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RESUMO
A sclctividade na tlotaçilo revcrsa de mincrios itabiritiws flli estudada principalmente pm espectrometria de
infravermelho (FTIR). c também por termogravimctria c en sa ios de tlotabilidadc. 1\ adsorçüo dos principai s reage ntes
atuantes no processo

ac etato de ê.l lquilctcramina c a1nido de milho

foi investigada L!lll amostras puras dos minerais

hcmatita c quartzo, e m pi I= I 0.5. O utros carboidratos também t(mun estudados: os polímeros amilopcctina c amilosc. o
monôme ro glicose c o dimero maltose. Os carboidratos adsorwm-se na hc matita por inte raçào irre versível c
praticamente idêntica para polímeros c açúcare s, por rca çào do anel glucopiranosc com os átomos dt.! ferro da
superfície; a adsorçào dos polímeros no quartzo acon tece cm cxtcnsüo muito mc..·nor. comprovada pda

tcrmogravimctria. O cátion alquil ctcramina ad sorvc-se cm ambos os minerais, de fonnn rcvcrsivcl c cspecílica (atraçào
clctrostática); já o ün ion acetato não se adsorve. Assim, vcritica-sc que ambos co lctor e dep ressor adsorvcm-sc na
supcrtlcie dos dois minerais. Fntão, a ex plicação da sclcti vidadc e,;tú nos aspectos quantitativos destas adsorçõcs: a
adsorçào da amina no quartzo é mais intensa que na hcmatita. A adsorç:.lo pré via do amido nos dois minerai s nào
impede a adsorçào da amina. O que possibilita a llotaçào sd cti va entre ambos C o seguinte: no caso tia hcmatita. a
pequena den sidade cJe adsorçào da amina não ahcra o carátcr hidrn!11ico pn: viamentc l:O nfcrido pelo amido: já pa ra o
quartzo. uma quantidade relativamente grande de amina adsorvc-sc na sua sup cr fíci ~..· . mudando. para hidrofóbico. o
carâter hidrotlli co anteri or.

PAL/\ VR/\ S C HI\ VE : minério de ferro . llotaçüo rc vcrsa, adsorç:lo. amido. amina. espectrometria de infra vc nndho .
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I. INTRODUÇÃO
Amhos os principais compo nent es do minCrio de krro itahiritico
hematita c quartzo - podem ser flotados com
coktorcs cat iônicos como os acetatos dt: a lquiletcramina . Portanto, a s!.! lcti vidadc tem que ser atin gida com o uso do
am ido como depressor de minerai s de ferro. que é comlicilmado na polpa do minério. previamente à ad ição do coletor.
Então, o cátion alquileteramina de ve adsorvcr-sc prd'crivc lmcntc no qu artzo. de modo a tornar sua superfíc ie
hidrofóbica. enquanto o amido garantiria o carútcr hidrofíli co na hcmatita, viab ili za ndo, assim. a tlotação reversa, na
qual o quartzo se ri a o produto da es puma. e nquanto a hcmatita (c também a gocthita ) fi caria dcpri111ida no fundo da
cCiu la .
O amido de milho é um polímero l(mn ~ do hasicamentc por condensação de moléculas de glicose, obti do na indústria de
alimentos. que é utili zado. após gelatini zação com hidrú xido de sódio. como depressor de óxidos de ferro na flotação
catiônica rcvcrS>I do quartzo c também cm outros minérios (Peres & Corrca, 1996 ). Os principais componentes do
am ido são dois rolissacarídcos: amil o pccti na c amilosc. A amilosc é um polímero linear, com li ga~õcs glicosídicas a
( 1-->4), com massa molecular média a alta. A amilopcctina é um polímero a ltamente ramiticado com as mes mas
ligações da amilosc c li gaçôes adic iona is (l ( l---76). que n.zcm a ramiticação das cade ias tomando· as menos n cxíveis:
este polímero tem massa molecular muito a lta.
Os coletores cat iônicos usados na pnitica industrial silo sempre sais de a mônio primários de ctcraminas , tendo como
ànion o acetato c com cadeias de hidroca rboneto médias, com dez c doze átomos de carbono~ em gera l, o composto
mais abundante é o ace tato de decilctcramina. A versão diamina deste surü1tnntc é tam bém empregada industrialmente.

Esta clássica Hot:wào rc vc rsa de minério de ferro. usa ndo o amido como depressor dos minerais de fer ro e a amina
w mo colctor do quartzo. cm pH alcalino, é amplamente em pregada pela indústria. Apesar dos vários estudos
realizados. ainda não é completamente e ntendida a questüo da sclctividadc na separação entre os minerais de ferro c o
quartzo. Assim. este trabalho tem por ohjct ivo estudar os mecanismos di.? adsorção do amido de milho (inclusive seus
t:om ponentes poliméricos e os monõmeros rclat:io nados). do at:etato de decilctcramina c do amidoh.ic-c tato de cteramina
sobre a s upe rti c ic da hcmatita c do quart zo por es pectroscopia infravcnnclha de transmissão c o utras té-c nicas
comple me nta res. visando contribuir para um conheci mc nttl mc lh,lr destas intcraçõcs rel a tivame lliC compl exas.
Fste trabalho baseou-se principalmente em duas teses de: doutorado, dcfcndidas junto ao Curso de Pós-Graduação cm
Engenharia Mctal úrg it:a c de Minas da Univ-ersidade h x kra l de Minas Cicrai s. pelas Pesquisadoras Rosa M.F. Lima e
S uza na Pavlov ic. ambas sendo atualmentc professoras da Universidade Federa l de Ouro Preto. c das quais este autor foi
o orientador.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Materiais
Carboidratos: Amid(> de milho puro. fabricado pelas Rclinaçôcs de Milho Bras il. amilosc c ami lopcctina, marca
S IGMA. A amilosc aprese ntava grau de pureza de 70'!/o (cata logo SIGMA). <ilicose e maltose tinham grau analítico. O
am ido c seus compone ntes f()ra m gela tini zados com solução de NaOH a quente . Co lcr or~ Ac-ct;.llo de c te ramina com lO
á ro mos de ca rbono na cadeia hidrocarhôni ca e grau de nculralizaçào de cerca de 50'%. Os demais rcagcnrcs utili zados
tOram de gra u a na líti co.
A amostra de hcmatita compacta utili zada neste trabalh o pnssuia teor de Fc 1 de 6X, 16%, (),71 "!., de Si0 2 , 0,60'1,, de
i\1 20, c 0,6 7% de PI'('; esta hcmatita compacta l<1i coletada c m jazida no Q uadri látero Ferrífero de Minas Gerai s. A
compos ição da a mostra de quart zo era: Si0 2 lJX.)O'!i•. Al 20 , 0,41 %, Fc 20, 0,34'% c PPC 0.57%; este quartzo era
proveniente da Formação Taboõcs, do S upcrgrupo Minas do Quadrilátero Ferrífero. As áreas supcrli ciais cspeeiticas da
hc matita c do <Juartzo eram de 22 c llm 2/g. res pec ti va me nte. dete rminadas pela técn ica "multi-po int" BET , por
adsorção de nitrog0nio.

2.2. Métodos
Espec..:tromctria Ihl infra ve rmelho: 1\. s anú li ses de c sp e~.: t ro mctri a no infrave rmelho foram fe itas pela té-cnica de
tra ns mi ssão. past ilha de KBr. no cspcctrúmctro Pe rkin-E imc r. modelo 1760-X (FTIR ). Os es pectros foram obtidos nas
condições de rcsoluçàn de 2 e 4cnf 1. com 1nédia de 32 va rred uras.
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Os ensaios de adsorção foram reali zados cm pH = I 0_5,±0, I c temperatura de 25± I "C. A concentração do amido foi de
2°/o cm peso c-: a do acetato de dccilekramina foi tk 1.14x In·2 mo lcs/ L. As antl li scs tennograv im~ trica s foram exec utadas
no instrument o Shimadzu TGA-50 .

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Espectrometria no Infravermelho
As Figuras I c 2 mostram os espec tros dos minerais originais antes da adstm,:ào (substratos nu ad sorvcntcs). Pode-se

notar que a hl!matit a mostra boas condições para estudos de adsorção, pois o minera I só km ahsorçào intensa cm
números de onda abaixo de 750cm· ', (vibrações de est iramento Fc-O) ticando o resta nte do espectro relativamente
transparente. Já o quartzo mostra janela espectral bem mais restrit a, pois cm freqüên cias menores que 1550cm· ' há
absorções muito intensas, devidas às vibrações Si-O.

O espectro de infravermelho do acetato de dccileteramina é apresentado na Fig ura 3. Uma contribuição origi nal da
equipe do autor foi a atribu ição das raias do cátion ctcramina, com total dilcrcnciaçào das bandas do ânion acetato
(Lima et ai. , 2004): as bandas dos doi s íons estão indicadas ncstn Figura. Esta determinação veio contribuir para
esclarecer o mecanismo de adsorçào do íon mnínio cm minerais.
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Espectro de intravermelho do acetat o de decileteramina ; as raias atribu ídas estão indicadas : acetato (ac),

cátion dccilctcramina (am) c de amhos (não diagnóst icas).

A atribuição das banda s do acetato de a lquilctcramina, com alto grau de eontiabilidadc. a partir dos resu ltados de Lima
et ai, 2004 c de outros ou tores da literatura de infravermelho ( Nakanishi & Solomon, 1977: Socratcs, 1980: Smith.
1999). é li stada a seguir:
1
Bandas docútiondcc ilc tcramina : .U:i6* , 2957.2929.2X7 1.1 63 1*. 1465 , 13X l , 1114c m· :
As bandas com atribui çôcs mais significativas são as seguintes:

3356cn,- 1 ---) cstira mc nto indiferenciado de NH,:

2957cm- 1 ~ cst ir<Jmcnto ass imétrico de CH,~
2429cm- 1 ~ cst iramcnto ass im~tric o de C H2:

2H7 1cm- 1

·4

cst iramcnto simétrico de ('1 1,:

16Jicm- 1 ---) dobramento indikrenciado de N H,;
146Scm 1 ---) dobramento assimétrico de ('11 1 +dobramento tesoura (simétri co no plano) de CH 2;
13XI c n,- 1 ---) dob ra mento s imétrico de C H 1:
1114cm- 1 -> estiramento de C-0-C (oxigênio do éter) .
Bandas do ánion acetato: 1569. 1405, 1335 . 1050. 101 2. 64X . 62lcm- 1.

As raia s com atribuições mais significativas s::io as seguintes:
1569cm 1 ---) cstiramento assimétrico de ( 'OCY;
1405cn,- 1 -> cstiramcnto simé trico de COO + dobrame nto assimé trico de CH,;
13J5cm- 1 ---) dobramento simétrico de Cl-1 ,_
O asteri sco* indiGI ~I S hantlas com a ntaior poss ibilidade de intcriCrência t:om as vibrações da úgua : modos de
estiramcnto em aproxi1nadamenli.: .'\ ."'\ Mkan-

1
:

modos de dohramcnto cm apn) ximadamcntc ltlJOcm-

1
•

As outras bandas que aparecem no espectro dos acetatos de alquílcteramina não merecem menção especia l por causa
das ra zôes seguintes: a ) das ocorrem nos espectros dos doi s ions (ctcramína c acetato): b) elas correspondem ou são
muito influenciadas pela ilgua ~ c) t.•las sào pequenas ou aparecem <.H.:as iona lmcnte.
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Es pectros de infravermelho do amido puro (b) c do amido adsorvido na hcmatita (a, espectro d iferença).

Ohscrvar como as raias do amido adsorvido são intensas, cspcc ialmi.!nlc na região entre 1250 c 750cm·1.

O amido de m ilho puro mostra um espectro de infravermelho muito rico cm rai as intensas e/ou agudas. princi palmente
e ntre 1550 c 750cnf 1 ( Fi gura 4b) . O espectro após a adsorç<l<• na hcmatita estú mostrado na Fig ura 4a. () adsorvato está
realmente rigidamente li gado à supcrfic ic. poi s o reg istro do espectro fo i f'cito após lavagem com água cm temperatura
ambiente e também a XO" C. Esta pclicula adsorvida também fói testada com lavage m pelos so lve ntes o rgân icos
tetraclo reto de carbono c etanol. c não tOi re mov ida . ne m pan.:ia lmcn tc, cm nenhum caso.
Q uando se comparam estes dois espectros do amido a ntes c depo is da adSOI\·ào veritica-sc qw: a maior ia das ra ias se
mantém, mas não todas (Tabe la 1). Os principai s aspectos, principalmente as diferenças estão descritos a seguir.
A banda de absorção que ocorre na frcqüênc ia de <J30cn,- ' referente ao est iramc nto ass imétrico do ane l glucopiranosc
não foi detectada no espectro do amido adsorvido. A banda prcscnk cm X2 0cm· no espectro do ami do adsorv ido não
foi observada no espectro do a mido.
1

1

A banda correspondente à trcq üência de 760cnf , referente ao cstiramcnto s imétrico do aneL também não foi de tectada
1
no espectro do amido adsorvido. Mas existe uma pequena banda a 7X3cm ; se essa banda for atribuída ao estiramento
simétric o (respiração do anel), el a ocorre com um deslocame nto positivo de 22cm · 1•
1

As bandas dev idas ao estiramcnto de ('.() ( 1200 a <J50cm · ) flmt m as mais intensas c não tiveram deslocamento na
frcqü ênc ia de abso rção no infravermel ho. É inte ressante observar que a pri meira banda inlensa de cstiramc nro de C-0
1
(freqüência próxima a ll óOcm- ) não aparece nitidamente nos espectros da s es pécies ad sorvidas.
1

As bandas c m frcqü ência próxima a 91 5cm· , rctCrcntcs ao t:sti ramcnh l assi métrico do anel glucopim nosc, nào fo ram
o bservadas nos espectros das es péc ies adsorvi das, o q ue pode indi car que. com a adsorçào, ocorreu um impedimento
dessas vibrações. Deve-se ressalta r. que a a tri buição desta ba1uia conside rada ··cstiramcn to ass imétrico do a nel"' t! na
verdade um conj un to de vibrações que envo lvem principalmente a ligação C 1-0 I .
1

No espectro do adsorvato. a bc111da cm X60cnf tc vL' sua freqiiêm:ia de ahson;ào aumentada. o que poc.k ind icar a
ocorrência de alg uma alteração na conti>nnaçüo do grupo metil o l (-CH ,OII) . 1\ ro tação li vre da ligação C5 -C 6
permitiria ao átomo de ox igê nio deste g rupo ligar-se aos ~itomos de ferro da supc rl k ic da hcm atita, a lterando a
conformação origin a l do ane l.
No espectro da espécie adsorv ida, su rgiu uma peq uena handa de absorção cm Ji·cqiiência próx ima a HI Ocnf 1 • ; \
presença desta banda também pode ser observada nos espectros de ad sorção de amido obtidos por outros autores
(Weisscnborn c t ai.. 1 995) ~ contudo, seu significado C\mtinua n;Jo esclarecido.
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1

A banda próxima a 770cm· , considerada referente ao cstiramcnto s imét rico do ane l, teve sua frcqüência de absorção
au mentada no espectro do amido. quando ocorreu a adsnrçào.
Conside ra ndo que a ocorrência Jç ligaçôcs entre as hidroxilas supcrti cin is da hcmatita c as hidroxi las dos ca rboidra tos
deveria levar ao desaparecimento e/o u ahcraç;1o das trcqüênc ias das bandas de absorção destas, fato que nilo foi
ohserv ndo nos espectros no infravermelho , conclui-se que a ligação da hcmatita com os carboidratos ocorra via íon s Fc
da superfície. A li gaçüo provave lmente SI.! dú alravés das pa rles mais hidrofó bicas das moléculas Oc carboidrato
(g rupamentos -CH , OH c pdo pró prio anel ).

Tabela I - Comparaç<io dos dados de absorção no in fravc rmdho do amido c do amido adsorv ido na hcmatita
A hsorçõcs no infrave rme lho (cnf )
Amido
3430
2930
28 50
1640
1460
1420a 1380 1340 a 1240
1160
IOXO
1020

Adsorv ido
3430
2930
2850
1630
1460
1440 a 13 80
1340 a 1240
1160
1100
1020

930

nd
895
820
783
nüo ava liad o
não aval iado

86()

nd
761
707
602- 573 - 530
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Figura 5 ·- Espect ros de infravermel ho dos ca rhoidratos originais (esquerda) c após a adsorção na hema tita (direita) .
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Os es pectros Oos carhoidratos componcnh:s do amido a milosc c am ilo pcct ina s:io most rmJ os na Figura 5. Nota-se
que os espectros do amido c d\? seus componentes poliméricos silo muih> semelhantes. Já os t:spcctros do monômero
g li cose e do dímcro maltose (que sào con stituídos pelo mesmo anel glw:opiranosc) süo bem difcn:ntcs (Figura 5). Isto é
esperado. pois devido ao grau de liberdade de vibrações molccu\an:s mu ito mai or no monômcro c moléculas menores.
c m re l a~,:ão ao po límero correspondentes. o espectro do monômcro t.k vcria ser muito mai s ri co cm rai as.
O notório é que ctpós a adsorçào desses ca rboidratos ··· po límeros c monômcro/dím l!ro na hcmat ita. os espectros dos
adso rvatos fic am muito semelhantes entre si (Figura 5. d ireita). lsh) 0 prova que moléculas de tamanho (1.! massa)
extremamente d iferentes. ma s nlns tit uídas pela mcs!na unidade b:i~ica (anel g lue<lp iranose). mostram (l mesmo
mecani smo de aUsorçào c inclusive a mesma orientação cm rcla<r·ào ú superfíc ie do adS(l rvcntc .
As anál ises por es pectrometria de infravc nnclho provam. inqucstio nav clmcnk. que o amido se adsorvc de forma
irrevers ível na hcmatita. Já no caso do quartzo ~.:sta técnica nüo é ahso luta. Os cstuJos do autor c sua equipe mostram
resultados pouco conclusivos. As causas são a baixa n~ati v idade deste par adsorvcn tL'iaJsorvato e o ll1to da rcg i:1o o nde
as raias do amido são ma is inte nsas estar supcq1osta por ;.1bsorçôcs muito fort es da sílica (abaixo de I 550cm. 1) . Assim.
outros métodos foram usados pam d~t~<: tar esta adsorçào (ve r adi ante ). Sabe-se qu~ esta adsorçào c x i st~ . pelos dad os da
Figura 6.
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Figura 6 ~ Infl uênci a da concentração dllS depressores carhoidratos polimé ri cos na tlotahilidadc da hcmatita c do
quartzo, cm pH '· ' I 0,5: granulomctria dos minera is : -21 O +75~m: ~oktur: a.:ctato d~ a lquilctcramina (25 ,0mg/ L para a
hcmatita c 6.25mg/ L para o quartzo.

O efeito dos depressores amido c seus co mpnn~.:ntcs purilicados cstú most rado na Figura 6. Pa ra a lh: matita. os e feitos
do am ido de milho, da amik>Sc c da amilup~.:tina são s~ melhant~ s ~ d icicntcs. poi s tú~m d cn~s.:c r a tlotabilidadc,
com o colctor ctem mina. pnra valores de ~c rca de I0 111Í1, t:o m concc!Hraçào de 50mg/ L. Para o qua rtzo. a dcpressào
ex iste, mas é bem menos efic iente. sendo o e feito do a mido c da ami lopcctina semelhante. mas com a ami lose bem
menos c fi ca7.
maltos~ tamhcm .:o nscgucm deprimir a hcmatita (Figura 7), embora wm
concent rações muito elevadas desses reagentes. Isto é cx p licaUo pela gra nde so luhi li Uadc desses açúcares cm água.
havendo. porl anto, uma grande competição entre adsorç:lo c so lu bi li zaç~lo . Ta l fato niio acontece com o a mi do. que é
insolúvel cm água c forma um colóidc hidro fí lico, alternati vamente . Ev identemente, o efe ito de depress ivo dos açúcares
não tem carát cr prático. Seu uso aqui é para ilustrar o meca ni smo d~.: adsorçào. ~nvo lv·cndo a quim issorçàn do anel
glucopiranosc c seu efeito altamente hi drofil izan tc. 1\ com paraç ~i~l entre polímero c monômt.:n1 é també m út il na
e luc idação dos e feitos corrclatos de hidro tili zação. b linda gem de s upc rtkic c flocuhl\'<io, pois o amido (via
ami lopcctina) é um tloculante muito ati vo. mas o monúmcro c o dimcro n:1o tCm qualquer efeito dL' lloculaç;1o . Is to fica
cl a ro no caso do quartzo. onde a adição de gl icose nào causou qualquer depressão do quartzo (Figura 7 ). ao contrário da
adso rçào dos po limcros (Figura 6). Esta também é a e xplicação para o desempenho po uco ctica:t. do polímero am ilosc.
que não tem açüo tloculantc, também.

Os carboidratos niio poliméricos gl icose c
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Figura 7 -·· lnfluênci3 da concentração dos carboidratos monômcro c dímcro na tlotabilidade da hcmatita c do quart zo,

cm pH = I 0.5; granulomctria dos minerais: -21 O 175 pm; colct or: ace tato de a lquileteramina (25,0mg/ L para a hematita c
6.25mg/ L para o quart zo.

A

qucst5o aberta tia comprovação da adsorção dos carboidratos no quartzo

foi

resolvida pela técnica de

tenno gravi mctria (Figura X). onde quantidades pequenas, mas totalmente acima do limite de dctecçào da aná lise, foram
ev idenciadas para o amitlo c seu s component.:s amilopcctina c amilnsc.

9.----------------------------.
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Figura ~ Aná lise po r termogravimctria de carbo idratos polirné ricos adsorvidos no quart zo. As temperaturas cnfocadas
foram 25 . 250.l75"C.
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3.2. Estabilidade na Adso r ção dos Reagen tes
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Fi gu ra 9
Espectros de intra vcnn clhos (di !Crença) do at:cla to de dcc ilcterami na " I ' 14 X (()'' mo les/ L c m H I 0.5
adso rv ido no qu art;.n: (a ) após lavagem com úg ua destilada: (h) após lavagem com tetracloreto de carbono: (c) após
lavage m com álcool etí li co.

Jú fo i menc ionado que a adsorç~io do amido na hc matita é muito est{wcl c mesmo irreversível. A esta b il idade da
ctcramina ad snrv ida é cm dife rente. O gru u de cstahilidadc foi testado pela lavagem com os solvcnks ág ua (às
te mperaturas de 25 c X0 C ), etanol c tetraclo reto de carbono. A ra zão desta esco lha e a ordem ctccrcsccntc de carátcr
polar dos solven tes, sendo a úgua altamente polar. o etanol parci almen te polar c o tetracl oreto de carbono sendo
tipica mente <:t polar. Os res ultados es tão na Figura 9. onc.k as bandas do cútion dcc ilc tc ramina adsorvic.lo no qua11zo
mostram intensidade relati vamente elevada (Figu ra 9a). Pdos dad os da Figura 3 c pela at rihui çüo apresentada no início
deste trabalho. pode-se provar que apenas o cát ion elc..!ramina cst cí adsorvido c que o ünion al:etato est:í ausente da
intcrt>tcc mineral-solução aquosa. As bandas cm 1465 c 137X süo diagnósticas da alqu ilctcramina (Figura Ya) c
nenhuma ra ia comprovado ra do acetato túi detectada . Um comportamento si mila r, porém menos in h:nso foi
de monstrado para o adsorvcntc hcmati ta (Lima c Hrandão. 1999).
1
'

A lavagem com úg ua não removeu nenhuma quantidade mcnsurúvcl Uc adsorvat o . lJm efeito marcante ocorre u pela
lavagem com tetracloreto de l:arbono (Figura 9h), quando a quantidade de amina adson,.ida decresceu marcadamcnte.
pois as raias correspondentes diminuíra m muito de inte nsidade . A açào do so lve nte etanol fo i ainda mai s dramút ica.
com a remoção to ta l da ctcramina prev iamente adsorvida. como demonstrado na Figura lJc. Um e tCito semdhame.
embora um pou~o menos in tenso foi observado para a hcmatita (Lima c llranuào, 19')9).
Assim. pode-se concluir que a adson;ão do cátion a lquikteram ina é física e, portanto. reversí ve L quando testada com
so lvc nles de baixa polaridade . embora sej a re lativamente cstúvd no ambiente m.juoso. Esta viso.i o concorda com o
consenso encontrado na lit<!nttura téc nica. onde a aúsorçào dos reagentes catiõnicos tipo sa l de a mõ nio primário ~
considerada como específica . porém tisica . Assim, a adsorçào do aceta to de eteramina pela hcmat íta c pelo quartzo se
dá pela intcraçào eletrostática espec ítíca Lm tre os íons a lquikteramina c a su pert1cic ca rregada tH.::gativa mentc dos do is
minerais. A adso rção seria !\!forçada po r li gações lk va n Jer W:.wl s entre as cadeias hidrocarbônicas dos cátions
c1eramina c da ctc ramina mokcu lar.
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3.3. Seletividade na Flotação
Alem d~ adsorvcrcm-sc no quartzo. as aminas tamhém tl-m afinidade para com a hcmatita, embora com menor
rcativida<.h: . A Fi g uru 1O mostra claramente as raias do ~.:útion alquilctcramina adsorvido na hcma tita, de novo excluindo
a possibi lidade de adsorçào do acetato. As raias mais conspícuas e/ou diagnósticas são aquelas cm 2957. 1462, 1380 c
1114cn,-' .

L __ . _ _____L_ _ ___ __ ·--··

L

3000

Figura !O - Espcdros de infravermelho: acetato de tkcildcramina na hcmatita; a) superfície original hidratada; b) após
adsorçà~l da amina e lavagem com úgua; c) espectro diferença: d) amina, referência.

a

:<

2600

27!50

Figura li - Espectros de infra vermelho : adsor\\io de amido c acetato de deciletcramina na hcmatita; a) supcrticie
original hidratada: h) após a adson;àn c la vagem com úgua: c) espectro diferença: d) am ido, referência: e) amina,
referência.
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Figura 12
Esp..:c tros de infrave rmelho: adson; :1o de amido c acetato Jc d..:t:ilctc ramina no qu artzo: a) sup cr lici c
original hidratada : h) apús a adsorç:lo e la vagem com úgua; c l es pectro dife ren ça: d) amido. re ferenc ia: c) amina.
rcfc r~ n c ia .

A questão mais séria considcrnndo-sc a scktividadl' na flota çüo qua rtzo/llL·matita é a t.:onstata\·~'ío que os do is reagentes
essenciais no processo ·- amido c sa l de amônio primário <.H.I sorvcm-sc nos dois minerais. A s Figu ra s 1 I c 12 ilu stram
este aspecto, 011<.h..• foi dCtuado o condicionamento ~..:o m o amiUo primeiramente, c depois adicionou-se a so lução de
acetato de dccikt cram ina. No caso da hcmatita, as raias do amido adsorvidü s:lo muito mai s intensas (Fi g ura llc):
contudo, a amina també m logro u adsorve r-sc. o que é compro vado pdas raias pequenas, mas tota lmente disti nguí ve is.
principalmente em 2957. 1463. I:J~I c 1114cm·'. Contudo. verifica-se claramente que a cknsidadc ck adsorçào do
amido é muito maior, devido ús raias muito mais inte nsas deste carboitlrato. Assi m. o amido não impcJc a adson;ào
posteri or de amina na hemat ita. mas como o amido predomina largamente na s uperfí cie do mineraL o carátcr continua
predominanteme nt e hidrotili co.
Em relação ao quartzo, o tratamento prévio com a mido nàl) se mostrou di ca/ para impedir a at!sor'-:ão da arnina (Fi gura
12). Nestes espec tros. a s raias do amido não são úbvias, rontudo de ve-se lcmhrar que a h:rmograv imetria compro vo u a
presença desta adsorçào, al ém do efeito depressi vo do amido 11 1.1 llotaçào do quart to. A adslm;ào pré via do amido no
qua rt zo conseguiu dimi nuir um po uco a dcnsidm.lc de adsorç;lo da alquile tcramina neste minera l. poi s basta comparar os
espectros da Figura I 2c com aqueles da Figura 9a, onde não hou VL' pr~ -a dson;<1o de amido . 1-:m ambos os casos. as
1
handas mai s inte nsas e/ou diagnósticas do cút ion a lquiictcramina sJo aquelas c m 2<JS7. 1465 c 1 3~ \cm · • Portant o. o
amido pré-adsorvido consegue diminuir um pouco a qua ntidade de amina que sc adsorvcrú no quart zo, mas n<1o a ponto
de comprome ter o canltcr altamente hidrotúhico de sua supcrtici c. apús e sta adsorçüo.

4. CONCLUSÕES
A questão da ex pli ca~or·<1o da sclcti vidadc na not ação quart zoíúx idos c óx ido- hidróx ido de ferro parece lícar duv idosa
quando se verifi ca que os do is reagentes essenci a is co letor: sa l til' amúnio primúri o c dc prc.ssor: amido adsorvcm-sc
cm amhos os mine rais dominantes dos min0ri os itabiríti cos (hematita c quartzo). Esta a mbi g üidade parec e aum t.: ntar
com a constatação que o amido adsorvc-sc irreversi vel mente nos dois mine rai s. enquanto a adsorçào da a mina é fí sit·a c
reversível. apesar de cspccitíca. ta mbé m para ambos os minerai s.
A ex pli cação da scleti vidadc observada na indú:-ttria c no laboratúri o cstú nüo nos as pectos qualitutivos das adsorçõcs
destes dois reagentes. mas nos aspct:tos quantitati vos. Assi m. o amido adsorvc-sc cxtcnsivamcniL' na hcmat ita t.: cm
menor intensidade no quartzo: na etapa seguinte. o colctor catiúnico a lquilch:ramina sú l'lHlsqwe adsorvcr-sc cm pouca
quan tidaOc na hc matita . mas logra uma ad so r\=~'io muito arcnhla Lb no quart zo. Desta for ma . apús u cond icionamento
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seqüencial com esses dois reagentes, a hcmatíta continua francamente hidrofílica c o quartzo. ao contrário, muda seu
caràtcr hidrofílico anterior para dominantemente hidrofúhico.
Um fator que provavdmcntc contribui para l~tvorcccr a sdctividadc é que o amido é um tlocu!Jntc poderoso; ele
adsorvc-sc preferencialmente nos minerais de ferro que, além de hidrofílicos. licam também tlocu\ados cm alguma
extensão. Como os minerais de ferro sào a ti·açào mio tlotada. esta tloculaçào sclctiva contribui para diminuir a
tlotabilidadc pelo maior tamanho de agregado. além da úhvia superfície hidrot1\ica garantida pelo amido.
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