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RESUMO 

 
As aminas são importantes coletores utilizados nos sistemas de flotação de silicatos. 
A adsorção desses surfactantes na superfície do mineral é influenciada pela 
concentração e pelo pH do meio. Para avaliar os fenômenos que envolvem a 
adsorção da amina, na superfície do quartzo, foram realizadas medidas de potencial 
zeta (PZ) e testes de microflotação em tubo de Hallimond, variando-se a 
concentração da solução de dodecilamina (DDA) e o pH. Através das medidas de 
PZ, observou-se que a adsorção ocorreu quando se compara os valores obtidos 
para o quartzo em solução de DDA e os valores obtidos para o mineral apenas na 
presença de eletrólito indiferente. Os valores positivos de PZ, observados na 
presença de DDA em valores de concentração superior a 10-4 M, podem ser 
atribuídos à co-adsorção das espécies iônicas e neutras que permite melhor 
estabilização das cabeças polares e consequentemente maior densidade de 
adsorção das mesmas. O PZ do quartzo é revertido para negativo na faixa de pH 
super básico (pH > 12). Com relação aos testes de microflotação, maiores valores 
de flotabilidade foram encontrados com o aumento da concentração até a CMC, 
alcançando quase 100 % de recuperação. A partir da CMC, nas faixas de pH ácido, 
neutro e super básico, a flotabilidade reduziu para aproximadamente 10 %, 
provavelmente devido à formação da segunda camada de coletor na hemi-micela. 
Em pH básico, a flotabilidade manteve-se constante, aproximadamente 80 %. Em 
pH super básico a flotabilidade foi elevada, aproximadamente 95 %, porém 
esperava-se que ela não seria significativa devido a baixa concentração de espécies 
iônicas da DDA.  

 
PALAVRAS-CHAVE: adsorção; dodecilamina; quartzo; potencial zeta; 
microflotação. 
 
ABSTRACT 
 
Amines are important collectors used in the flotation of silicates systems. The 
adsorption of these surfactants in mineral surface is influenced by concentration and 
pH. To assess the phenomena that involves amine adsorption in quartz surface, zeta 
potential (ZP) measurements and microflotation tests in Hallimond tube were carried, 
by varying concentration of dodecylamine (DDA) solutions and pH. Through the ZP 
measurements, it was observed that the DDA adsorption in quartz has occurred 
when comparing the values obtained for the mineral only in presence of indifferent 
electrolyte. The positive values of ZP, observed in the presence of DDA 
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concentration values greater than 10-4 M, may be attributed to co-adsorption of ionic 
and neutral species of the surfactant that allows better stabilization of the polar heads 
and therefore higher adsorption density. The quartz ZP was reverted to negative in 
super basic pH range (pH > 12). With respect to the microflotation test, higher values 
of floatability were found with increased concentration up to the CMC, reaching 
almost 100% recovery. From the CMC in acid, neutral and super basic pH ranges the 
floatability reduced to approximately 10 %, probably due the formation of the second 
collector layer on hemi-micelle. At basic pH, the floatability remained constant, 
approximately 80 %. In the super basic pH high floatability was approximately 95 %, 
which was unexpected considering the low concentration of DDA ionic species. 
 
KEYWORDS: adsorption; dodecylamine; quartz; zeta potential; microflotation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As aminas são importantes reagentes utilizados nos sistemas de flotação de 
silicatos, nos quais assume a função de coletor. A adsorção desses surfactantes nas 
superfícies dos minerais é influenciada por sua concentração e pelo pH da solução. 
Dessa maneira o estudo das condições ideais dessas variáveis é importante para 
viabilizar o processo de flotação. 

 
A dodecilamina (DDA) é uma amina primária de cadeia hidrocarbônica composta por 
12 átomos de carbono, que representa a parte apolar, e um grupo amino, que 
representa a parte polar da molécula. Sua estrutura é dada por CH3(CH2)10CH2-NH2, 
e possui peso molecular igual a 185,35 g/mol.  
 
As aminas dissociam-se em solução aquosa com predominância das espécies 
molecular ou iônica em função do pH: em faixa ácida, neutra ou pouco alcalina 
predomina a forma iônica enquanto, na faixa mais alcalina, predomina a forma 
molecular. Para que o processo de flotação ocorra necessita-se da presença de 
ambas as espécies. A reação de dissociação da dodecilamina em meio aquoso 
ocorre de acordo com a seguinte Equação 1:  

  

                                     R – NH2 + H2O  R – NH3++ OH          (1)                   

 
De acordo com o valor de sua constante, a amina encontra-se 50 % dissociada em 
pH em torno de 10,5. 
 
O mineral quartzo, como todo óxido e silicato, possui os íons H+ e OH- como os 
determinadores de potencial de primeira ordem, assim sua carga superficial é 
totalmente dependente do pH do meio. 
 
Yukselen-Aksoy e Kaya (2011), no estudo sobre os fatores que afetam a medida do 
PZ da caulinita e do quartzo, trazem uma variedade de referências relacionadas ao 
ponto isoelétrico (PIE) do mineral quartzo na presença e ausência de eletrólitos 
indiferentes. Os valores encontrados estão próximo do pH 2,0. Em valores de pH 
menores que 2, a carga superficial do quartzo é positiva, enquanto em valores 
maiores que 2, é negativa. O que justifica a iniciativa da utilização de um coletor 
catiônico para esses sistemas de flotação. 
 
O mecanismo de adsorção de coletores catiônicos, como a amina, na superfície do 
quartzo tem sido alvo de estudos por vários anos. Algumas teorias foram propostas, 
porém o mecanismo não está completamente definido. 
 
Araujo et al. (2005) destacam dois mecanismos de adsorção válidos para o coletor 
catiônico, DDA, na superfície do quartzo: a teoria de adsorção iônica ou da formação 
de hemi-micelas, e a teoria de formação de complexos ionomoleculares. A primeira 
foi desenvolvida por Gaudin e Fuerstenau e considera que a adsorção ocorre 
inicialmente por interação eletrostática entre a espécie iônica e a superfície do 
mineral. Com o aumento da concentração do reagente, as cadeias hidrocarbônicas 
do coletor se associam lateralmente por forças de Van der Waals, formando as 
hemi-micelas. A segunda trata da co-adsorção das espécies iônica e molecular do 
coletor na superfície do mineral. Essas espécies se associam em solução, a partir de 
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interações entre suas cadeias hidrocarbônicas, formando complexos 
ionomoleculares, e em seguida adsorvem-se na superfície do mineral.  
 
As micelas são estruturas nas quais o grupo apolar das moléculas do surfactante 
interagem entre si, fazendo com que o grupo polar fique voltado para a solução. 
Essas estruturas são formadas a partir de uma determinada concentração do 
surfactante na solução, tal concentração é denominada concentração micelar crítica 
– CMC. As hemi-micelas, em analogia com as micelas em solução, são os 
agregados bidimensionais que se formam na interface sólido/líquido quando ocorre a 
adsorção do surfactante nessa interface (VIANA, 2006). De acordo com a pesquisa 
realizada por Viana (2006), a CMC da DDA encontra-se próximo de 1,3x10-2 M. As 
hemi-micelas são formadas em uma concentração de reagente menor que a 
concentração micelar crítica do mesmo. (BALTAR, 2010).  
 
Smith (1963) realizou várias medidas de ângulo de contato entre a superfície do 
quartzo e uma bolha de ar, variando a concentração da solução de DDA e o pH. 
Seus estudos mostraram que em pH básico, ocorre uma elevação do valor do 
ângulo de contato, e ele também cresce com o aumento da concentração da 
solução. Essa tendência está relacionada com o mecanismo de co-adsorção, (teoria 
de formação de complexos ionomoleculares) da espécie iônica e neutra da DDA na 
superfície do quartzo. Segundo Araujo et al. (2005), a presença de amina molecular 
na monocamada adsorvida não é adequadamente explicada pelo modelo de 
formação de hemi-micelas por interação eletrostática.  Assim, Smith (1963) defende 
que as moléculas neutras são capturadas pelas hemi-micelas formadas pela espécie 
iônica na superfície do mineral e consolidadas pelas interações de Van der Walls 
com as cadeias hidrocarbônicas. Elas são responsáveis por estabilizar a carga das 
cabeças polares e permitir maior densidade de adsorção na superfície aumentando 
a eficiência da flotação. Independente do mecanismo, a forma iônica é sempre 
necessária para que ocorra a adsorção na superfície do mineral, devido ao evento 
ser motivado pela diferença de cargas. O mecanismo de adsorção por interação 
eletrostática também é considerado, segundo o autor, devido ao valor baixíssimo do 
ângulo de contato no pH próximo e menor que 2, região na qual o PZ do quartzo é 
positivo.  
 
De acordo com o modelo de formação de hemi-micelas, espera-se que a 
hidrofobicidade do mineral diminua a partir de certo valor de concentração do 
coletor, devido à formação de uma segunda camada do coletor com a parte polar, 
positiva, orientada para a solução (VIANA, 2006). 
 
Nos trabalhos de Lima e Quirino (2003) e Martins et al. (2006), os autores estudaram 
a flotabilidade do quartzo com eteramina. A flotabilidade reduziu em pH maior que 
12,0. Tal comportamento foi atribuído a pequena concentração da espécie iônica do 
coletor. 
 
Castro et al. (1986) estudaram associações de diferentes aminas variando a 
concentração e o pH da solução. A partir de medidas de PZ, os autores encontraram 
PIE em pH próximo a 11,0 para coloides formados por moléculas de DDA. Esse 
coloide seria o responsável por hidrofilizar a superfície do mineral e reduzir 
drasticamente o valor de ângulo de contato e, consequentemente, a flotabilidade 
(LEJA; RAO, 2004). 
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Para avaliar os fenômenos que ocorrem nas interfaces presentes em um sistema 
podemos utilizar medidas do ângulo de contato, medidas de PZ, entre outros. Dessa 
forma aplicaram-se medidas de PZ para avaliar a adsorção do reagente sobre a 
superfície do mineral estudado. Adicionalmente, a adsorção na superfície do quartzo 
foi avaliada pela flotabilidade do mineral, em função da concentração do reagente, 
obtida por ensaios de microflotação em tubo de Hallimond. 
 
A partir da variação do pH na realização dos testes, foi possível observar a influência 
do mesmo. Construíram-se quatro curvas de pH: faixa ácida (entre 3 e 4), faixa 
neutra (entre 7 e 8), faixa básica (entre 10 e 11) e faixa super básica (maior que 12). 
 
Todos os experimentos foram realizados, em duplicata, no Laboratório de Flotação 
da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Prepararam-se 2 L de solução de cloreto de dodecilamina a 10-1 M. Para isso 
pesaram-se 37,1 g de dodecilamina sólida, fabricada pela SIGMA-ALDRICH Brasil 
Ltda, e adicionaram-se 16,9 mL de HCl 36,5 %, correspondendo a uma 
neutralização 1:1. A solução foi mantida sob agitação e leve aquecimento (≤ 60 ºC) 
até que o sólido fosse completamente solubilizado. A solução inicial foi diluída para 
preparação de 1 L de solução nas concentrações de 10-2 M e 10-3 M. A solução de 
10-3 M foi diluída para preparação de 1 L de solução nas concentrações de 10-4 M, 
10-5 M e 10-6 M. 
  
A amostra de quartzo puro foi cominuída em grau de porcelana, classificada entre 
212 µm (70 #) e 75 µm (200 #) e lixiviada com ácido clorídrico concentrado para 
retirar qualquer impureza de sua superfície. Após a lixiviação, a amostra foi lavada 
com água destilada para que não restassem íons H+ em sua superfície. Para tanto, 
mediu-se o pH da água de lavagem até que acusasse seu pH natural. 
 
O pH, de todas as soluções utilizadas em cada teste, foi ajustado para a faixa 
desejada com soluções diluídas de NaOH e HCl e medidas em pHmetro digital, da 
fabricante DIGIMED DM-22, devidamente calibrado. O pH das soluções foi ajustado 
sob agitação e com o aumento da concentração foi necessário um leve aquecimento 
para manter a solução homogênea. 
 
Em se tratando das medidas de PZ, a metodologia consistiu em pesar 0,1 g da 
amostra de quartzo, cuja granulometria estava abaixo de 38 µm, adicionar a uma 
proveta de 100 mL, com cada uma das concentrações de coletor trabalhadas, iguais 
a 10-1 M, 10-2 M, 10-3 M, 10-4 M, 10-5 M; e nas faixas de pH ácida, neutra, básica e 
super básica contempladas no estudo. As soluções foram preparadas com 10-3 M de 
NaCl como eletrólito indiferente. Esse sistema, após ter decantado por uma hora, foi 
adicionado à célula específica para medidas de mobilidade eletroforética, que foram 
realizadas no ZETA-METER 4.0 da BrasEq (Brasileira de Equipamentos Ltda). 
Considerou-se como resultado a média de 15 medidas com desvio padrão inferior a 
10 %.  
 



Araújo, A.C.A.; Reis, J.L.M.; Rodrigues, O.M.S. 

 

Para os ensaios de microflotação, foi adicionada, no tubo de Hallimond, 1,0 g de 
quartzo. Em seguida acrescentaram-se aproximadamente 220 mL de solução de 
DDA na concentração e pH desejados para condicionamento de um minuto sob 
agitação com velocidade suficiente para manter as partículas em suspensão. Após o 
tempo de condicionamento foi introduzido ar numa vazão de 60 a 90 mL/min e 
realizada a flotação durante dois minutos. Terminada a flotação, coletou-se a fração 
flotada assim como a fração afundada para determinação da recuperação mássica. 
Esses procedimentos foram realizados para mesmas concentrações trabalhadas nos 
testes de PZ, assim como as mesmas faixas de pH, exceto para a concentração 10-1 
M devido à dificuldade de reproduzir os resultados. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os valores de PZ encontrados para cada concentração da solução de DDA em 
função do pH estão apresentados graficamente na Figura 1a. E os resultados 
obtidos nos ensaios de microflotação para cada faixa de pH em função da 
concentração da solução de dodecilamina estão apresentados graficamente na 
Figura 1b. 
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Figura 1. (a) Valores de PZ do quartzo em função da concentração de DDA e do pH. (b) 

Flotabilidade do quartzo em função da concentração de DDA e do pH. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Yukselen-Aksoy e Kaya (2011) encontraram valores próximos de PZ para o quartzo 
em água destilada. Todos os valores para o mineral puro são negativos, pois as 
faixas de pH estudadas são maiores que o correspondente ao PIE do quartzo. 
 
Comparando os valores de PZ obtidos na presença e ausência da DDA, observa-se 
que a adsorção ocorreu, e quanto menor a concentração de coletor na solução, mais 
próximos são esses valores. Para a flotabilidade, devem-se considerar as condições 
necessárias para a realização da flotação em cada sistema. Eventos como a 
estabilização da bolha, proporcionada pela ação espumante do reagente, e o ângulo 
de contato partícula/bolha, diretamente proporcional à hidrofobicidade da superfície, 
são extremamente importantes e influenciados pela concentração da DDA e pelo pH 
do meio. 
 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Poços de Caldas - MG, 18 a 22 de Outubro de 2015 

 

Para as concentrações maiores a 10-2 M, em pHs básico e super básico, encontrou-
se dificuldade para realização dos testes de PZ. Mesmo com o aquecimento, as 
soluções mantiveram-se turvas e observou-se a formação de sólidos. 
  
Observando os gráficos, a concentração de 10-5 M pode ser entendida como a etapa 
inicial da adsorção, na qual poucas espécies ionizadas se adsorvem aleatoriamente 
nos sítios negativos da superfície do quartzo. Isso pode ser comprovado pelo valor 
negativo do PZ (igual a -11,8 mV) e pelo baixo valor do ângulo de contato 
encontrado por Smith (1963) nessa concentração. Com o aumento do pH, os valores 
de PZ não apresentaram significativa variação (igual a -13,4 mV na faixa neutra). 
Porém, a flotabilidade aumentou (de 8 % na faixa ácida para 41 % na faixa neutra), o 
que pode ser explicada pela co-adsorção de moléculas neutras na superfície do 
mineral, proporcionando maior hidrofobicidade, e por sua ação espumante 
favorecendo o sistema de flotação. O efeito do aumento da concentração de 
espécies neutras é mais pronunciado para a faixa básica, na qual se obteve uma 
flotabilidade de aproximadamente 92 %. 
 
A concentração de 10-4 M apresentou valores de PZ próximos aos da concentração 
anterior para as faixas de pH ácida e neutra. Porém, o sinal foi revertido para 
positivo na faixa básica (igual a 5,7 mV) sendo um valor positivo menor que o 
apresentado pelas concentrações mais elevadas. A reversão do PZ nesse pH pode 
estar relacionada com o aumento da concentração das espécies disponíveis.  
Adsorvem-se mais espécies iônicas devido à estabilização proporcionada pela 
adsorção de mais espécies neutras. A flotabilidade foi bastante elevada para essa 
concentração em todas as faixas de pH. 
 
Nas concentrações 10-3 M, 10-2 M e 10-1 M os valores de PZ são positivos para as 
faixas de pH ácida, neutra e básica, pois com o aumento das concentrações, 
aumenta-se também a quantidade de espécies para a adsorção. Os valores obtidos 
decresceram com o aumento do pH, o que pode estar relacionado com a redução da 
espécie iônica na solução.  
 
Com relação à flotabilidade, as concentrações 10-4 M, 10-3 M e 10-2 M apresentaram 
elevada recuperação, para todas as faixas de pH. Provavelmente nestas 
concentrações o número da espécie molecular foi eficiente, assim como o aumento 
do ângulo de contato. A partir da concentração 10-2 M observa-se um decaimento da 
flotabilidade, também para todas as faixas de pH. Esse comportamento pode estar 
relacionado à efetiva formação da segunda camada de coletor nas hemi-micelas 
através da adsorção pelo modo invertido, como descrito por Viana (2006), tornando 
o quartzo hidrofílico. Com o aumento da concentração, mais duplas camadas de 
hemi-micelas vão se formando na superfície de mais partículas de quartzo. Isso 
reduziu significativamente a flotabilidade, uma vez que o caráter hidrofóbico 
conferido pelas cadeias hidrocarbônicas é minimizado com a exposição das cabeças 
polares. Esta observação está de acordo com o valor referenciado para a CMC, de 
aproximadamente 1,3x10-2 M. 
 
Com o aumento da espécie neutra de DDA em solução, provocada tanto pelo 
aumento da concentração do surfactante quanto pelo aumento do pH para uma 
mesma concentração, observa-se um aumento da flotabilidade mas não 
necessariamente um aumento do PZ.  
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Para o pH super básico, independentemente da concentração, encontrou-se valores 
negativos de PZ, provavelmente explicados pela precipitação de coloides de DDA 
com PZ negativo segundo Castro et al. (1986). A superfície do mineral passa a ser 
hidrofílica novamente, o que inibiria a flotação, porém não foi o observado, a 
flotabilidade foi elevada para todas as concentrações, exceto para 10-1 M. Nessa 
faixa de pH, a solução apresenta baixíssima concentração de espécies ionizadas; 
como o quartzo flotou, provavelmente a pequena quantidade dessa espécie 
adsorvida na superfície do mineral foi suficiente para permitir a adsorção das 
espécies moleculares e assim promover a flotação. Para a concentração de DDA 
igual a 10-1 M, a flotabilidade reduziu como observado nas outras faixas de pH.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Em relação às medidas de PZ, percebe-se a influência da adsorção do coletor pela 
elevação dos valores medidos no quartzo puro. A reversão de carga, observada nas 
medidas, pode ser atribuído à co-adsorção das espécies iônicas e neutras que 
permite melhor estabilização das cabeças polares e, consequentemente, maior 
densidade de adsorção.  
 
Pode-se concluir, diante dos resultados obtidos para microflotação, que em pH ácido 
e neutro, a flotabilidade subiu com o aumento da concentração até a CMC. A partir 
dessa concentração, a flotabilidade caiu devido à formação da segunda camada de 
coletor na hemi-micela. Em pH básico, a flotabilidade manteve-se constante devido a 
elevada concentração da espécie molecular que provocou o aumento do ângulo de 
contato entre partícula/bolha e consequentemente a eficiência da flotação.  
 
Com relação aos testes em pH super básico, os resultados obtidos para as medidas 
de PZ estão de acordo com o esperado, sendo todos negativos para todas as 
concentrações. Porém, o quartzo apresentou elevada flotabilidade para todas as 
concentrações. Pode-se entender que, apesar da baixíssima concentração de 
espécies iônicas em solução, em pH super básico, essa concentração foi suficiente 
para se adsorver na superfície do mineral e permitir a adsorção da espécie 
molecular e assim promover a flotação.   
 
O fenômeno da adsorção da amina em quartzo não está completamente definido, 
principalmente para concentrações mais elevadas de reagente. Para se 
compreender cada vez mais esse fenômeno, podem ser realizadas, em paralelo aos 
testes de microflotação e PZ, medidas de ângulo de contato. 
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