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RESUMO 

Os coletores cat iônicos têm sido utili zados na llotaçiio de minerai s desde o final dos anos 30 c as arn inas graxas c seus 
derivados sào os compostos que melhor representam essa classe de produtos . No Brasil e no mundo. as aminas são 
utilizadas como coletores de !lotação cm processos de concentração de sa is solú ve is e oximincrais . Apesar da grande 
utilização. existem poucas publicações que reúnem c conectam os conceitos de !lotação com as características das 
aminas . O presente trabalho apresenta as principais rota s de síntese de am inas graxas. ass im como as metodologias 
mais adequadas para sua caracterização c controle de qualidade. As propriedades físico-qu ímicas desses compostos 
são também apresentadas c discutidas à luz de sua ap licação no controle de mecanismos do processo de !lotação de 
sais solú veis c oximincrais . Uma revisão atuali zada das usinas de flotJçào brasileiras que hoje utilizam aminas graxas 
como co lctorcs é apresentada. 

PALA VRAS-C IIA YE: !lotação: a minas graxas: coletorcs: síntese: qualidade 
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I. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Os minerais. com algumas exceçiies'. são facilmente molhá ve is pela úgua: sendo. portanto , hidrnrílicos por natun:za. 
Para que ocorra a !lotação de tai s minerais. é necessúrio o uso de colctores capazes de se adsnrver na interliKc 
mineral/solução. induzindo o caráter hidrot(ihico. Os sais de aminas graxas têm sido largamente utilizados pela 
indústria mineral com esse particular propósito, visto que sua molécula apresenta algumas características bastante 
favoráveis: grupo funcional polar positivamente carregado. cadeia hidrocarbúnica suticientcmcnte longa (>CX) e 
também equilíbrio hidrot11ico-lipolilico (HLR) que lhe confere mlcquada wmpatibilidade com o meio aquoso 
(HLB> IO). Apesar das aminas graxas serem largamente utili zadas como coletores pela indústria mineral: a literatura 
cm língua portuguesa, via de regra , não disponibiliza muitas inl(mnaçôcs úteis aos seus usuúrios de l(mna objetiva c 
concisa, causando limitaçiics na compreensão sobre seu desempenho cm circuitos industriais. Esse trabalho tem como 
objctivo fornecer infonnaçôes básicas e sucintas sobre processos de tàbricação e caracteri zação desses reagentes. 
discutindo tais informaçôes à luz do seu comportamento como co letores na !lotação de óxidos . silicatos c sais solúveis. 

2. DEFINIÇÕES, TERMINOLOGIA E ROTAS DE PRODUÇÃO 

Diversos autores [1 ··3] detincm as aminas como um composto derivado da amónia. alifútico. cujas matérias primas 
principais são óleos ou gorduras, saturadas ou nào. classiticando-se co1no primúrias, secundarias ou terciárias c qu.: 
possuem cadeia hidrocarbônica com um número de :'1tomos variando entre X c 22. O termo graxo c usado como 
referência a uma molécula de origem oleosa. sendo, portanto hidrolúhica. Tal qual a amiinia. as aminas apresentam 
comportamento bás ico, sendo essa propriedade bastante importante porque daí advcm suas propriedades iônicas. A 
figura I sintetiza as possíveis rotas de produção das aminas c seus dcrivadns. 
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Figura I: Fluxograma com o resumo das rotas de produção das a minas c seus derivados utilizados como colctorcs. 

1 Exccções: talco, grafite, carvão, pirotilita. enxofre, molihdenita dentre outros. 
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3. CONTROLE DE QUALIDADE DOS COLETORES CATIÔNICOS 

Problemas na qualidade das ~uninas podem ser ocasio nados por làlhas nos processos de produção ou nas matéria 
primas utili zadas . Os usuários dos coletorcs podem fa zer uso de procedimentos c dados analíticos para certificar-se de 
que os produtos utilizados estão dentro de especilicações que asseguram a composição. qualidade c desempenho. 
Nesse capitulo são apresentados alguns pan\ mctros analíticos que b zcm parte dos ccrtilicados de análise das aminas. 
Os métodos propostos a seguir são nonnali /.ados pela ASTM ~ e AOCS·' e são mundialmente aceitos no controle de 
qua lidade de deri vados de aminas . 

3.1. Índice de iodo (IV) 

O IV é usado para expressar o grau de insaturaçào de uma variedade de produtos. Ele é de linido como a quantidade de 
iodo consumido. cm gramas. na titulaçào de I 00 gramas de uma dada amostra. Cada dupla ligação contida na cadeia 
do hidrocarboneto irá reag ir com um moi de iodo. Para determinar o IV. uma amostra padrão de material é reagida 
com excesso de iodo que 0 medido por titulaçào com tiosullàto de sódio. Quanto maior o índice de iodo maior será o 
g rau de insa turação da cade ia hidrocarbônica do colc tor. Uma amina olé ica. por exemplo. tem um IV - 90 cg l/grama 
enquanto que uma amina estcá rica. tipo octadecilamina. esse va lor é< :1 cg I / g 14;5]. 

3.2. Índice de a mina ( IA) 

A dctcm1inação do IA é uma forma de expressa r o teor de aminas presente em uma certa amostra. O va lor de IA é 
obtido através da titulaçüo de um a massa do derivado de amina com uma solução de um ácido forte (ácido clo rídrico 
o u perclórico). Nessa o peração tktcrmina-sc a quantidade de úc ido necessári a para neutralizar um grama do derivado 
de amina. cuja grandeza é expressa cm mg KOfl/g (equação I) [4 ;5 ]. Um valor de IA muito baixo indicarú a presença 
de outros produtos que não as aminas c que podem ser subprodutos gerados cm alg um a etapa durante o processo de 
s íntese c que podem afctar a dici ência da llntaçào. 

IA .. _ ( ~• ·:"'__ . . ~ ) · MO L KOH 
lll (;:) 

(equação I) 

3.3. Índice de neutralização ( lN) l ' Índice de acidez ( IAc) 

Por razi\cs de so luhilidadc. as aminas graxas c der ivados são comerciali zados na forma de sais. Dev ido ao seu caráter 
básico. as am inas rea ge m com iu:idos ou halctos gerando sais cujo g rau de neutrali zação dcpcnderú da aplicação lina l. 
O IAc é uma llmna de expressar o teor de ác ido presente na amostra de deri vado de amina após a neutra lização . Sua 
determinação acontece de forma análoga ao IA sendo que nesse caso a amostra é titulada com uma solução de base 
forte (NaOH ou KOII) c cuja grandeza tamhém é expressa cm mg KOII /g. Quanto mais alto fo r o número de acidez. 
maior será a quantidade de ácido c menor a disponibilidade do deri vado de amina. 

O lN é expresso através da relação entre o índice acidez di vidido pdo índice de aminas. como indicado na equação 2, 
c !(Jrnece um número qw: multiplicado por 100 lllrncccrú a porcentagem de neutrali zação da amostra [4 ;5]. 
Industrialmente . os colctorcs utili ;.ados têm entre 30% c I 00%, de ncutra l izaç~io. 

lN ~ 
IA c 

IA 
X ]()() 

~ ASTM é a sigla para "Amcrican Society lór Tcsting Materiais'. 
·' AOCS é a s igla para "A mcrican Oil C hemists Society". 
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3.4. Ponto de turvação- PT ( Cloud Point) r Ponto dl' claridadr - PC ( Clear Point) 

O PT é a temperatura na qual um liquido começa a exibir sinais de turvaçüo. ou precipitação visível durante o 
resfriamento. O PC refere-se ú situação oposta a ponto de turvaçüo, sendo a temperatura na qual um produto turvo se 
toma claro, ou quando desaparece a turva<;ào. Ambos silo dclcnninados pela observação de uma amostra durante o 
resfriamento/aquecimento, medindo-se a temperatura na qual surgem os primeiros sinais de turvação ou precipitação 
[5] . Esses parúmctros são relevantes aos usuários porque a turvação de uma so lução contendo um coletor mostra a 
existência de duas fases, caracterizando que o composto químico não cstú totalmente solubilizado no meio aquoso. 

3.5. Ponto de fusão (PF) c ponto de escorrimento (PF.) 

O PF é simplesmente interpretado como a temperatura na qual um sólido funde c o PE é definido como sendo a menor 
temperatura na qual um liquido deverá escorrer ou lluir. Em geral , as aminas são compostas de misturas de cadeias. 
cada uma com sem ponto de fusão. c por isso se utiliza o termo fai xa de fusão. Essas propriedades estão relacionadas 
com a manuseiab ilidadc do produto [4;5] . Se o ponto de escorrimento for alto, o derivado de amina será encarado 
como um sólido e por outro lado, se o valor for baixo , ele poderá ser tratado como um líquido tk alta viscosidade. 

3.6. Temperatura de inflamabilidade (flash point) 

Trata-se da temperatura cm que um composto liquido ou sólido volútil desprende vapor cm quantidade sulicientc para 
formar uma mistura inllam;·1vcl com o ar próximo i1 supcrlkic do composto ou dentro da embalagem que o encerra (6] . 
O conhecimento do "llash point" é acima de tudo uma condiçüo de segurança para aqueles que trabalham com 
produtos químicos em qualquer segmento industrial c nunca deve se r desprezado . 

4. PROPRIEDADES DAS AMINAS 

Também chamadas de tcnsoativos. as aminas c seus derivados süo moléculas que possuem uma parte hidrot11ica e 
outra hidrofóbica . sendo a primeira composta por um hidrocarboneto c a s.:gunda por uma parte iônit:a ou polar . 
Quando a parte iónica é pos iti va (caso das aminas) o tensoati vo é denominado l·a ti único. 
Por deliniçào, todos tcnsoati vos reduze m a tensão superficial da úgua (y). /\ causa desse fenômeno pode ser melhor 
explicada visuali zado a figura 2. No caso das aminas graxas. elas se posicionam na interface água/ar ou águc_L/óleo. 
perturbando o equilíbrio das I(Jrças de pontes de hidmgcn io que ligam as mo léculas de úgua. reduzindo a força de 
atraçào entre os dipolos. 
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Figu ra 2: Posicionamento dos tensoati vos na interlilcc de um sistema hili.,si co (ar-{lgua) c multili"1sico (ar-água-óleo). 
Efeito da adição de tcnsoati vos nas queda da tensão supcrlieial da úgua. 

Segundo a litera tura [7]. y diminui ú medida que aumenta o comprimento da cadeia do tcnsoa ti vo (> hidrot(Jbicidade) . 
Os valores de y para aminas primúrias lineares estão ilustrados na figura .1. 
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figura 3: Tensão superlici al de N-a lquil aminas. com grupos a lquil va riando de CR a C22. Dados obtidos a 20 "C. 

As aminas têm a capacidade de ll>nnar agregados (micclas) cm solução aquosa a partir de uma determinada 
concentração. O ponto onde esse processo se inicia é chamado de concentração mi<.:elar crítica (CMC), c é interpretada 
como a concentração a partir da qual a knsüo superficial não se reduz mais mesmo com adição de mais tensoativos 
[g]. Nos processos de llotaçüo, a quantidade de coktor nào deve estar muito abaixo da CMC. Se isso ocorrer pode-se 
esperar um fraco resultado na recuperação por não hawr tc nsoativo suficiente paro adsorvcr à supcrllcic do mineral c 
li gar-se à bo lha. Por outro lado. um cxc.:sso de coktor pode iniciar a i(mnaçào de micclas podendo reduzir a 
capacidade de !lotação. Na tabela I süo !(>rnccidos alguns valores de CMC para vilrios tipos de aminas . 

Tabela I: Concentraçüo micelar crítica (CMC) de alguns derivados de aminas (9] 
Tipos de a minas CMC - moi I I Tipos d.: am inas CMC -moi I I 
Dccilamina Octadeci lam ina . i 3,2x 10 1,9x 10 
Dodccilamina ! .3 x 10 Bromc:to de dimctil didodccil amônio I .X x 1 0-• 

Tetradccilamina 4,1 X J() Hromcto de trimetil dodcci l amônio 1,75x l0 

Hcxadecilamina O,X X I() Propionato de dodccilamina I ,65 x lO 

A so lubilidade dos n>mpostos amíni~os .:stú relac ionada ao tamanho, tipo de grupo li.oncional. número c saturação de 
cadeias hidrocarbônicas. Como regra geral. pode-se dizer que os compostos de cade ia linear sJo menos solú ve is em 
água que seus pares ramificados com equiva lente número de carbonos na cadeia. A solubi lidade aumenta com o 
aumen to de grupos funcionais. hidroxil as, por exemplo, c eom as insaturaçôes. Quanto mais longo é o grupo lipof11 ico, 
ou quanto mais lipof'ili ca i(>r a molécula, menor scrú a solubilidade cm úgua . 

A preocupação com o impacto ambiental das ativ idadcs de mincraç5o é um tema bastante debatido pela indústria e o 
uso de produtos químicos cm pron:ssos de !lo tação se ins<.:re nesse contexto. De acordo com o teste da garrafa fec hada 
(closed bottlc tcsl) . praticamente todas as aminas podem ser consideradas rapidamente biodcgradúveis [lO]. 

5. MECANISMOS DE ATUAÇÃO DAS AMINAS NOS PROCESSOS DE FLOTAÇÃO 

Considerando que a !lotação explora as di!'ercnças entre a hidrolilicidadc c hid rofobicidadc das panículas minerais, é 
necessário que o coletor trans forme o car:'t ter naturalmen te hidro lilico das partículas, reduzindo sua energia li vre 
intcrfacia l c formando um ângulo de contato maior que zero. Para que as a minas graxas exerçam tal papel , é necessário 
que as mesmas se concen trem na inkrl:tcc mineral/so lução (adsorçüo pnsitiva). Como decorrênc ia desse fenômeno, 
tem-se que o úngulo de conta to ( O ) serú l(tvorúvcl a !lotação ( O > O ). 

A natureza do adsorvcnt.:, ou seja. o tipo de mineral que serú o adsorvato para as aminas, determinará o mecanismo 
pelo qual essas cspccics químicas ir;io se adsorvcr na intcrluce mineralísoluçiio. Quando os minerais torem da família 
dos óx idos, silicatos (ox imincrais) c sais scmi-so litveis, a lit era tura r li] indica que as propriedades clétricas 
intcrfttciais, como o potencial zela (I'Z) , dos minera is governa o processo de adsorção c quando os minerais pertencem 
~ família dos sais solitve is4

• a natureza da úgua intcrbcial. ass im cotno a capacidade dos tkrivados de aminas de 
formar pontes de hidn>gênio com sítios da intcrbcc, cont ro lam o mecanismo de adsorçüo [12]. 

4 Si h-i ta ( KCI )_ ca rna lita ( KCI.MgCI ,.6l i,O ). schoenita ( K,S04 .MgS04 _(,JI ,O ). etc. 
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Para que ocorra a adsorçào das aminas por ntra<;ào cktrostúti ca é ncccssúrio que o pH da suspensão seja maior que o 
pH onde o PZ é zero ( > IEP) . LEAL FILHO [1 3] sumarizou o PZC cm l>lixas de· variação para grupos de minerai s 
como silicatos, óxidos c sais semi-solúvcis, com algumas poucas excc<;õcs como o quartzo ( li gura 4 ). 

c== .. ~-:=::::=--===-~ 

·---·---·-J· -Sil~~:all"' 

- (h: idn~ ~-e>s,,.s,., ,;s ,.l,wc. 
10 12 

pH 

Figura 4: Faixas de pH onde se concentram o (PZC) dos principais silicatos, óxidos c sais scmi-solúvc is f 131. 

5.1 - Flotação de oximinerais com a minas e seus derivados 

A literatura lll - 13) evidencia que as aminas adsorv.:m na intcrlücc mineral/so lução a traves de dois mccmlismos: 

i. Atração eletrostática entre a superf1cic negat iva do mineral c o grupo funcional pos iti vo. i\s aminas c seus derivados 
adsorvem não espec ificamente c positi va mente nas supcrlkics. Dessa forma. as mokculas muarão como contra-ions 
na interface. Para que seja possível um arranjo molecular bidimensional compacto. c neccssú rio 4ue existam aminas na 
sua t(mna neut ra se posicionando entre as espécies carregadas détricamcntc l(lnnando um arranjo bidimensional tipo 
"sanduiche". 

i.i. lntcrações intennolccularcs laterais entre as cadeias hidroca rhônicas c que silo governadas por l(1rças de Van der 
Walls. Tais intcraçôcs visam compactar ainda mais o lilme hidrolú bico que serú i(mnado na intcrlitcc da partícula do 
mineral. 

Os dois mecanismos descritos são ilustrados na ligura 5. Na situação (a), ocorre adsorçiio de ions amina (R-NH, ); cm 
(b) o aumento da concentração do colctor f>tvorccc as intcraçôcs entre as cadeias hidrocarbônicas dos colcto rcs por 
forças laterais de Van der Walls: na situação (c) ocorre a densilicaçilo do lilmc hidrol(ibico c cm (d) passa a haver a 
adsorçào de uma segunda camada de colctores, reduzindo a llotahilidadc do mineral. 
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Figura 5: Representação esquemática da adsorçào de co lctorcs catiônicos {aminas) com a dupla camada clétrica até a 
fo rmação de hcrni -micclas [ 14J. 
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5.2 - Flotação de sais solúveis com aminas graxas 

O processo de tlotação de saís solúveis ocorre cm salmouras saturadas com concentração de clctrólítos ao redor de 6 
mols/1 (KCI / NaCI a 20"C). c as propriedades de um sistema aquoso como esse são muito diferentes daqueles 
observados em processos convencionais com oximinerais [15 17[. A teoria mais atual que busca explicar o fenômeno 
de adsorçào coletor/mineral [ 17: I X]. sugere que a estrutura da úgua interfacial e os diferentes estados de hidratação dos 
sais solúveis seriam os parâmetros mais importantes a serem considerados c as propriedades clctrostáticas da 
supcrtlcic não estariam governando o mecanismo de adson;ào. 

Com o objetivo de determinar a I<Jrça relativa da superfície de hidratação, IIANCER ET AL [ 17]. avaliaram o àngulo 
de contato (0) de haletos de sódio c potússio cm salmouras saturadas na ausência de colctores. O resultado de O é 
apresentado juntamente com a lígura 6. Segundo a literatura r 17]. os íons presentes nos sais. aluam de maneira distinta 

quanto à formação da estrutura da úgua interl~rcial. Na halita (NaCI). os íons Na' seriam responsáveis pela fonnaçào de 
um leito de hidratação mais com,pacto c estruturado. que impediria a aproximação da amina na supert1cie. Por outro 

lado. existem sais cujos íons ( K ) süo capazes de tornar essa barreira menos densa, làcilitando a quebra da estrutura 
de hidratação c permitindo a formação de pontes de hidrogênio entre o colctor c o mineral c a conseqüente adsorçào. 
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Figura 6: Comparação da estrutura da úgua ínterbcialna superfície de Kl. KCI e NaCI. Ilustração da força relativa do 

íon Na' em estruturar as moléculas de úgua Na CI (0 ~ 0") comparativamente ao KCI (O== X") e Kl (Ü ~ 25") [ 17]. 

De acordo com os conceitos ilustrados na lígura 6. as camadas de água na ínterlàcc mineral/solução são menos 
ordenadas c compactas no KCI do que aquelas presenll:s no NaCI. Devido a esse tirtor, a amina leria capacidade de 
romper esse leito de hidratação c adsorvcr na si\ v i ta prcfcrcncialmcntc ú halita. 

Essa teoria também é complementada por TITKOV [I X]. que postula que os íons Na ' reduzem a mobilidade da tilse 
aquosa no leito de hidratação enquanto que os íons K · apresentam um efeito contrario. Também por isso. as aminas 
teriam ürcílidadc de adsorvcr na superfície da silvita preferencialmente ir halita. A principal causa desse efeito advém 
do sódio ter um tamanho iónico menor que do potússio e a energia de hidratação do primeiro ser também maior que do 
segundo. A tabela 2 mostra os raios iónicos c as energias de hidrataçüo para vários íons. 

(: praticamente consenso entre usuúrios e pesquisadores, que amínas primárias de cadeias longas ( > 16 carbonos ) são 
os melhores produtos para !lotar a silvita. Entretanto, outra característica importante das aminas é o seu grau de 
saturação, ou índice de iodo (IV). Quanto menor o IV menor serú o grau de saturação do composto e quanto maior o 
IV pior será o resultado da llotaçào para esses sais solúveis. Amínas insaturadas são mais ürcílmcntc solubilizadas que 
suas congêneres saturadas o que dificulta a !lotação de sais solúveis [16[. 

T abela 2: Características da hidratação de alguns íons em solução eletrolítica a 26"C [I X] 
lon Raio iónico (I O ~un) Energia de hidratação (k.l/g-íon) 

Na ' 0.95 422,9 
K IJ3 339,1 

Mg-' -- ____ Q,65 1943,9 

CI I.X I 351.7 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As aminas graxas e seus derivados são utilizados cm grande extensão no Brasil. A tabela 3 mostra os diferentes 
minérios c as minas que utilizam as aminas no processo de tlotaçào. destacando o co letor utiliz.ado e sua dosagem. 

Tabela 3 Detalhamento das minas c minérios que utilizam eo lctorcs aminicos com sua respectiva dosagem. 
Minério 1 Mina Tipo de Coletor Dosll_gemg/t 
Hcmat ita L Ale)! ria l:tcramina I 00 

Conceição l:tcramina 44 
Timbopeba Fteramina 40 
Capitão do Mato Ett:ramina 44 
Casa da Pedra Etcramina 55 
Cauê Eteram ina 44 
Gennano Eleramina e cterdiamina 100 

Willemita T Vazante A minas primúrias/ctcramina 130 
Calamina I Vazante /\minas primúrias/etcramína 350 
Pirocloro ! Araxú Diamina 140 

Catalão Etcramina c dia mina 150 (ti nos) c 

I Mogi da Cruzes I Mistura de polietileno aminas I 
J()() (!(fOSSOS) 

C aleita IXO 
com sais de amônio ~uatcrnúrio 

Magncsita Brumado Mistura de polietileno aminas I xo 
com sa is de amônio t uatcrnúrio 

Apatita Cajati Alquil Sarcosinalo 

Silvita l 'aquari- vassouras Amina nrimúria 

Diante das muitas va riáveis inerentes ao tratamento de minerais. o diagnóstico de algum probkma associado ao coktor 
é gera lmente difkil de ser detectado c requer uma grande dose de experiência do usuário . Na tabela 4 apresentam-se 
informações sobre as variações de qualidade mais comuns de serem observadas nos derivados de aminas c seu possível 
impac to no processo de notação. 

6.1 Potencial de uso de novos colctores no Brusil 

Além das molécul as apresentadas no capitu lo 2. existem outras que vem sendo mundialmente utilizadas c que 
poderiam ser avaliadas ú luz da realidade brasileira . As aminas condensadas. po r exemplo. süo empregadas na tlotaçào 
de silicatos dos fos tfltos da Flúrida. As alquil morfolinas selo utili zadas na llotaçüo de sais solúveis no Chile c aminas 
primárias de cadeias carbónicas longas (> I X carbonos ) são utilizadas no vcrüo do hcmis terio norte (Canad ú e Russia) 
na tlotaçào de silvita. l; possível que alguns desses produtos jú lenham sido avaliados pela indústria, mas 
considerando-se que a a limentação das usinas muda ao longo dos anos. uma reavaliação desses colclorcs poderá trazer 
novos resultados. 

Com poucas exceções. quase toda literatura sobre !lotação com aminas, baseou seus es tudos c conclusii<:s na avaliaçüo 
de quatcmúrios de amôn io (tipo brometo de cctil lrimctil amónio ou bro meto de dodccil dimctil amônio) c as aminas 
primárias tipo dodec il amina . Atualmente, existem úcidos graxos ramiticauos. que podem ser usados na síntese de 
deri vados de aminas também ramilicauos c cujo desempenho na !lotação é imprevisível c uma incógn ita . Além do 
mais. o lema de saturação das cadeias é praticamente inexplorado pela literatura. Na tlotaçüo sais scmi-solúveis. como 
a apatila, a saturaçiio das cade ias dos ácidos graxos utili;.ados na tlotação exerce um papel fundamental na qualidauc 
final do concentrado c na recuperação. Pode-se esperar o mesmo comportamento para as aminas derivadas de úcidos 
graxos insaturados. Futuros trabalhos poderiam considerar essas aminas cm suas avalia<;ôes. 

HERRERA URBINA 1191 l ~1 z uma anúli sc das tendências de desenvol vimentos de colctorcs utili zados cm flolação . 
No que tange as aminas. ele identifica a necess idade de desenvo lver coletorcs cspcciticos para cada tipo de minério . 
Segundo essa referência. as moléculas devem le r g rupos polares capazes de adsorvcr l(>rtcmentc ús partículas c 
superem as forças hidrodinámicas que podem descs lahili zar o si stema holha/parli cula . Segundo essa literatura [ 19]. o 
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desenvolvime nto de novas moléculas deve estar "amarrado" ao conhec imento das pror riedades hidrodinâmicas do 
processo de !lotação. 

Ta bela 4: Possív.: is rroble mas de q ua lidade que pode m ocorrer com os de ri vados de a minas c sua espe rada 
interferê ncia na tl o taçào 

Compostos Possíveis 
fa bricação 

problemas de C omo controla r a 
ocorrência 
problemas 

dos 

Ami nas 
primárias 

A lt o teor de am inas sccundúrias c 
a lto índice de iodo 

IA to ta l c IA am inas 
secundárias: I V 

Diam inas lnd icc de iodo baixo IV, IA 

e A lto teor de a mina sec undária . IA tota l c IA aminas 
presença de álcoo l livre e presença 

1-:,------,....,.-----+-d::.e=:-' ..::a.:.c:..:ri.:.cilc.:H.:.cli.:.cti...:.·i 00l a:..,(:"'A.~------+-------
Q uaternú ri os Alto teor de sa is de sód io. au me nto IA 

Eteraminas 
eterd iaminas secu ndárias 

de a mô nio do pH c amina li vre a lta 

Alq uil Presença indesejada de am mas IA. lN 
sarcosinato primúrias c sccundúrias 

di a lq uilieas 

Possíveis problemas no 
desempenho da notação 

A lteração na sol ubi lidade c 
queda na recuperação 
Alte ração na so lub ilidade e 
queda na rec upe ração 

Ma ior estab ilidade da espuma 
(AC N) , queda na recuperação 

Poss ível va riação de pH no 
cond icionador 
Perda de scl cti v idadc 

As am inas são util izadas c m !lo tação há mais de (>0 anos, mas esse te ma ainda rode ser cons iderado bastante vasto c 
longe de estar esgotado. Espera-se que esse tex to auxilie no entendimento desses compostos quí m icos c ajude a 
aproxima r a inda mai s os usuá rios c produtores para o constan te dese nvol vimento de novos produtos. 
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