 

mais estável. O caráter de espumante da amina na flotação é atribuído à sua espécie  

molecular. Esta confere elasticidade à película interlamelar na espuma, aumentando a 

seletividade da separação. No momento da adesão partícula-bolha ocorre a interpenetração 

entre as espécies coletor e espumante, fazendo com que também as espécies com papel 

espumante permaneçam adsorvidas ao quartzo (Rao, 2004). 
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Em estudos de microflotação, Turrer (2007) evidenciou a seletividade do sistema 

quartzo/amina, sendo que este mineral apresentou elevada flotabilidade mesmo em baixas 

concentrações do reagente. A flotabilidade foi máxima em pH 10, e sua posterior redução foi 

associada à conversão de amina ionizada em molecular. 

 

Neder (2005) explica que a solubilidade dos compostos amínicos e seus derivados está 

intimamente relacionada ao tamanho, tipo de grupo funcional, número e saturação de cadeias 

carbônicas. Como regra geral, pode-se dizer que os compostos de cadeia linear são menos 

solúveis em água que seus pares ramificados com equivalente número de carbonos na cadeia. 

Araujo et al., (2006) explicam que as aminas primárias (RNH2) são altamente insolúveis. 

Quando a amina primária é transformada em eteramina primária (R-O-(CH2)3-NH2) o 

reagente torna-se mais solúvel. Porém, para facilitar o manuseio das aminas, possibilitando a 

sua solubilidade em água, é necessário que se tenha a mesma sob a forma de sal, através da 

neutralização com ácido. 

 

Outra regra geral citada por Neder (2005) é a de que quanto mais longo é o radical carbônico 

(grupo apolar), menor será a solubilidade em água. Entretanto, à medida que o pH decresce a 

solubilidade das aminas aumenta. 

 

Somasundaran (1964), apud Neder (2005), apresentou dados referentes à flotação de sílica 

utilizando aminas primárias em pH neutro e com distintos tamanhos de cadeia. Os resultados 

indicaram que a hidrofobização da superfície é mais eficiente quanto mais longa for a cadeia 

hidrocarbônica, levando a necessidade de menor dosagem de reagente para maior recuperação 

(Figura 2). 
 

Figura 2. Efeito dos diferentes tamanhos de cadeias hidrocarbônicas das aminas na flotação de quartzo 

(Somasundaran, 1964, apud Neder, 2005) 

 

O gráfico da Figura 3 demonstra que para uma adsorção equivalente é necessário uma menor 

concentração de amina com o aumento da cadeia. 
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Figura 3. Adsorção de aminas de diferentes comprimento de cadeia no quartzo como função da 

concentração de amina (Somasundaran e Moudgil, 1987) 

 

O efeito do tamanho da cadeia hidrocarbônica deve ser então, cuidadosamente avaliado, 

considerando a hidrofobização da superfície mineral e a solubilidade do reagente na água. 

Quanto maior o número de carbonos, menor a concentração do reagente necessária para 

obtenção de determinada recuperação. Porém, a redução da solubilidade do reagente na água 

com o aumento do comprimento da cadeia pode impactar negativamente a flotação. 

 

Neste trabalho foram realizados ensaios de adsorção de aminas com diferentes tamanhos de 

cadeias carbônicas (12C e 16C) sobre a superfície do quartzo. E para quantificar a amina 

adsorvida utilizou-se o método colorimétrico do verde de bromocresol, apresentado na carta 

patente nº PI 0705593-5. 

 

Esse método consiste na formação de um sal de amônio quaternário, entre a éter-amina e o 

corante, em clorofórmio. A solução é tamponada em pH 5 e o clorofórmio se tinge de 

amarelo. O grau de coloração depende da concentração de amina presente na amostra. Dessa 

forma, através da comparação com as curvas padrões, é possível determinar fotometricamente 

a intensidade da tonalidade de amarelo, fazendo uma quantificação indireta da amina presente 

na amostra. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O mineral utilizado foi uma amostra quartzo de elevada pureza e granulometria entre 37 μm e 
150 μm. Os coletores utilizados foram a dodecilamina (C12H27N) e hexadecilamina  
(C16H35N), ambas P.A.. 

 

Para melhor solubilidade das aminas foi necessária a neutralização das mesmas com HCl P.A. 

na proporção molar 1:1. Foram pesados 2,2186g de dodecilamina, então adicionou-se água 

destilada e 1,0 mL de HCl P.A.. Agitou-se vigorosamente, sob aquecimento em temperatura 

menor que 60°C, até completa dissolução da amina. Obteve-se uma solução na concentração 

de 2,2186g de dodecilamina por litro. Os procedimentos para a preparação e neutralização da 

hexadecilamina foram os mesmos daqueles descritos para a dodecilamina. Entretanto, a massa 
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de hexadecilamina pesada foi de 1,4282g e o volume de HCl foi de 0,5mL, obtendo uma 

solução final de 1,42818g/L. 

 
A solução tamponada utilizada na quantificação da adsorção consistiu na mistura das soluções 

de biftalato de potássio e de verde de bromocresol na proporção 1:1 em volume. Para preparar 

a solução de biftalado de potássio pesou-se 4,0845g desse reagente, dissolvendo-o em água 

destilada até completar 200mL. Já para a solução de verde de bromocresol pesou-se 0,4g 

desse corante, dissolvendo-o em 95,4mL de NaOH (0,1M) e aferindo o volume para 200mL 

com água destilada. 

Para realização do teste de adsorção utilizou-se uma massa de 5g de quartzo em 150mL de 
solução de amina com concentrações diferentes, sendo estas: 10, 25, 50, 100, 500 e 
1000mg/L. A solução foi agitada em agitador magnético por um período de 2 minutos, em 

temperatura constante de 20oC + 2oC. O pH foi entre 10,0 – 10,5. Terminado o 

condicionamento, a solução amina e quartzo foi filtrada em papel de filtro qualitativo. 

Posteriormente, para quantificação das aminas, foi utilizado o método colorimétrico do verde 
de bromocresol. Em um funil de separação foram adicionados 12,5mL de clorofórmio, 5mL 

da solução tamponada e 5mL da amostra do filtrado do teste de adsorção a ser quantificado, 

conforme a Figura 4. A solução foi homogeneizada e retirou-se uma amostra da fase inferior 

da solução bifásica para as leituras de absorbância que foram realizadas no espectrofotômetro 

BEL photonics spectrophotometer SP 2000 UV do Laboratório de Reologia e Petróleo do 

Departamento de Engenharia de Minas (DEMIN/UFOP) , com comprimento de onda de 

405nm e cubeta de vidro de 10mm. 
 

Figura 4. Soluções de amina após adição de clorofórmio e verde de bromocresol tamponada 

 

O método colorimétrico do verde de bromocresol também foi aplicado para a construção da 

curva de calibração. O levantamento dessa curva consistiu nas medidas de absorbância das 

concentrações 1, 5, 10, 25, 50, 80 e 100mg/l  e do branco (0 mg/L), na ausência do quartzo. 

 
Os ensaios de adsorção e a curva de calibração foram realizados para a dodecilamina e a 

hexadecilamina, ambos em duplicata no Laboratório de Flotação do DEMIN/UFOP. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 5 apresenta as curvas de calibração para a dodecilamina e para a hexadecilamina. É 

possível observar que o coeficiente de determinação linear obtido para ambas as curvas é 

próximo a 1,00, indicando que as mesmas podem ser utilizadas para inferir a concentração de 

amina residual nas soluções após a adsorção. 
 

 

 

Figura 5. Curvas de calibração da dodecilamina e hexadecilamina 

 

A Figura 6 ilustra as isotermas de adsorção da dodecilamina e da hexadecilamina. Pode-se 

observar que a adsorção da hexadecilamina foi ligeiramente maior se comparada à 

dodecilamina, podendo ser explicado pelo aumento da cadeia carbônica. Somasundaran e 

Moudgil (1987) associaram tal fato a uma diminuição da energia livre do sistema, quartzo- 

amina, resultante da liberação de energia referente à interação entre os grupos metila (CH2), 

sendo esta energia doada para a solução. Li e Gallus (2007) também associaram a maior 

adsorção de surfactantes de cadeias carbônicas maiores a forte interação hidrofóbica entre os 

grupos apolares. Bulatovic (2007) explica que essa interação hidrofóbica ou lateral entre as 

cadeias hidrocarbônicas propiciam um aumento da densidade de adsorção do coletor sobre a 

superfície da partícula, e consequentemente aumentam o grau de hidrofobicidade da mesma, 

tendendo a apresentar melhores resultados de flotabilidade. 
 

 

Figura 6. Isotermas de adsorção das aminas sobre o quartzo. 
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Ainda de acordo com o a Figura 6, na faixa de concentração utilizada, não é possível definir 

qual a adsorção máxima para as aminas em estudo, pois a adsorção continuou ocorrendo 

mesmo em concentrações maiores de amina, indicando possível presença de sítios ativos. 

Outra possibilidade seria a adsorção em multicamadas, que de acordo Rabockai (1979), pode 

ocorrer em casos de fisissorção, como no sistema amina-quartzo, ou ainda decorrente de 

interações de Van de Walls entre as cadeias apolares dos surfactantes formando hemi-micelas. 

 

Pela classificação de Giles (Figura 7), a isoterma da dodecilamina é do tipo S (sigmoidal) do 

subgrupo  1,  dessa  forma,  apresenta  uma   curvatura  inicial  voltada   para   cima,  devido  

às interações quartzo-amina serem inicialmente mais fracas que as interações amina-amina e 

solução-quartzo. Já a isoterma da hexadecilamina se enquadra na classe C (constant partition) 

do subgrupo 1, isto é possui uma tendência de adsorção linear, provavelmente associada a  

uma maior facilidade de interação com os sítios ativos, sendo a adsorção diretamente 

proporcional a concentração (Silva, 2013). Analisando as isotermas não se observa pontos de 

inflexão em ambas as curvas, isso indica que o mineral, quartzo, utilizado é pouco poroso. 
 

Figura 7. Classificação de Giles para isotermas de adsorção (Fagundes e Zuquette, 2009 apud Giles et 

al. 1974). 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A adsorção sobre a superfície do quartzo foi ligeiramente maior para a hexadecilamina do que 

para a dodecilamina, provavelmente em função do maior comprimento da cadeia carbônica. 

 

A adsorção máxima para ambas as aminas está acima de 30mg/g. 

 

Pela classificação de Giles a isoterma de adsorção da dodecilamina se enquadra no tipo S 

(sigmoidal) e a hexadecilamina no tipo C (constant partition). 
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