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Chegaram u Maru, mas não 

podiam beber us águas dc Mura 

porque eram amargus; Por isto pis 

aquele lugar um nome conveniente 

chamundo-o Mçrru, isto k, amargura. 

O povo murmurou contru Moisis, 

dizendo:- Que hovenzo.~ de hcher ? 

Ele, porém, clamou ao Senhor, o qual 

lhe mostrou uma madeira e, lendo-a 

lançado nus ríguus elas se tornarum 

doces ". 
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O presente trabalho objetivou estudar a reciclagem de amina's usadas na indústria de 

minério de ferro através da adsorção das mes mas em carvão ativado e zeólita. Todos os 

ensaios foram feitos em escala de bancada e à temperatura ambiente onde foi avaliada a 

adsorção em diferentes valores de pH e diferentes concerttrações de amina em solução. 

Foram usadas nos ensaios dois tipos de aminas, a Flotigan EDA3B e a diamina F2835 -2L 

da Clariant. Para a quantificação das aminas após os ensaios de adsorçáo implantou -se uma 

metodologia através do método da ninhidrina e de temo da amina neste método a da 

espectrofotometna UV-visível no comprimento de onda de 409nm. ~xtraíram-se as aminas 

com clorofórmio a partir da solução final em diferentes etapas. O rendimento de adsorção 

das aminas em solução foram de 100% para o carvão ativado e variaram de 95% a 98% 

para a zeólita. As isotermas apresentadas neste estudo mostraram que a adsorçio se dá por 

condensação capilar e por formação de camadas múltiplas, sendo que esta se fez por 

interações hídrofóbicas para o carvão ativado e por interações eletrostáticas para a zeólita. 

A determinação da mobilidade eletroforética das amostras de carvão ativado e zeólita com 

amina adsorvida mostraram que houve reversão de carga na superfície destes sólidos. As 

quantidades residuais de amina após os ensaios de adsorção estão dentro da faixa permitida 

pela legislação ambiental. A recuperação destas aminas foram relevantes mais do ponto de 

vista econômico do que ambiental. 
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                        CAPÍTULO 1 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

1.1 – INTRODUÇÃO 

 

 Com a redução das reservas de alto teor em minério de ferro no Quadrilátero 

Ferrífero, os processos de concentração ganharam aceitação geral pelas empresas 

produtoras. A técnica de flotação reversa (em coluna ou em células tradicionais) é a 

técnica mais utilizada dentre os processos de concentração de minério de ferro. Porém, a 

mesma apresenta um consumo elevado de água em seu processo.  

 

Como a atividade extrativa mineral sempre se estabelece onde estão os recursos 

minerais, o controle da quantidade e da qualidade da água usada pela mineração é de 

fundamental importância visando o equilíbrio entre a atividade e a capacidade de 

suporte da bacia hidrográfica. 

 

 Para cada tonelada de minério de ferro processada, são necessários, em média, 

4m3 de água. Em 2000, foram processadas 194 milhões de toneladas de minério bruto e 

necessitou-se de 1 bilhão de metros cúbicos de água para o seu beneficiamento (sem 

contar a água de recirculação) (Oliveira, 2001). 

 

O gerenciamento desses recursos hídricos consiste num planejamento, levando-

se em consideração as necessidades, tanto a longo quanto a curto prazo onde as 

considerações ambientais, econômicas e sociais devem ser incorporadas dentro de um 

princípio de sustentabilidade. 

 

Com a  possibilidade de cobrança pelo uso da água, torna-se necessário um 

controle rigoroso quanto ao despejo também de reagentes tóxicos, como a amina, nestes 

1



 

efluentes. A amina é utilizada como  agente coletor do quartzo no processo de flotação e 

o controle da sua descarga no meio ambiente deve ser conduzido adequadamente.  

O custo da amina é elevado, sendo assim, de fundamental importância estudar a 

reciclagem desse reagente, obtendo-se economia e diminuição do impacto ambiental do 

processo. 
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                             CAPÍTULO 2 

 

OBJETIVOS E RELEVÂNCIA 

 

 

 O minério de ferro é a segunda matéria-prima mineral mais exportada pelo 

Brasil, sendo a indústria de mineração um dos setores da economia industrial que 

consome uma quantidade elevada de água nas várias etapas de processamento dos 

minérios.  

 

A amina tem um elevado custo e a sua recuperação através da adsorção torna-se 

relevante ao se considerar a avaliação econômica do processo de flotação. 

 

O composto orgânico amina é um reagente químico usado no beneficiamento do 

minério de ferro. A amina é um composto tóxico, e seu lançamento nos cursos d’água 

transformam-na em nitrito e depois em nitrato. 

 

Em elevadas concentrações, os íons nitrito e nitrato em corpos d’água provocam 

o aparecimento da doença metahemoglobinemia que apresenta uma série de sintomas e 

pode causar até mesmo a morte. 

 

 Tradicionalmente, o estudo da reciclagem de aminas na indústria de minério de 

ferro envolve a reutilização da solução (ou emulsão), contendo o surfatante, para uma  

nova flotação de minério de ferro, o que exige uma etapa de separação sólido/líquido no 

circuito. É sabido que o custo da amina é elevado e sua reciclagem se faz pertinente em 

função deste aspecto também.  

 

 Neste trabalho, uma nova alternativa está sendo proposta, qual seja, o uso de 

adsorventes sólidos para a adsorção do coletor. Neste caso, propõe-se o princípio da 

adsorção “in pulp” largamente aplicada no processamento de minério de ouro. O 

adsorvente, com granulometria muito superior ao dos sólidos é contactado com a polpa, 
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ocorre a adsorção e este é separado da polpa por uma peneira com abertura entre o 

tamanho das partículas do minério e o tamanho dos grãos do sólido adsorvente. 

 

 Em função disso, esta dissertação tem o objetivo de estudar a remoção de 

aminas, utilizadas no beneficiamento de minério de ferro, presente em soluções 

sintéticas, visando sua recuperação e o tratamento de efluentes. 
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CAPÍTULO 3  

 

 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E CONCEITOS GERAIS 

 

 

3.1 – Introdução 

 

O Brasil ocupa um lugar de destaque no cenário mundial em relação à produção 

de  minério de ferro, com um alto teor de metal em seus minérios (60% a 67% nas 

hematitas e 50% a 60% nos itabiritos), perdendo apenas para a China quanto à 

produção. Vale lembrar que o teor de ferro no minério da China está em torno de 30%. 

Em termos mundiais, o país está em sexto lugar entre os países detentores das maiores 

reservas de minério de ferro (DNPM, 1999). Vários aspectos ambientais estão 

envolvidos na produção deste bem mineral e estes são discutidos a seguir. 

 

 

3.2 – Recursos Hídricos 

 

 

 3.2.1 – Inventário Global dos Volumes de água 

 

  A tabela 1 apresenta a distribuição de águas no planeta e mostra que 97,5% da 

água se encontra salgada, na forma de mares e oceanos. Da água doce disponível, a água 

potável situada abaixo de 800m de profundidade (2,1%) não é viável economicamente 

de ser explotada, uma vez que a extração tem um custo elevado. Resta apenas 0,05% de 

água potável e apropriada para o consumo. Esse percentual tende a diminuir sob o 

impacto da poluição que afeta o ciclo natural de purificação (IBRAM, 1992).  
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Tabela 1 – Porcentagem de água no Planeta Terra (IBRAM, 1992). 

         Ocorrência                      Tipo                  Volume (km3)         Distribuição (%)  

• Cursos d’água                         água doce                        1.250                         0,0001 

 • Lagos e rios                            superficial                   125.000                          0,01 

 •Umidade do solo                      água doce                      67.000                         0,05 

 •Água subterrânea até 800 m     água doce                 4.200.000                         0,3 

 • Água subterrânea abaixo de     água doce               29.000.000                        2,1 

   800m de profundidade              solidificada 

•Oceanos e marés                        água salgada      1.320.000.000                     97,5 

 

 

  3.2.2 - Enquadramento dos Corpos de Água 

 

A resolução CONAMA/20, de 18 de junho de 1986, estabelece a classificação das 

águas doces, salobras e salinas do Território Nacional, define o enquadramento, a 

efetivação do enquadramento e dá outras providências. De acordo com essa resolução, 

as águas doces são assim classificadas (CONAMA, 1986): 

 

I – Classe especial – Águas destinadas: 

 

 a) Ao abastecimento doméstico, sem prévia ou com simples desinfecção; 

 b) À preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

 

 

II – Classe 1 – Águas destinadas: 

 

a) Ao abastecimento doméstico, após tratamento simplificado; 

b) À proteção das comunidades aquáticas; 

c) À recreação de contato primário (natação, esqui aquático e 

mergulho); 
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d) À irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas sem remoção de 

película; 

e) À criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à 

alimentação humana. 

 

 

III- Classe 2 – Águas destinadas: 

 

a) Ao abastecimento doméstico após o tratamento convencional; 

b) À proteção das comunidades aquáticas; 

c)  À recreação de contato primário (natação, esqui aquático e 

mergulho); 

d) À irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; 

e) À criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à 

alimentação humana. 

 

 

IV – Classe 3 – Águas destinadas: 

 

a) Ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 

b) À irrigação de cultura arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) À dessedentação de animais. 

 

 

V – Classe 4 – Águas destinadas: 

 

a) À navegação; 

b) À harmonia paisagística; 

c) Aos usos menos exigentes. 
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3.2.3 – Água na Mineração 

 

 A utilização da água como insumo e a sua movimentação com diversos fins 

podem se fazer presentes nas várias etapas e operações de um empreendimento 

minerário (IBRAM, 1992), quais sejam: 

 

 

• Pesquisa Mineral 

 

- Utilização como insumo auxiliar em sondagens rotativas (exemplo: em          

resfriamento). 

- Movimentação de água em amostragens de grandes volumes por dragagem. 

Movimentação de água em sondagens de leitos de curso d’água e em áreas 

alagadas. 

 

• Desenvolvimento de lavra 

 

- Utilização da água em desmonte hidráulico. 

- Movimentação por dragagem em aluviões, rebaixamento de lençol em minas 

a céu aberto e bombeamento de água em minas subterrâneas. 

-     Uso de aspersão de água em pátios e vias de acesso. 

 

• Beneficiamento 

 

- Utilização nas operações de cominuição (britagem e moagem), classificação 

(peneiramento, classificação espiral, ciclonagem, etc), concentração por 

densidade (mesa, jigue, etc) e concentração magnética. 

- Utilização com grandes restrições quanto à qualidade, ou seja, interferindo 

no consumo de reagentes ou na recuperação do processo de beneficiamento, 

nos processos de: 
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- Flotação; 

            - Movimentação nas operações de desaguamento; 

            - Movimentação nas operações de disposição de rejeitos; 

 

• Transporte 

 

- Utilização no bombeamento de polpa em mineroduto. 

 

• Infra-estrutura 

 

- Utilização em cozinha, em higiene pessoal e industrial, bebedouros, 

laboratórios, moradias, etc, com restrições físico-químicas  e sanitárias. 

 

 

3.3 – Beneficiamento do Minério de Ferro 

 

 

 3.3.1 – Aspectos Gerais 

 

 

 Basicamente, no Brasil, os minérios de ferro classificam-se em dois grupos: 

 

 O primeiro grupo inclui o minério hematítico. Este tipo de minério possui de 

60% a  67% de ferro e é usado na produção direta de “pellet feed”, “sinter feed”, etc 

(DNPM, 1999). 

 

 O segundo grupo é o minério itabirítico, contendo 50% a 60% de ferro 

necessitando de métodos de concentração para obter o produto em condições de 

aceitação  no mercado (DNPM, 1999). 

 

 Geralmente, os minérios de ferro são submetidos a processos de fragmentação, 

classificação e deslamagem. Os minérios de ferro de baixo teor, além das etapas 
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anteriores, necessitam de métodos de concentração tais como concentração 

gravimétrica, flotação e outros (Andery, 1980). No Quadrilátero Ferrífero, um dos 

métodos de concentração mais usados é a flotação (Andery, 1980).            

 

          3.3.2 – Flotação do Minério de Ferro 

 

   3.3.2.1 – Reagentes para a Flotação do Minério de Ferro 

 

   Flotação em espuma, ou simplesmente flotação, é um processo de 

separação aplicado a partículas sólidas que explora as diferenças nas características 

físico-químicas da superfície das fases presentes. Os fundamentos dos métodos que 

exploram as características das superfícies no campo científico podem se chamar  

“Físico-Química das Interfaces”, “Química de superfície”, ou “Propriedades das 

Interfaces” (Andery, 1980). 

 

 Os diferentes graus de hidrofobicidade que as superfícies das espécies minerais 

podem apresentar regem a seletividade do processo de flotação, onde a fase líquida é 

sempre a água, uma espécie polar, e a fase gasosa é quase sempre o ar, que é uma 

espécie apolar (Andery, 1980). 

 

 A flotação reversa é aquela em que a ganga de quartzo é recolhida na espuma 

pela amina e o concentrado, no caso dos minerais de ferro, deprimido (Andery, 1980). 

 

 Os reagentes de flotação são compostos orgânicos ou inorgânicos empregados 

objetivando controlar as características interfaciais envolvidas no processo (Andery, 

1980). 

 

 Coletores são surfatantes que se adsorvem na interface sólido/líquido, 

transformando o caráter das superfícies minerais de hidrofílico para hidrofóbico. 

Entende-se por surfatante uma molécula de caráter duplo, consistindo de um grupo não-

polar e um grupo polar e que apresenta uma estrutura do tipo R-Z. O grupo não-polar R 

é desprovido de dipolo permanente e constitui a porção hidrofóbica da espécie. Pode ser 
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uma cadeia carbônica linear, ramificada ou cíclica, apresentando tanto ligações 

saturadas quanto insaturadas. O grupo polar Z consiste de um agregado de dois ou mais 

átomos ligados de forma covalente, possuindo um momento de dipolo permanente e que 

constitui a porção hidrofílica do surfatante (Andery, 1980). 

 

 Os espumantes são compostos não-iônicos cuja ação faz-se sentir na interface 

líquido/ar através de uma redução na tensão superficial. 

 

 Os agentes modificadores são substâncias orgânicas cuja adição visa ao aumento 

da seletividade do processo (Andery, 1980). 

 

  A flotação de minério de ferro é realizada em pH em torno de 10 onde a 

superfície do quartzo é altamente negativa. Sabe-se que o mecanismo de adsorção de 

aminas sobre a superfície do quartzo neste valor de pH se dá, entre outros fatores, por 

atração eletrostática entre o cátion e a superfície deste mineral carregada negativamente. 

A carga negativa superficial do quartzo, neste valor de pH, é maior que a carga negativa 

superficial da hematita. Usa-se o amido como depressor da hematita. O componente 

básico do amido é o monossacarídeo α - D – glucose C6H12O6 (Hadzeriga, 1988). 

 

“Entende-se como depressor um composto capaz de inibir a flotação de um dado 

mineral, pela prevenção da adsorção de um coletor sobre o mesmo, ou por conferir-lhe 

fortes propriedades hidrofílicas” (Hadzeriga, 1988). 

 

  A polpa contendo quartzo flotado e amina é descartada para as barragens de 

rejeito que retêm as partículas sólidas. A primeira companhia a operar uma planta de 

flotação para minério de ferro foi a Samarco Mineração S/A, em 1977, para tratar o 

minério itabirítico, na planta de Germano, em Mariana (Peres, 1995). 
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3.3.3 – A Amina como Coletor 

 

 Os coletores são classificados como catiônicos, aniônicos ou espécies 

moleculares em solução. O único coletor catiônico usado na indústria mineral é a amina. 

Este reagente ioniza-se em solução aquosa por protonação. No caso da dodecilamina, 

tem-se (Smith e Akthar, 1976): 

 

               RNH2(aq.) + H2O(l) ⇔ RNH3
+

(aq)
 + OH –

(aq)                               (1) 

 

Onde R= radical dodecil. 

 

Em sistemas saturados, 

 

                                 RNH2 (org.) ⇔ RNH2 (aq.)                                          (2) 

 

 

As aminas são classificadas como primárias, secundárias, terciárias ou 

quaternárias dependendo do número de radicais carbônicos ligados ao átomo de 

nitrogênio. Se somente um grupo carbônico está presente, a amina é chamada de amina 

primária. Correspondentemente, aminas contendo dois, três ou quatro grupos carbônicos 

ligados ao átomo de nitrogênio são chamadas aminas secundárias, terciárias ou 

derivados do sal amônio quaternário (Fuerstenau, 1985). 

 

 Aminas primárias, secundárias e terciárias são bases fracas. Entretanto aminas 

derivadas do sal amônio quaternário são bases fortes. Estão completamente ionizadas 

para todos os valores de pH, enquanto as aminas primárias, secundárias e terciárias tem 

sua ionização dependente do pH (Fuerstenau, 1985). 

 

 Quando 1x10-4 mol de cloreto dodecilamina, uma amina primária, é 

acrescentado a um litro de água, a concentração de RNH3
+, RNH2 (aq) e RNH2 (org.) varia 

12



 

com o pH. Por exemplo, a concentração destas três espécies, para esta concentração 

total de amina em pH 8 e pH 12, é dada na figura 1 e na tabela 2: 

 

 

Tabela 2 – Variação da concentração das diferentes espécies da dodecilamina em função 

do pH (Fuerstenau, 1985). 1x10-4mol/L de cloreto de dodecilamina. 

Espécie (mol/L) 

   pH          RNH3
+                            RNH2 (aq.)                                RNH2 (org.) 

     8       9, 98 x 10 –5                         2, 32 x 10 –7                                 0 

    12      8, 60 x 10 -7               2,00 x 10 –5               7, 91 x 10 –5 

 

 
Solubilidade 

 
O nível de adição de amina no processo de flotação está, normalmente, entre 

20g/t e 200g/t (gramas de amina por tonelada de alimentação), dependendo da 

composição do minério e da qualidade do concentrado desejada. 

 

 Todas as aminas empregadas em flotação de minérios de ferro são eteraminas. 

Uma amina primária se transforma em eteramina mediante a introdução, entre o radical 

e o grupo NH2, de um grupo o – (CH2)3, como mostra a equação 3: 

 

                                   RNH2 ⇒ R-O-(CH2)3 – NH2                                             (3) 

R= Cadeia carbônica 
 
 

À medida em que o comprimento da cadeia carbônica aumenta, a solubilidade da 

amina é reduzida (Fuerstenau, 1985). 

 

 As aminas com mais de 5 átomos de carbono apresentam baixíssima 

solubilidade em água. Essa solubilidade pode ser aumentada mediante a neutralização 

parcial com ácido acético (Saube, 1986). 
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 Figura 1 – Diagrama de concentração logarítmica para 1x10-4 mol/L de dodecilamina 

total (Fuerstenau, 1985). RNH2(s)  corresponde a amina na fase orgânica, ou seja, 

RNH2(org.). 

 

  

A principal propriedade das eteraminas empregadas em flotação, em meio 

aquoso, é a hidrólise ou dissociação: 

 

                          R – O(CH2)3 – NH2 + H+ ⇒ R – O(CH2)3 – NH3
+                        (4) 

 

 A equação 4 mostra que a acidez favorece a forma ionizada, e a alcalinidade a 

forma molecular. A condição que leva ao equilíbrio entre as concentrações das duas 

espécies se situa em pH em torno de 10,5. Para pH 9,5, a concentração da forma 

catiônica se aproxima de 100%, o mesmo ocorrendo com a forma molecular, a partir de 

pH 11,5. A forma iônica é solúvel e se adsorve facilmente sobre a superfície do quartzo, 

por um mecanismo de atração eletrostática, já que a superfície do mineral está carregada 

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

adsorção dos cátions amônio, as cadeias carbônicas se aproximam e estabelecem entre 

si ligações de van der Waals, criando configurações de alta estabilidade conhecidas 
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como hemimicelas. Para o valor de pH 10,5,  espécies moleculares da amina se 

posicionam entre as espécies ionizadas, eliminando a componente eletrostática repulsiva 

na hemimicela, que se torna ainda mais estável a adsorção (Saube, 1986). 

 
  

3.4 – Quantificação das Aminas 

 

 Um dos grandes desafios na abordagem da reciclagem da amina é a sua 

quantificação. 

 

 Técnicas espectroscópicas para a determinação de pequenas quantidades de 

aminas são bastante eficazes. As aminas primárias alifáticas ou aromáticas podem ser 

determinadas pelo método naftoquímico, onde o reagente preferido é o sal de sódio do 

ácido 1,2 – naftoquinona - 4 – sulfônico (Vogel, 1992). 

 

 A titulação em solução não aquosa é também um método eficaz na determinação 

de aminas primárias em grandes quantidades. A mistura de amina em acetonitrila é 

titulada pelo ácido perclórico (Fritz, 1987). 

 

Um método que apresenta grande eficiência para identificação do grupo amino 

em aminoácidos tem sua quantificação efetuada por  reação com ninhidrina e detectada 

espectrofotometricamente na região do UV-visível. Nesta região, a absorção molecular 

depende da estrutura eletrônica da molécula. A absorção de energia é quantizada  e 

conduz à passagem dos elétrons de orbitais do estado fundamental para orbitais de 

maior energia em um estado excitado. A absorção na região do visível ocorre na faixa 

de comprimento de onda entre 200nm e 760nm. Para muitas das estruturas eletrônicas, 

esta absorção ocorre em uma porção pouco acessível do ultravioleta (Vogel, 1992).  

 

Quando uma luz monocromática ou heterogênea incide sobre um meio 

homogêneo, uma parcela da luz incidente é refletida, uma outra parcela é absorvida no 

meio e o restante é transmitido (Vogel, 1992). Como conseqüência, um espectro de 
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ultravioleta visível é um gráfico de freqüência ou comprimento de onda versus 

intensidade de absorção (Silverstein, 1979). 

 

A ninhidrina reage com compostos que tenham o grupo amino primário, em pH 

entre 3 e 5 e temperatura elevada, formando o composto dicetohidrindilideno-

dicetohidrindamina que possui uma coloração azul púrpura (Stryer, 1992). 

 

A figura 2 apresenta a equação geral da reação entre a ninhidrina e a amina em 

meio alcoólico (etanol), formando o produto dicetohidrindilideno-dicetohidrindamina, 

aldeído e água. 

    

 
  Figura 2 – Equação de reação entre a ninhidrina e aminoácidos (Chaves, 2001) 

 

 Para que a reação ocorra é necessário calor. A temperatura de ebulição da água é 

bem superior à temperatura de ebulição do etanol e, como no procedimento é preciso 

concentrar a amostra até quase secura para que o produto se forme, associa-se a 

presença da água à temperatura para que a reação aconteça. 

 

 Segundo Chaves (2001), das diversas tentativas de se propor uma metodologia 

para quantificação das aminas em lamas de beneficiamento mineral, o método 

ninhidrina apresenta uma boa repetibilidade. Também possui uma boa sensibilidade 

(detecta até 1mg/L). 

 

3.5– Toxicidade dos Compostos Nitrogenados 

 

 Um dos principais elementos que constituem a amina é o nitrogênio. Os 

compostos de nitrogênio são um dos principais nutrientes que costumam ser controlados 

em relação ao seu lançamento em corpos d’água fechados. Estes geram o crescimento 
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de algas e plantas aquáticas (Jordão, 1995). A seguir é feita a descrição dos principais 

impactos dos compostos de nitrogênio. 

 

 3.5.1 – Amônio (NH4
+) 

 

 Através da ação biológica, o nitrogênio, sob forma de material em suspensão, 

transforma-se em amônia ou outras formas inorgânicas. A amônia existe em solução, 

tanto na forma de íon (NH4
+), para pH < 8, quanto na forma livre, não ionizada (NH3), 

para pH > 11. A amônia livre é tóxica aos peixes, mesmo em baixas concentrações 

(Baird, 1999). 

 

 A amônia sofre transformação, em estações de tratamento de esgoto e cursos 

d’água, para nitritos e depois em nitratos –  nitrificação biológica – e a remoção final 

ocorre através de desnitrificação biológica posterior. Ambos os processo de nitrificação 

e desnitrificação são importantes em solos e em águas naturais. Em ambientes aeróbios, 

tais como as superfícies de lagos, o nitrogênio existe completamente oxidado a nitrato. 

Em ambientes anaeróbios, tais como fundos de lagos estratificados, o nitrogênio existe 

completamente reduzido na forma de amônia e íon amônio (Baird, 1999). 

 

 O COPAM – Conselho de Proteção Ambiental publicou, em 10/01/1987 no 

Jornal do Estado de Minas Gerais, uma norma fixando teores máximos para algumas 

substâncias potencialmente prejudiciais em efluentes: 

 

- Nitrito: 1 mg/L 

- Nitrato: 10 mg/L 

- Nitrogênio amoniacal: 1,0 mg/L 

 

 Segundo o CONAMA, os padrões de amônia livre são de 0,02mg (NH3)/L para 

águas de classe I e II; o padrão para amônia total é 1,0mg/L, para águas classe III. 
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3.5.2 – Amina (RNH2) 

 

 Uma revisão bibliográfica sobre aminas em efluentes de mineração revelou a 

inexistência de legislação específica (definição de padrões) tanto no Brasil quanto no 

exterior (Peres, 2000). 

 

 Existem padrões para concentração de algumas aminas nos Estados Unidos, 

distintas daquelas empregadas como coletores de flotação, estabelecidos pela US 

Environmental Protection Agency – EPA – Water Quality Criteria (Peres, 2000). 

 

  

3.5.3 – Nitrito (NO2
-) 

 

 A oxidação biológica da amônia a nitrato, com a formação intermediária de 

nitrito, chama-se nitrificação. A reação se passa em duas etapas, na presença de 

microorganismos específicos, respectivamente as bactérias nitrosomas e nitrobacter: 

 

 2NH4
+ + 3 O2 ⇒ (Nitrosomas) ⇒ 2NO2

- + 2H2O + 4H+ + novas células.  (5) 

2NO2
- + O2 ⇒ (Nitrobacter) ⇒ 2NO3

- + novas células.    (6) 

 

 O nitrito é classificado como tóxico para o homem e para muitos animais 

produzindo-se em ambientes aeróbicos por vários microorganismos. O efeito nocivo 

mais conhecido do nitrito é a sua capacidade de causar metahemoglobinemia. Ele oxida 

o ferro (II) da hemoglobina dos glóbulos vermelhos do sangue a ferro (III) (Baird,  

1999). 

          

(Hb) Fe+2 + NO2
- ⇒ (Hb) Fe+3 + NO2 

-2                                (7)     

 

 O (Hb) Fe+3 é uma representação da metahemoglobina, que é incapaz de 

transportar o oxigênio no sangue. A vítima sofre de uma anemia que pode ser fatal. Os 
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bebês são mais susceptíveis a isto, em parte porque a redução do nitrato pode ocorrer 

facilmente nas condições anaeróbicas e fracamente ácidas do estômago do bebê (Baird, 

1999). 

 

Os adultos são muito menos sujeitos à metahemoglobinemia induzida por nitrito, 

mas há também o perigo de ocorrência, nos intestinos, da redução entre nitrito e certas 

aminas aromáticas, tais como alguns aditivos alimentares, formando compostos 

chamados nitrosaminas, que, por sua vez, são cancerígenos (Ottaway, 1982). 

 

A metahemoglobina está presente entre 1% a 2% da hemoglobina total do 

sangue. Um nível superior a 3% é definido como metahemoglobinemia. Os sintomas 

clínicos só são detectáveis quando este nível atinge 10% (Baird, 1999). 

 

A metahemoglobinemia apresenta sintomas como diarréia, dificuldade de 

respiração, náusea, vômito e, em casos mais graves, causa a perda de consciência e até 

mesmo a morte. A diarréia e outros distúrbios gástricos são freqüentemente causados 

pela contaminação microbiana em água potável; talvez devido ao aumento do pH 

estomacal e ao fraco sistema imunológico em crianças (Baird, 1999). 

 

O íon nitrito age mais rápido na saúde do homem do que o íon nitrato. Sua 

concentração em água é usualmente inferior a 3,3mg/L expresso em nitrito ou 1mg/L 

expresso em nitrogênio (Johnson, 1998). 

 

3.5.4 – Nitrato (NO3
-) 

 

As fontes de nitrato são os esgotos, áreas fertilizadas e efluentes (Johnson, 

1998). Os nitratos ocorrem naturalmente na água, em baixas concentrações, resultado da 

estabilização aeróbica da matéria orgânica nitrogenada (Johnson, 1998). 

 

Uma grande quantidade de compostos nitrogenados em águas naturais tende a se 

converter em nitrato que é considerado um contaminante, devido a sua elevada 

solubilidade em águas superficiais (Branco, 1977). 
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Muitas plantas podem absorver o nitrogênio somente na forma de íon nitrato. 

Assim, a amônia ou íon amônio, para ser usado como fertilizante, devem ser primeiro 

oxidados via microorganismos antes de ser útil como nutriente para a planta (Baird, 

1999). 

 

Investigações epidemiológicas discutem a relação entre altos níveis de nitrato 

em águas potáveis e a incidência de câncer de estômago. Na Grã-Bretanha, em 

particular, centenas de milhões de dólares tem sido usados para o controle do nível 

máximo do íon nitrato em 5mg/L, estabelecido pela Comunidade Econômica Européia. 

A agência de proteção ambiental nos Estados Unidos regulou um limite de 10mg/L para 

o íon nitrato (Baird, 1999). 

 

Estudos em crianças da Europa tem demonstrado que de 3% a 4% da causa da 

metahemoglobinemia ocorrem com doses inferiores a 10mg/L (Baird, 1999). 

 

3.6 – Zeólitas 

 

3.6.1 – Princípios Gerais 

 

 Zeólitas são aluminosilicatos, que podem ser representados pela fórmula geral: 

 

[ (M+, M+2 
0,5 ) AlO2]x  [ SiO2]y . [ H2O]z 

            onde: 

 M+: Cátions de metais alcalinos. 

 M+2: Cátions de metais alcalinos terrosos. 

 

 Há mais de 200 tipos de zeólitas, onde 50 tipos são de ocorrência natural. As 

zeólitas são diferenciadas pela relação Si/Al na sua estrutura aniônica. As zeólitas 

sintéticas mais importantes industrialmente são as chamadas zeólitas X e Y com relação 

Si/Al de 1 a 3 (Büchel, 2000). 
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 As zeólitas são caracterizadas por um sistema de cavidades ou canais com 

volume e diâmetro específicos. Estas cavidades são conectadas umas às  outras por 

poros, cujo diâmetro é também específico para cada tipo de material. A figura 3 ilustra a 

estrutura de uma zeólita. Os vértices da estrutura apresentada abaixo são átomos de Si 

e/ou Al ligados uns aos outros por átomos de oxigênio (Büchel, 2000). 

 

 
Figura 3– Representação de uma zeólita (Büchel, 2000). 

 

 

3.6.2 – Tipos de zeólitas  

 

 

- Zeólitas Naturais  

 

São formadas pela transformação de basaltos. Resultam indiretamente de 

atividades vulcânicas, com grandes depósitos no EUA, Japão, Rússia, China, Grã-

Bretanha, Hungria, e Itália. As zeólitas naturais mais importantes industrialmente são: 

      

          • Clinoptilolita; 

                      • mordenita; 

                      • chabazita; 

            • erionita. 

 

       A clinoptilolita é a zeólita natural de maior ocorrência (Büchel, 2000). 
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- Zeólitas Sintéticas 

 

Estes tipos de zeólitas podem ser fabricados com materiais naturais brutos 

como o caolim e por materiais sintéticos como aluminato de sódio e sílica (Büchel, 

2000). 

 

 

3.6.3 – Aplicações das Zeólitas 

 

- Trocador Iônico 

 

A zeólita clinoptilolita é usada na remoção de íons amônio e césio 137 de águas 

de processo. Um tipo de zeólita, a zeólita A, tem a habilidade de trocar íons de sódio por 

cálcio e, em menor extensão, íons de magnésio de soluções aquosas (Dardel, 2001). 

 

-    Catalizador 

 

Processos importantes em que as zeólitas são utilizadas como catalizadores são: 

 

       • Remoção ou decomposição de parafinas de cadeias longas de frações de 

petróleo; 

  • isomerização (Büchel, 2000). 

 

- Agente de adsorção 

 

As zeólitas são aluminosilicatos que, em virtude das suas características físicas, 

possuem propriedades que lhe são únicas, tais como troca-iônica, adsorção, hidratação e 

desidratação. Para tratamentos de efluentes, a zeólita apresenta a capacidade de adsorver 

compostos orgânicos e inorgânicos, podendo ser utilizados em vários ciclos de adsorção 

e de dessorção para a recuperação de aminas (Holmes, 1994). 
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As zeólitas são capazes de remover amônia, compostos de enxofre e dióxido de 

carbono de diferentes misturas gasosas. Também agem como adsorventes na remoção 

de água presente em gases, entre outros (Dardel, 2001). 

 

 

3.7 – Carvão Ativado 

 

    O carvão ativado é um material carbonáceo de apreciável área superficial específica,  

podendo ser poroso ou não poroso. O termo carvão ativado tem uma conotação mais 

específica, como para carvões altamente porosos produzidos por um material rico em 

carbono por ativação física ou química (Rouquerol et al., 1999).  

 

Os poros dos carvões ativados classificam-se de acordo com o seu diâmetro, da 

seguinte maneira: 

 

 

- Microporos < 2,0 nm; 

-     mesoporos     2,0 – 50,0 nm; 

-     macroporos > 50,0 nm. 

 

      Os poros proporcionam uma área superficial interna, que estende-se de 80 m2.g-1 a 

1200  m2.g-1. 

 

O carvão ativado era considerado um adsorvente barato com uma distribuição 

dos poros de forma e tamanho indefinidos. Entretanto, nos anos recentes, consideráveis 

progressos têm sido feitos no desenvolvimento de carvões com poros sob medida. 

Carvões superativos são produzidos também agora em escala comercial com áreas 

superficiais de aproximadamente 3000m2.g-1. Podem ser produzidos como partículas 

finas ou granulares ou na forma de um feltro ou membrana consolidada (Rouquerol et 

al., 1999). 

 

23



 

Muitos carvões ativados são altamente microporosos, mas para algumas aplicações é 

necessário estender a faixa de tamanho dos poros para mesoporos e macroporos ou até 

mesmo eliminar a microporosidade. Progressos nesse sentido têm sido feitos através do 

uso de procedimentos de pré-tratamentos especiais e o controle adequado das condições 

de carbonização e ativação (Rouquerol et al., 1999). 

 

- Carbonização e ativação 

 

Materiais orgânicos sofrem decomposição pirolítica quando aquecidos em uma 

atmosfera inerte. Estruturas poliaromáticas são desenvolvidas nos estágios iniciais de 

carbonização. Quando a temperatura de tratamento térmico é aumentada, o sólido 

carbonizado ou coque começa a adquirir uma estrutura ordenada de cadeia curta com a 

formação de lamelas grafíticas distorcidas. Além disso, a densificação anisotrópica e 

localizada leva ao desenvolvimento de espaços livres entre as lamelas (Rouquerol et al., 

1999). 

 

 Madeira e outros precussores de ocorrência natural são compostos de três redes 

poliméricas tridimensionais de celulose e lignina. A pirólise à temperatura menor que 

700°C resulta na perda de água, dióxido de carbono e moléculas orgânicas de extensões 

variadas (álcoois, cetonas, ácidos, etc). Há um aumento progressivo na relação C/H e 

C/O, mas os heteroátomos  (O, H, Cl, N, S, etc) permanecem quimicamente ligados a 

macromoléculas aromáticas e estas são finalmente transformadas em complexos 

superficiais (Rouquerol et al., 1999). 

 

 A ativação sempre envolve alguma forma de ataque químico. Entretanto, a 

ativação química é um termo freqüentemente usado para indicar a impregnação prévia 

do precussor com um agente químico tais como o ácido fosfórico ou cloreto de zinco, 

antes do tratamento térmico. A ativação física, significa por  outro lado, o tratamento 

térmico do carbonizado em atmosfera suavemente reativa, tais como vapor ou dióxido 

de carbono. Este tipo de processo é referido preferencialmente como ativação térmica 

(Rouquerol et al., 1999). 
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- Adsorção em Soluções 

 

A adsorção em carvão ativado está sendo usada em larga escala no tratamento de 

água, descoloração, recuperação de ouro, etc. O carvão ativado apresenta um elevado 

potencial no uso quanto à remoção de grandes extensões de poluentes tais como 

hidrocarbonetos aromáticos, ácidos húmicos e íons de metais pesados e para o 

tratamento de efluentes de processos radioativos (Derbyshire et al., 1995). 

 

 A aplicação destes adsorventes para a remoção de surfatantes é discutida a 

seguir. 

 

 

3.8 – Recuperação de Surfatantes 

 
 Neste tópico é discutida a adsorção de surfatantes de diferentes naturezas nos 

adsorventes apresentados anteriormente. Especial atenção é dada aos poucos estudos 

sobre a reciclagem de aminas. 

 
 Oliveira et al. (1996) investigaram a possibilidade de reaproveitamento da amina 

utilizada como coletor catiônico e agente espumante no processo de flotação reversa de 

minério de ferro.  

 

 Foram realizados ensaios de adsorção utilizando-se 5,3g de quartzo em contato 

com 203mL de solução de dodecilamina, com concentração de 1,63 x 10-4 mol/L. Após 

o contato, filtrou-se a solução e a fase aquosa foi submetida à análise em 

espectrofotômetro para quantificar a dodecilamina residual do processo e o retido foi 

utilizado nos ensaios de dessorção. Os ensaios de dessorção foram realizados 

colocando-se o quartzo recuperado em contato com 100mL de água ultrapurificada, sob 

agitação, durante 10 minutos, em duas diferentes condições de pH (4,0 e 6,4). Filtrou-se 

a suspensão e o filtrado foi analisado para verificar a quantidade de dodecilamina 

dessorvida (Oliveira et al., 1996). Os autores observaram que mais de 60% da amina 

adicionada pôde ser recuperada. Deste total, mais de 42% foram dessorvidos do quartzo. 
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 Stapelfeldt  et al. (2001) utilizaram amostras das barragens de rejeito da Samarco 

mineração e da CVRD (Mina Alegria), ambas em Mariana (MG), para investigar a 

quantidade de amina descartada para as barragens de rejeito nos efluentes e a 

possibilidade de sua reutilização. 

 

Na flotação do minério de ferro, os ensaios foram realizados em bancada com 

pH entre 10,0 e 10,5. O amido foi usado como depressor da hematita e a amina Flotigan 

EDA-B como coletor da sílica (Stapelfeldt et al., 2001). 

 

  O trabalho realizou duas séries de ensaios diferentes. Na primeira série, 

variaram-se as concentrações de amina em solução (30, 40, 50, 80g/t). Os rejeitos 

líquidos da primeira flotação foram usados para uma segunda flotação, sem adição de 

mais coletor, com uma nova amostra de minério (Stapelfeldt et al., 2001). Na segunda 

série de ensaios, a primeira flotação foi realizada sempre com uma adição de 40g/t de 

amina. Na porção líquida filtrada desta flotação, adicionaram-se novas concentrações de 

amina (0, 10, 20, 30, 40g/t) (Stapelfeldt et al., 2001). 

 

 A recuperação de ferro no concentrado, em função das concentrações de amina 

adicionadas, é apresentada na figura 4. Observa-se que o conteúdo de ferro aumentou de 

54% para 66% com concentração crescente do coletor (curva “aminas novas”). A curva 

“água com aminas recicladas” mostra os resultados da flotação usando filtrados da 

primeira flotação. Com a solução filtrada do ensaio usando 80g/t de aminas, obtém-se 

quase os mesmos resultados que os obtidos no ensaio que usou de 30 a 40g/t de aminas 

novas. Segundo Stapelfeldt et al. (2001), a curva “água com aminas recicladas [40g/t] + 

aminas novas”, comparada com o resultado da curva de aminas novas, mostrou que, 

com o emprego de solução do filtrado da primeira etapa de flotação mais 20g/t de novas 

aminas, produziu-se o mesmo resultado que o observado com o uso de 40g/t de aminas 

novas. Assim, os mesmos resultados foram atingidos pelo uso de apenas 50% do coletor 

quando foi usada água reciclada contendo aminas (Stapelfeldt et al., 2001). 
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Figura 4 – Teor de ferro no concentrado relacionado à quantidades de aminas 

empregadas    (Stapelfeldt et al., 2001) 

 

 

 

A avaliação do rendimento da adsorção da amina, conforme descrito por 

Stapelfeldt et al. (2001), apresentou uma eficiência de 50% pois, de uma massa inicial 

de 46mg de coletor adicionada ao ensaio foram encontrados, em média, 23mg 

adsorvidos: 5mg no concentrado e 18mg no rejeito. 

 

Baltar et al. (2002) verificaram as condições favoráveis para a dessorção da 

amina e a   possibilidade de sua reutilização como coletor em flotação, utilizando-se um 

sistema constituído por uma amostra de quartzo de elevada pureza e uma 

eterdodecilamina. Os testes foram realizados em célula mecânica onde a fração da 

amostra de quartzo coletada na espuma foi filtrada a vácuo e, em seguida, passou por 

uma etapa de lavagem, sob agitação, para dessorção do coletor. Variou-se o pH, a 

porcentagem de sólidos e o tempo de agitação da lavagem. Após a lavagem, a amostra 

foi filtrada e foi colocada na célula de flotação juntamente com uma nova amostra de 

quartzo. O ciclo de flotação prosseguiu até atingir-se uma concentração de amina no 
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filtrado insuficiente para a flotação do quartzo. A concentração de amina residual foi 

avaliada, indiretamente, por meio da determinação da tensão superficial da solução 

líquida (Baltar et al. 2002). 

 

 Os resultados mostraram que é possível remover 80% da amina adsorvida na 

primeira lavagem, possibilitando recuperar 87% do quartzo no qual estavam adsorvidas 

as aminas. No 6° ciclo de recirculação do coletor, ainda era possível recuperar 31% da 

amina. Os resultados mostraram também que a dessorção da amina na superfície do 

quartzo ocorre no primeiro minuto de agitação e foi favorecida pela acidez do meio. A 

carga elétrica na superfície do mineral e, conseqüentemente a densidade de adsorção da 

amina, dependem do pH do sistema. Em meio ácido, a espécie H+ é responsável pela 

redução dos sítios negativos na superfície do quartzo, o que resulta na dessorção do 

coletor. A amina foi removida em pH 3,0. Segundo o autor, sua dessorção cai para 

menos da metade quando a lavagem é feita em pH neutro (Baltar et al., 2002). 

 

A adsorção de aminas nas zeólitas estilbita, estilbita homoiônica, caolinita e  

vermiculita foi também estudada. A vermiculita foi expandida a 1000°C, durante 2 

minutos. A zeólita estilbita homoiônica foi obtida por reação com NaCl 2mol/L durante 

24 horas, a partir da zeólita natural (Andrade et al., 2002). O mineral, previamente seco, 

foi colocado em tubos de ensaio com 40mL de solução de dodecilamina na 

concentração 10-3mol/L, com pH em torno de 6. Cada tubo de ensaio continha 1g de 

cada mineral. Após 24 horas, os quatro minerais foram filtrados e secos em dessecador à 

vácuo. Também foi estudada a adsorção da amina EDA-3, uma éter monoamina com 8 a 

10 carbonos na cadeia, com concentrações, em solução de 60,68 mg/L, em pH 9,9 e 7,8, 

em ensaios de 48 horas e de 3 horas (Andrade et al., 2002). 

 

A análise espectroscópica em infravermelho foi realizada em células de 

reflectância difusa. Constatou-se que a técnica não detecta concentrações muito baixas 

de aminas na solução residual. Diante deste fato, a medida da concentração da amina na 

solução foi determinada indiretamente utilizando medidas de tensão superficial das 
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soluções uma vez que a maioria dos coletores acarretam uma diminuição de tensão 

superficial com o aumento da sua concentração (Andrade et al., 2002). 

 

A média de adsorção da amina nos quatro minerais, para o pH 7,8, foi de 60%. 

Observou-se uma pequena diferença de adsorção entre os diferentes minerais, tanto para 

o processo de adsorção com duração de 48 horas como para o de  3 horas. Entretanto, a 

elevação do pH de 7,8 para 9,9 ampliou a recuperação e a quantidade adsorvida da 

amina para o mesmo tempo de contato. A média dos valores de recuperação elevou-se 

para 74%. Neste valor de pH, não se observou variações significativas dos resultados de 

adsorção para os diferentes tempos de contato para os quatro minerais. O maior valor de 

quantidade adsorvida ocorreu para a estilbita homoiônica com recuperação de 77,5%, 

em pH 9,9, e também para a vermiculita expandida com quantidade adsorvida de 

77,5%, no mesmo pH (Andrade et al., 2002). 

 

Martins et al. (1995) também estudaram a eficiência da vermiculita 

hidrofobizada na adsorção de aminas utilizadas na flotação reversa de minério de ferro. 

 

Em um béquer com 500mL de água destilada e com pH ajustado em torno de 10, 

adicionaram-se quantidades de solução de amina a 1% variando, conforme o ensaio, 

entre 0,10 a 2,0mL. Em seguida, com agitação mecânica, acrescentou-se vermiculita 

expandida e hidrofobizada (valores entre 0,5 a 3,0g), mantendo contato com a fase 

aquosa, em agitação, por 5 minutos. Logo após, foram pipetados 100,0mL da solução e 

transferidos para um funil de separação. Neste, acrescentaram-se mais 100mL de água 

destilada, 20mL de ácido acético e 20mL de álcool isopropílico. Foram acrescentados 

2mL de alaranjado de metila ao balão, e, em seguida, o clorofórmio com o que realizou-

se a extração de amina. O funil de separação foi agitado e deixado em repouso por 

alguns instantes; logo ocorreu a separação da fase orgânica (inferior) da aquosa. A 

quantidade de clorofórmio utilizada por extração oscilava entre 5 a 10mL. As extrações 

eram repetidas até que se obtivesse um volume constante de 100,0mL. As frações 

clorofórmicas foram filtradas em papel de filtro contendo sulfato de sódio anidro. 

Realizou-se, então, a determinação da quantidade de amina na fase aquosa em 
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espectrofotômetro UV- visível no comprimento de onda de 423nm (Martins et al., 

1995). 

 

Primeiramente, Martins et al. (1995) mantiveram fixa em 2,0g a massa da 

vermiculita expandida hidrofobizada, variando somente o volume de solução de RNH2 

colocada em contato com a mica para adsorção. Verificou-se que a eficiência do 

processo adsortivo parte de um valor alto, aproximadamente 89% de adsorção para 

0,1mL de solução de amina. À medida em que se aumentava a concentração de amina, 

notava-se uma tendência para um patamar menor e constante em torno de 14% de 

adsorção. 

 

Numa segunda fase dos ensaios, o volume da solução de amina foi fixado em 

1,0mL e alterou-se a massa da vermiculita, no meio aquoso. A eficácia de adsorção era 

diretamente proporcional à quantidade de vermiculita utilizada no processo, ou seja, 

para uma massa de 0,5g de vermiculita, obteve-se uma adsorção de 9,8% enquanto que 

para uma massa de 9,0g de vermiculita obteve-se uma adsorção de 69,4%. Isto ocorreu 

porque colocou-se mais sítios de adsorção à disposição para a retirada de RNH2 do meio 

líquido (Martins et al., 1995). 

 

 Koh e Dixon (2000) estudaram a capacidade de remoção de compostos 

orgânicos tais como benzeno, fenol e tolueno, que são os maiores componentes de 

efluentes de refinaria de petróleo, em argilas modificadas. Estas investigações foram 

conduzidas para determinar o potencial de compostos minerais como meios eficientes 

de remoção de poluentes. Os minerais escolhidos encontram-se em quantidades 

abundantes no mundo. As propriedades dos minerais estudadas estão apresentadas na 

tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

30



 

 

 

Tabela 3 - Propriedades dos minerais usados como adsorventes (Koh e Dixon, 2000). 

                                                     Tamanho                      Área superficial ( m2/g ) 

Montimorilonita –Na                      < 2 μm    803 

Sericita                       < 3 μm                          14 

Zeólita                              0,25 – 2mm                 - 

  

 

No experimento, misturou-se 0,2g de cada amostra de argila separadamente em 

25mL de soluções de benzeno, fenol e tolueno, em concentrações diferentes. Submeteu-

se a mistura a 18 horas de agitação, à temperatura ambiente. A capacidade de adsorção 

foi determinada através de técnicas de espectrofotometria UV-visível. A quantidade de 

compostos orgânicos adsorvida foi determinada pela diferença entre a concentração dos 

compostos orgânicos no início e após o experimento (Koh e Dixon, 2000). 

 

 Comparou-se a eficiência de adsorção no carvão ativado não tratado com a das 

argilas e verificou-se que o carvão ativado adsorve 70% do benzeno e 66% do tolueno, 

em soluções de concentração de 100mg/L de cada espécie sendo o ensaio de adsoção 

feito com 50mL de solução reagindo com 0,1g de sólido. A zeólita e a sericita 

adsorveram muito pouco o fenol. Os resultados indicaram que a argila montimorilonita 

tinha o maior potencial de adsorção para os três compostos orgânicos. A capacidade de 

adsorção dos compostos  (fenol, tolueno e benzeno) nos minerais foi nesta ordem: 

Montimorilonita > zeólita > sericita (koh e Dixon, 2000). 

 

Narkis e Ben-David (1980) propuseram investigar a possibilidade de remoção de 

surfatantes não iônicos  presentes em efluentes. Os adsorventes usados foram  carvão 

ativado em pó, de área superficial específica de 476m2.g-1, carvão ativado granular, de 

área superficial específica de 68,3m2.g-1 e a argila mineral montimorilonita de sódio de 

área superficial específica de 711,5m2.g-1. 
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 Foram usados dois tipos diferentes de surfatante não iônico. O etoxilato de nonil 

fenol com cadeia compreendendo de 4 a 30 moléculas de óxido de etileno e o etoxilato 

de dinonil fenol com 16 moléculas de óxido de etileno. Todos são considerados não 

biodegradáveis. A eficiência de adsorção destes compostos orgânicos cresceu com a 

redução da solubilidade deles em solução aquosa, além de depender da natureza do 

adsorvente. Quando a cadeia de etoxilato cresceu, a solubilidade do surfatante em água 

cresceu e assim a sua afinidade pelo adsorvente decresceu em meio aquoso. Nos dois 

tipos de etoxilato de nonil-fenol estudados, o grupo hidrofóbico é o mesmo, mas a parte 

hidrofílica muda com “n”, que é o número de grupos do óxido de etileno. Quando “n” 

cresce, há redução na quantidade de adsorção (Narkis e Ben-David, 1980).  

 

 A quantidade de carvão ativado e argila utilizada no experimento variou entre 

0,5g e 1,0g. As concentrações de etoxilato de nonil fenol variaram entre 5mg/L e 

100mg/L para o ensaio de adsorção em carvão ativado, com eficiência de 99% em todas 

as concentrações. Para a argila mineral, a eficiência foi de 99,3% com concentrações de 

etoxilato de nonil fenol variando entre 25mg/L e 1500mg/L (Narkis e Bem-david, 

1980). Estudos anteriores demonstraram que o equilíbrio de adsorção poderia ser 

atingido depois de 6 horas de contato. Entretanto, para assegurar o equilíbrio do 

sistema, o tempo escolhido foi de 24 horas (Narkis e Ben David, 1980). 

 

 Gurses et al. (2002) estudaram a adsorção de um surfatante catiônico, brometo 

de cetiltrimetilamônio (CTAB), que possui uma longa cadeia carbônica, em carvão 

ativado. O trabalho teve também por objetivo medir o potencial zeta das superfícies, 

além de determinar algumas propriedades termodinâmicas como a entropia e a entalpia 

do sistema surfatante/carvão ativado. Para 100mL de soluções com concentrações 

variadas (30, 60, 90, 120, 150, 180, 240 e 300 mg/L) do surfatante catiônico, reagiu-se 

0,1g de carvão ativado, sob agitação, a 25°C (Gurses et al., 2002). Pôde-se verificar, nos 

experimentos, que ocorreu maior adsorção à medida que se aumentava a concentração 

inicial de CTAB, nos primeiros 5 minutos. Depois deste tempo, a quantidade adsorvida 

exibia a tendência de ser constante. Pôde-se perceber que, para atingir o equilíbrio de 

adsorção, o tempo de 5 minutos foi suficiente. A adsorção foi atribuída à interações 
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físicas intensas entre moléculas de CTAB e/ou íons CTA+ e a superfície do carvão 

ativado (Gurses et al., 2002). 

 

Para baixas concentrações (30mg/L), a adsorção ocorreu predominantemente 

através de troca iônica e formação de pares iônicos. Para todas as concentrações de 

CTAB, os valores do potencial zeta das partículas não mudaram à medida que 

continuava aumentando o tempo de adsorção. O mecanismo de ligação hidrofóbica 

começou a predominar com o aumento da concentração do surfatante. Isto foi 

provavelmente devido às interações entre a superfície hidrofóbica do carvão ativado e 

os íons CTA+ (Gurses etal., 2002). 

 

 Para a adsorção do CTAB na superfície do carvão ativado a ΔHads. foi de  - 

48,86KJ/mol e a ΔSads. foi de 0,168 KJ/mol.K. Quando a temperatura aumentou, a 

quantidade de surfatante adsorvido decresceu, implicando que o processo de adsorção 

era de natureza exotérmica (Gurses etal., 2002). 

 

 Como discutido, adsorventes sólidos tais como carvão ativado e zeólita podem 

ser utilizados para a remoção de surfatantes diversos. As interações entre adsorvente e 

adsorvato dependem das características de cada um dos compostos. A utilização de 

carvão ativado e zeólitas na remoção de aminas é estudada nos próximos capítulos. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 

 

        Os ensaios foram realizados com duas aminas cedidas, cordialmente, pela Samarco 

Mineração: 

 

a) Amina EDA-3B: 

 

- Éter monoamina, R-O-(CH2)3 - NH2, onde R é um grupo iso, com 8 a 10 

carbonos e grau de neutralização de 30%. 

 

b) Diamina F2835-2L: 

 

- Éter diamina, R-O-(CH2)3 – NH – (CH2)3 – NH2, onde R representa uma 

cadeia carbônica linear com 12 a 15 carbonos e grau de neutralização de 

20%. 

 

 

4.1 – Rendimento de extração das aminas nos ensaios de adsorção. 

 

As amostras utilizadas nos ensaios de adsorção foram diluídas a partir de um 

padrão contendo 1g/L de cada amina. A partir dessas soluções, foram preparadas novas 

diluições nas concentrações de 50mg/L, 100mg/L, 150mg/L e 200mg/L. 

 

Uma alíquota de 100mL de cada uma dessas soluções foi utilizada nos ensaios 

de adsorção. Dois tipos diferentes de adsorventes foram usados, o carvão ativado e a 

zeólita (1g), sob agitação em shaker, em pH = 3 e pH = 10, durante 48 horas, para se 

atingir o equilíbrio no sistema adsorvente/adsorvato. A temperatura dos experimentos foi 

de 25°C ± 2°C. 
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O carregamento da amina nos substratos sólidos foi calculado pela diferença 

entre as concentrações iniciais (antes dos ensaios de adsorção) e finais (após os ensaios 

de adsorção) da amina em solução. 

 

4.2 – Método de quantificação da amina 

 

 No método da ninhidrina ocorre a reação entre a ninhidrina e o grupo amino 

terminal das aminas, formando um produto de coloração azul púrpura. 

 

Para quantificar a amina em fase aquosa, retiraram-se diferentes alíquotas das 

diferentes soluções, após os ensaios de adsorção e extraiu-se a amina com clorofórmio 

várias vezes em funil de decantação, em pH alcalino. Após a evaporação do clorofórmio, 

adicionou-se, em seguida, álcool a 90% (obtido a partir do álcool absoluto) e evaporou-se 

novamente a solução alcoólica até a quase secura. Aferiu-se o volume da solução para 

25mL. 

 

Retirou-se uma alíquota de 2mL da solução alcoólica de amina e adicionou-se 

0,5mL de solução de ninhidrina de concentração 3g/L (em meio alcoólico a 90%). 

Aqueceu-se esta mistura a 80°C, até a quase secura. Em seguida, a solução foi resfriada 

até a temperatura ambiente e aferiu-se o volume para 10mL. 

 

A partir de padrões de amina em meio alcoólico a 90%, nas concentrações de 10, 

20, 30 e 40mg/L, traçou-se a curva de calibração. 

 

  A concentração de amina foi determinada em espectrofotômetro UV-visível, 

modelo 700 da marca Femto. Realizaram-se as leituras no comprimento de onda de 

409nm. A preparação dos padrões das amostras e a leitura da absorbância foram 

conduzidos no mesmo dia. 
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4.3 – Caracterização dos Substratos Sólidos  

 

O carvão ativado e a zeólita tiveram a superfície específica, o tamanho e volume 

dos poros determinados por adsorção de nitrogênio segundo a técnica de adsorção de N2 

no equipamento Nova 1000 da marca Quantachrome. Suas densidades foram 

determinadas a partir do picnômetro Multipycnometer da mesma marca. 

 

O carvão ativado apresentou distribuição granulométrica na faixa entre 0,21mm 

e 2,38mm usando a série de peneiras Tyler. As características do carvão ativado são 

dadas na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Características do carvão ativado. 

                 Características Carvão ativado 

Área dos microporos (m2/g)                             139,200 

Volume dos microporos (cm3/g) 0,49175 

Volume total dos poros (cm3/g) 0,5012 

Tamanho máximo dos poros (Å) 371,25 

Diâmetro médio dos poros (Å) 22,309 

Superfície específica (m2/g) 868,2  

Densidade (g/cm3) 1,2715 

 

 

 A zeólita possui uma distribuição granulométrica na faixa entre 0,038mm e 

0,42mm usando também a série de peneiras Tyler. A tabela 5 fornece suas 

características. 
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Tabela 5 – Características da zeólita. 

Características Zeólita 

Área dos microporos (m2/g) 23,2658 

Volume dos microporos (cm3/g) 0,008217 

Volume total dos poros (cm3/g) 0,02331 

Tamanho máximo dos poros (Å) 822,487 

Diâmetro médio dos poros(Å) 52,783 

Superfície específica (m2/g) 17,6648 

Densidade (g/cm3) 2,366 

 

 

  Submeteu-se a amostra de zeólita a análise por difração de raio-X em 

equipamento XRD6000 da marca Shimatzu, a fim de se obterem as fases que compõem 

este sólido. A zeólita foi identificada como sendo estelerita,  um tectossilicato da família 

da estilbita, sendo a diferença entre estes dois minerais devida à substituição de átomos 

de silício por alumínio na estrutura da estilbita.        

 

              A fórmula molecular da estelerita é Ca2Al4Si14O36.14H2O (Mineralogy 

Database, 2004). 

 

 

4.4 – Determinação da Mobilidade Eletroforética 

 

 

   O equipamento utilizado para a medida da mobilidade eletroforética é o 

analisador modelo 1202 da Micromeritics. Usou-se nos ensaios uma polpa com 20% de 

sólidos, a 22 ± 1°C e uma corrente de 0,003 A. A tensão aplicada na célula eletroforética 

foi de 60V, com tempo de ensaio de 5 minutos. As amostras de carvão ativado e zeólita 

foram pulverizadas abaixo de 37μm (400#, tyler). 
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As curvas da mobilidade eletroforética do carvão ativado e da zeólita em função 

do pH (2 a 10) condicionadas em água destilada, foram as primeiras curvas a serem 

levantadas.              

 

Numa segunda fase, levantaram-se as curvas da mobilidade eletroforética do 

carvão ativado e da zeólita em função do pH (2 a 10). Efetuou-se os ensaios de adsorção 

em carvão ativado e zeólita para as duas aminas a partir de uma  dilução de 200mg/L. 

Logo em seguida, filtrou-se a solução e o sólido retido foi submetido ao ensaio de 

mobilidade eletroforética. O pH do meio foi ajustado com ácido clorídrico e hidróxido 

de sódio. Em cada curva efetuou-se, no mínimo, dois ensaios para cada fase para 

confirmação dos valores obtidos. 
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  CAPÍTULO 5 

      

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

 Como a adsorção pode dar-se a partir de vários fenômenos (condensação capilar, 

formação de pares iônicos, monocamada, camada múltipla, etc), a interpretação de sua 

isoterma pode ser complexa. Uma das classificações possíveis para isotermas de 

adsorção foi proposta por Brunauer, Emmet e Teller (Rouquerol et al., 1999) que 

classificou as isotermas de adsorção em cinco tipos principais.  Estas isotermas foram 

inicialmente propostas para a adsorção de gases em sólidos e estão apresentadas na 

figura 5. Em função disso, é apresentado o volume do gás adsorvido em relação à sua 

pressão relativa. 

 

Figura 5 – Principais tipos de isotermas tipo BET (Rouquerol et al., 1999). P/P0 é a 

pressão relativa do gás e VADS é o volume de gás adsorvido no sólido. 

 

 Os cinco diferentes tipos de isotermas são descritos a seguir (Rouquerol et al., 

1999): 

  

 Tipo I - É caracterizada por um aumento inicial rápido do volume adsorvido à 

medida que se aumenta a pressão. A partir de determinada pressão, observa-se a 

39



 

tendência a um valor limite. Admite-se que este corresponde à formação da 

monocamada completa. 

 

 Tipo II – São isotermas bastante frequentes. A parte inicial da curva (até a sua 

metade) corresponde à formação de monocamada, quando o sólido é não poroso, e a 

condensação capilar, para substratos porosos. A partir da segunda metade da curva, 

ocorre adsorção em camadas múltiplas. 

 

 Tipo III – A adsorção inicial é lenta. O motivo principal se deve a forças de 

adsorção pouco intensas. À medida que aumenta a área ocupada, aumenta a adsorção 

com a formação de camadas múltiplas. 

 

 Tipo IV – Ocorre no caso condensação capilar e a formação de multicamadas até 

alcançar a saturação. A diferença entre a isoterma do tipo IV e II está no limite de 

saturação alcançado pela isoterma tipo IV. 

 

         Tipo V – Ocorre condensação capilar com início de adsorção lento (Rouquerol et 

al., 1999). 

 

 Narkis and Bem-David (1985) discutiram a adsorção do surfatante não iônico 

(etoxilato de nonil fenol) em carvão ativado e no argilo mineral bentonita. A adsorção 

do surfatante, em soluções com concentração de 10mg/L, em carvão ativado, gerou uma 

isoterma muito semelhante à isoterma de BET do tipo II. Estudos como esse tornam 

viável a comparação de isotermas de adsorção de surfatantes em sólidos porosos com as 

isotermas tipo BET propostas para a adsorção de gases nos mesmos. Essa abordagem 

será adotada no decorrer desta dissertação. 

 

5.1 - Avaliação da quantidade de amina extraída 

 

 Este item discute a quantidade de amina extraída pelos substratos sólidos, 

determinada pelo método espectrofotométrico mencionado no item 3.2. 
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         A adsorção, para os dois substratos sólidos, apresentou equilíbrio químico em 48 

horas de ensaio, tanto em pH=3 quanto em pH=10. 

 

5.1.1 – Quantidade de Amina extraída pelo carvão ativado 

 

   A tabela 6 apresenta a porcentagem de amina EDA-3B adsorvida em carvão 

ativado, para sistemas contendo entre 50mg/L e 200mg/L, em pH = 3. Verifica-se que a 

concentração final, a partir da concentração inicial de 200mg/L, foi de 1,0mg/L, enquanto 

que, para as soluções iniciais de 50mg/L e 100mg/L, a adsorção foi total. A extração de 

amina para todas as concentrações foi maior do que 99,0%. 

 

Tabela 6 – Porcentagem de amina EDA-3B extraída por 1g de carvão ativado em pH = 3 

e a  25°C. 

Concentração inicial de 

amina (mg/L) 

Concentração final de 

amina (mg/L) 

Porcentagem adsorvida 

(%) 

50 0,0 100,0 

100 0,0 100,0 

150                     0,9 98,70 

200                     1,1 99,45 

 

 

          A figura 6 apresenta a isoterma de carregamento da amina EDA-3B em carvão 

ativado, em pH = 3, no qual a amina se encontra na forma iônica. Na figura 6, tem-se a 

curva de adsorção da amina semelhante à isoterma de BET do tipo II da figura 5 

(Rouquerol et al., 1999). A isoterma de BET tipo II, apresenta uma região de inflexão, 

que se encontra na metade da curva, mostrando onde a adsorção muda de condensação 

capilar para camadas múltiplas. No presente trabalho, estima-se que a região de inflexão 

esteja situada em torno de 12,5mg/g. Até este ponto, a adsorção ocorre por condensação 

capilar. A partir desse valor, muda a maneira de como ocorre a adsorção. Têm-se em 

seguida a formação de camadas múltiplas, ocorrendo a partir das moléculas já adsorvidas 

a adsorção de outras moléculas.  
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 Figura 6 - Isoterma de carregamento de amina EDA-3B em carvão ativado em pH=3,  a 

25ºC. 

 

 Para a adsorção da amina EDA-3B em carvão ativado, em pH=10, nas 

concentrações entre 50mg/L e 200mg/L, ocorreu 100% de adsorção, conforme mostra a 

tabela 7 a seguir.  

 

Tabela 7 – Porcentagem de amina EDA-3B extraída por 1g de carvão ativado em pH = 

10, a 25°C. 

Concentração inicial de 

 Amina (mg/L) 

Concentração final de amina 

(mg/L) 

Porcentagem adsorvida 

(%) 

50 0,0   100,0 

100 0,0   100,0 

150 1,05    99,00 

200 1,15   99,35 
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A figura 7 apresenta a isoterma de carregamento da amina EDA-3B em 1g de 

carvão ativado, em pH=10, onde a adsorção se dá também inicialmente por condensação 

capilar. Analisando novamente a isoterma de BET tipo II da figura 5 (Rouquerol et al., 

1999) percebe-se a nítida semelhança entre as isotermas de carregamento, sugerindo 

assim que o mecanismo de adsorção tenha ocorrido dessa forma. Em torno de 12,5mg/g 

(ponto de inflexão da isoterma tipo II), como foi observado no ensaio de adsorção em  

pH=3, a condensação capilar se encerra. A partir daí há também a formação de camadas 

múltiplas através de adsorção das moléculas ainda livres junto àquelas que estão 

previamente adsorvidas na interface carvão/molécula de amina EDA-3B. 
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  Figura 7 - Isoterma de carregamento da amina EDA-3B em carvão ativado em pH=10, 

a 25ºC. 

 

Em relação à amina F2835-2L, devido à total adsorção em carvão ativado em 

pH=3 e pH=10 não foi possível construir suas isotermas. Sugere-se novos ensaios 

variando a quantidade de adsorvente no meio ou aumentando as concentrações da amina 

em solução de modo a se obter uma curva de carregamento representativa. 
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 Nos modelos de adsorção de surfatantes, o mecanismo de adsorção por 

condensação capilar é freqüente em sólidos porosos. Alguns estudos observaram que a 

capacidade de adsorção está associada ao tamanho dos poros, principalmente na faixa 

de 30 - 200Å (Urano et al., 1982). Segundo Chernyshova et al. (2000), cada molécula 

de amina ocupa uma área transversal igual a 23,4Å2. A partir das tabelas 04 e 05, 

podem-se calcular as áreas médias da seção transversal do carvão ativado e da zeólita 

como, respectivamente, 390Å2 e 2122Å2, ou seja, a condensação capilar nos poros de 

ambos adsorventes é possível. Cabe ressaltar que a área superficial do carvão é 

basicamente composta por microporos enquanto que na zeólita, representa cerca de 

35%.  

  

 Ebie et al. (2001) estudaram dois carvões ativados, sendo um deles com volume 

de microporos de 0,498cm3/g e o outro com volume de microporos maior do que 

0,49cm3/g. Os resultados do estudo mostraram que o carvão ativado de menor volume 

de microporos teve enchimento total destes poros pelas moléculas de surfatante com 

cadeia carbônica de 8 a 12 átomos. No presente trabalho de adsorção de aminas com 

cadeia carbônica entre 8 e 15 carbonos, o carvão ativado apresenta volume de 

microporos de 0,49cm3/g. As características da molécula surfatante e do carvão ativado 

do presente estudo permitem considerar que, baseado nos resultados apresentados por 

Ebie et al. (2001), as moléculas de amina preenchem parcialmente os poros do carvão 

ativado. Anteriormente foi mostrado que a eficiência de adsorção do carvão ativado 

para as duas aminas variou entre 99% e 100% de acordo com o observado por Ebie et 

al. (2001) em seus estudos. 

  

5.1.2 –  Quantidade de Amina extraída pela zeólita 

  

O primeiro ensaio de adsorção da amina EDA-3B feito com o adsorvente zeólita 

ocorreu em pH=3.  

 

A tabela 8 fornece a porcentagem de amina EDA-3B adsorvida neste sólido. 

Como pode-se ver, a porcentagem de amina adsorvida foi menor se comparada com o 
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carvão ativado quando ensaiado nas mesmas condições experimentais. As extrações 

ficaram na faixa de 95% a 98% de rendimento para os ensaios em pH=3.  

 

Tabela 8 – Porcentagem de amina EDA-3B extraída por 1g de zeólita em pH=3, a 25°C. 

Concentração inicial de 

amina (mg/L) 

Concentração final de amina 

(mg/L) 

Porcentagem adsorvida 

(%) 

50 2,5 95,00 

100 3,7 96,30 

150 4,9                 96,70 

200 6,0                 97,00 

 

  

Levando-se em consideração a semelhança da isoterma de carregamento da 

amina EDA-3B em zeólita para pH=3, sugere-se que a figura 8 apresenta 

comportamento semelhante a isoterma de BET do tipo III da figura 5 (Rouquerol et al., 

1999). A figura 8 também sugere uma adsorção inicial lenta em virtude das forças de 

adsorção pouco intensas. À medida que se aumenta a área ocupada, aumenta-se a 

adsorção por condensação capilar nos poros da zeólita. A formação das camadas 

múltiplas vem após a adsorção por condensação capilar (Rouquerol et al., 1999). 

Acredita-se que, o fato do volume dos poros e conseqüentemente a área superficial da 

zeólita serem menores do que os do carvão ativado, possa ter contribuído para a menor 

porcentagem adsorvida, além do mecanismo de adsorção. 
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  Figura 8 – Isoterma de carregamento da amina EDA-3B em zeólita em pH=3, a 25°C. 

 

           O resultado da adsorção da amina EDA-3B em zeólita para pH=10 é apresentado 

na tabela 9. Nestas condições de ensaio, houve também maiores adsorções para as 

concentrações de 150mg/L e 200mg/L. 

 

Tabela 9 – Porcentagem de amina EDA-3B extraída por 1g de zeólita em pH=10, a 

25°C. 

Concentração inicial de 

Amina (mg/L) 

Concentração final de 

amina (mg/L) 

Porcentagem adsorvida (%)

50 2,0 95,00 

100   2,50 97,50 

150 2,8 98,10 

200 3,0 98,50 

 

A figura 9 apresenta a isoterma de carregamento que se assemelha com uma das 

isotermas de BET, mais especificamente a do tipo III, figura 5 (Rouquerol et al., 1999). 

A figura 9 sugere que a adsorção da amina EDA-3B começa de forma lenta na zeólita. 

Quando começa a aumentar a adsorção, dá-se início à formação de camadas múltiplas.  
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Figura 9 – Isoterma de carregamento da amina EDA-3B em zeólita em pH=10, a  25ºC. 

 

Já, para a adsorção da diamina F2835-2L na zeólita, em pH=3, a tabela 10 

mostra que a eficiência de adsorção não teve diferença significativa se comparada com a 

quantidada adsorvida da monoamina EDA-3B, nas mesmas condições de ensaio.  

 

Tabela 10 – Porcentagem de diamina F2835-2L extraída por 1g de zeólita em pH=3, a 

25°C. 

Concentração inicial de 

Amina (mg/L) 

Concentração final de 

amina (mg/L) 

Porcentagem adsorvida 

(%) 

50 2,3                  95,40 

100 2,4  97,60 

150 3,4  97,70 

200 5,0  97,50 

 

A figura 10 apresenta a isoterma de carregamento da diamina em zeólita, em 

pH=3, que sugere, segundo a isoterma de BET tipo V da figura 5 (Rouquerol et al., 

1999), uma adsorção lenta. As moléculas de diamina se depositam nos poros da zeólita 

mais uma vez pelo fenômeno da condensação capilar. Em seguida sugere-se que tenha 
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ocorrido o início da adsorção pela formação de camadas múltiplas (Rouquerol et al., 

1999). 
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  Figura 10 – Isoterma de carregamento da diamina F2835-2L em zeólita em pH=3, a      

  25ºC. 

 

Tem-se a seguir a tabela 11 que apresenta a porcentagem de diamina F2835-2L 

adsorvida em zeólita em pH=10, onde a maior porcentagem se deu para a concentração 

de 200mg/L. 

 

Tabela 11 – Porcentagem de diamina F2835-2L extraída por 1g de zeólita em pH=10 e a 

25°C. 

Concentração inicial de 

Amina (mg/L) 

Concentração final de amina 

(mg/L) 

Porcentagem adsorvida (%) 

50  2,2                    95,70 

100 2,3 97,70 

150 2,5 98,30 

200 3,0 98,50 
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A figura 11 apresenta a isoterma de carregamento da diamina em zeólita, em 

pH=10. O carregamento da molécula da amina F2835-2L sugere o mesmo 

comportamento para o carregamento da diamina em zeólita e em pH=3.  

0

5

10

15

20

25

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Concentração final de diamina F2835-2L (mg/L)

C
ar

re
ga

m
en

to
 n

a 
ze

ól
ita

 (m
g/

g

  Figura 11– Isoterma de carregamento da diamina F2835-2L em zeólita em pH=10, a 

25°C. 

 

 Os resultados apresentados mostram uma adsorção maior que 95% para as duas 

aminas tanto em carvão ativado quanto na zeólita. Em seguida, são apresentados 

resultados de mobilidade eletroforética dos dois substratos sólidos com o objetivo de se 

conhecer o mecanismo de adsorção. 

 

 

5.2 – Determinação da mobilidade eletroforética 

 
 

 Este item discute os resultados obtidos nos ensaios da mobilidade eletroforética 

da superfície do carvão ativado e da zeólita.  
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O primeiro gráfico a ser analisado é a figura 12 que traz a curva da mobilidade 

eletroforética do carvão ativado versus pH. Em pH=2, a sua mobilidade eletroforética é 

positiva.  Isto pode ser atribuído a adsorção dos íons H+ do meio sobre a sua  superfície 

(Julien et al., 1998). 
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 Figura 12 – Mobilidade eletroforética do carvão ativado em água destilada. 

 

 

 À medida que o pH cresce, o valor da mobilidade eletroforética do carvão 

ativado vai diminuindo até ocorrer a reversão de carga na superfície do sólido 

adsorvente, em pH em torno de 2,5. O pH, onde ocorre a reversão de carga, chama-se 

ponto isoelétrico, ou seja, o ponto onde a carga superficial do sistema é nula. O valor da 

mobilidade eletroforética do carvão ativado diminui à medida que o meio torna-se mais 

básico. Atribui-se os valores negativos da mobilidade eletroforética do carvão ativado à 

adsorção de íons OH- na superfície do sólido em questão (Julien et al., 1998). 

 
  A figura 13 apresenta a mobilidade eletroforética do carvão ativado 

versus pH após a adsorção da amina EDA-3B, em soluções com concentração inicial de 

200mg/L. 
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Figura 13 – Mobilidade eleteroforética do carvão ativado em solução a 200mg/L de   

amina EDA- 3B. 

   

Conforme mostra a figura 13, ocorre reversão total da carga superficial do 

carvão ativado em toda a faixa de pH, onde o maior valor positivo se dá em pH=3, com 

mobilidade eletroforética em torno de 46,0 x 103 cm/seg/volt/cm. À medida que o pH 

aumenta, a mobilidade eletroforética diminui alcançando um valor em torno de 35,0 x 

103 cm/seg/volt/cm. A diminuição da mobilidade eletroforética pode ser devida à 

redução da concentração de grupos amino protonados, que reduz a afinidade da amina 

pelo carvão ativado na fase de condensação capilar. 

  

A figura 6, no item 5.1.1, apresentou o carregamento da amina EDA-3B onde foi 

sugerido que, segundo a semelhança com uma das isotermas de BET do tipo II da figura 

5, a adsorção se iniciaria por condensação capilar, fenômeno que ocorre em sólidos 

porosos (Rouquerol et al., 1999). Os cátions R-NH2
+ são íons determinadores de 

potencial, revertendo a carga superficial do sólido adsorvente, em toda a  faixa de pH. 

Após a condensação capilar, deu-se início à formação das camadas múltiplas que se 
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fizeram a partir de associações entre as cadeias carbônicas por interações hidrofóbicas, 

devido a forças de van der Waals (Basar et al., 2003). 

  

 Em pH=10, a mobilidade eletroforética da amina EDA-3B, adsorvida no carvão 

ativado, apresenta-se positiva, porém com um valor menor do que aquele observado em 

pH=3. Sugere-se que o carregamento da amina, neste pH, dê-se também inicialmente 

por condensação capilar, por  mecanismo de adsorção física (Rouquerol et al., 1999). 

 

           A mobilidade eletroforética das partículas de carvão ativado tendo a diamina 

F2835-2L adsorvida em sua superfície apresentou reversão total de carga na faixa de pH 

2 a 10, conforme se vê na figura 14. O valor da mobilidade eletroforética apresenta-se 

em torno de 13,0 x 103 cm/seg/volt/cm em toda a faixa de pH ácido (2 a 7).  

 

Em meio básico, à medida que se aumenta o pH, a mobilidade eletroforética do 

carvão ativado adquire valores mais elevados.  Em pH=10, esta é quase oito vezes 

maior que aquela obtida com a amina EDA-3B adsorvida, nas mesmas condições de 

ensaio, indicando uma alta afinidade entre a amina e o carvão ativado. 

 

Novamente, a monocamada, em pH=10, forma-se por interações eletrostáticas 

entre  o sólido e a parte polar dos íons R-NH2
+ e as camadas múltiplas, por associação 

entre as cadeia carbônicas, por forças de van der Waals (Basar et al., 2003). Supõe-se 

que, pelo fato da diamina apresentar menor grau de neutralização (o que a torna menos 

solúvel) além de uma cadeia carbônica maior, a interação entre as moléculas, durante a 

etapa de formação de camadas múltiplas, seja mais intensa. Além disso, a presença de 

dois grupos NH2 favorece a adsorção no carvão ativado. 
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 Figura 14 – Mobilidade eletroforética do carvão ativado com diamina F2835-2L 

adsorvida. 

 

 Outros estudos similares ao presente trabalho servem de parâmetro para reforçar 

as suposições quanto ao mecanismos de adsorção apresentados nos itens 5.1 e 5.2. 

Estudos avaliaram a adsorção da molécula de brometo de cetil trimetilamônio, CTAB, 

na superfície de um carvão ativado. O efeito do cátion monovalente (CTA+) na medida 

do potencial zeta da superfície do carvão foi investigado (Basar et al., 2003). As 

concentrações do surfatante variaram de 0,01mmol/L a 1mmol/L. A adsorção de CTAB 

foi conduzida, para as diferentes concentrações do surfatante, usando 100mL de cada 

solução em frasco de vidro onde 0,1g de carvão ativado reagiu com esta solução durante 

120 minutos, a 30ºC  (Basar et. al, 2003).  

        

           O potencial zeta do carvão ativado, sem adsorção alguma de CTAB, foi de -

17,7mV em pH=7 e mudou para 39mV tendo o CTAB adsorvido na sua superfície a 

partir de uma concentração de 0,01mmol/L na solução aquosa inicial. Com a 

concentração de CTAB variando de 0,01mmol/L até 1mmol/L, o potencial zeta do 

carvão ativado passou de 39mV para 58mV. Os resultados sugeriram que a adsorção de 

CTAB ocorreu via forças hidrofóbicas na superfície do carvão ativado (Basar et. al, 
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2003). Especulou-se, a partir de dados obtidos de quantidade de massa de CTAB 

adsorvida versus variação de sua concentração em solução, que em baixas 

concentrações, surfatantes catiônicos interagem com a superfície do carvão ativado 

principalmente devido a interações eletrostáticas, se a superfície do carvão ativado tiver 

uma carga negativa. A partir de 1mmol/L em solução, a adsorção do surfatante passou a 

ocorrer via formação de camadas múltiplas (Basar et. al, 2003).  

 

 O carvão ativado do presente estudo também apresentou carga superficial 

negativa, na faixa de pH 3 a 10 sem adsorção alguma de amina, em torno de –6,0 

cm/s/volt/cm. Apesar de se tratarem de surfatantes diferentes no presente estudo e no de 

Basar et al. (2003), ocorreu também a reversão de carga superficial do carvão ativado. 

 

 Em outro estudo, também foi investigada a adsorção do brometo de 

cetiltrimetilamônio (CTAB) em carvão ativado com área superficial de 900m2/g e 

tamanho de partículas de 150µm. Mediu-se o potencial zeta das partículas de carvão 

ativado, após o ensaio de adsorção. O equipamento usado foi o zetâmetro +3,0 em pH 

natural da solução. Misturou-se 0,1g de carvão ativado em 100mL de solução com 

diferentes concentrações (30, 60, 90, 120, 150, 180, 240 e 300mg/L) de CTAB, a 25ºC 

(Gurses et al., 2003). 

 

 Segundo os autores, a adsorção das moléculas de CTAB ocorreu 

predominantemente através do enchimento dos macroporos e microporos dependendo 

da quantidade de moléculas de CTAB em solução. Para concentrações de CTAB em 

meio aquoso na faixa de 90mg/L a 300mg/L, o potencial zeta foi positivo, indicando 

onde o mecanismo de adsorção ocorreu por interações hidrofóbicas entre o carvão 

ativado e as moléculas surfatantes  (Gurses et. al, 2003). 

  Com base nos resultados apresentados e dicutidos na literatura o presente 

trabalho propõe-se que a adsorção das aminas em carvão ativado ocorre por um 

mecanismo de condensação capilar devido a interação entre o surfatante e grupos 

carregados negativamente no carvão ativado. Em seguida, por interações hidrofóbicas, 

há a formação de camadas múltiplas  na superfície do carvão. 
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          Os gráficos a seguir tratam da mobilidade eletroforética da zeólita em diferentes 

condições. A figura 15 mostra a mobilidade eletroforética da zeólita em meio aquoso.  

Em toda a faixa de pH, a zeólita apresenta superfície negativa, até mesmo em pH 

altamente ácido. Os aluminossilicatos apresentam grupos SiO3
-2 e AlO2

-, carregados 

negativamente devido à substituição de átomos de Si+4 por Al+3 que gera um acúmulo 

de carga negativa no mineral. Em contato com a água estes grupos adsorvem íons H+ e 

OH- resultando nas estruturas AlOH e SiOH, que se dissociam de acordo com as 

seguintes reações (Zhao et al., 2003 (a)). 

 

           Al-OH  ⇔ Al-O- + H+                  (8) 

 Si-OH  ⇔ Si-O- + H+          (9) 
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Figura 15 - Mobilidade eletroforética da zeólita em água destilada. 

  

 A extensão da ionização da superfície é uma função do pH na solução. Na faixa 

de pH ácido, a zeólita apresenta-se com superfície menos negativa em virtude da 

presença de íons H+ disponíveis para adsorção em seus sítios (Zhao et al., 2003 (a)). 

Para pH=2, a mobilidade eletroforética da zeólita está em torno de - 2,0 cm/seg/volt/cm, 

enquanto que para pH=10 está em torno de -9,5cm/seg/volt/cm. 

55



 

 

            A curva da figura 16 apresenta a mobilidade eletroforética da zeólita após ensaio 

de adsorção com soluções de concentração de 200mg/L de amina EDA-3B.  
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Figura 16 – Mobilidade eletroforética da zeólita com amina EBA-3B adsorvida. 

 

 

         Como pode-se observar, ocorreu a reversão de carga em toda a faixa de pH (2 a 

10) na superfície da zeólita. Para a faixa de pH ácido, a mobilidade eletroforética 

manteve-se em torno de 13,5 cm/seg/volt/cm. A partir do pH neutro, ocorreu ligeiro 

aumento, alcançando um valor máximo de 17,9cm/seg/volt/cm, em pH=10. Sugere-se 

que o baixo valor das mobilidades eletroforéticas da zeólita em comparação com as 

mobilidades eletroforéticas do carvão ativado seja devido à diferença de superfície entre 

os dois sólidos.   

 

            Sugere-se que a reversão da carga superficial da zeólita se faz por pontes de 

hidrogênio entre os grupos silanol (O-Si-O) e O-Al-O com o surfatante. Acredita-se que 

a reação entre a  superfície do sólido e a molécula de amina tenha ocorrido conforme as 

seguintes equações (Zhao et al., 2003 (b)): 
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          H 

                    Si-O- + NH2 –R  ↔ Si-O- + H-N-R              (10) 

 

                   Al-O- + NH2 –R  ↔ Al-O- + H-N-R              (11) 

          H 

               

            Quando a molécula de amina está perto da superfície da zeólita, os átomos de 

oxigênio dos grupos Si-O- e Al-O- atraem o hidrogênio do grupo NH2 (Zhao et al., 2003 

(b)). 

 

              A figura 17 apresenta a variação da mobilidade eletroforética da diamina 

F2835-2L com o pH. Houve reversão de sinal também para estas condições de ensaio.  
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  Figura 17 – Mobilidade eletroforética da zeólita com amina F2835-2L adsorvida. 

 

                Sugere-se que a reversão de carga na superfície da zeólita após adsorção da 

monoamina EDA-3B e da diamina F2835-2L ocorreram nos sítios negativos da zeólita 

por interações eletrostáticas e também por condensação capilar (Zhao et al., 2003 (b)). 
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             Um outro mecanismo para a adsorção é proposto por Chernyshova et al., 

(2000). Os autores verificaram que o potencial zeta do quartzo em água deionizada, que 

apresentava valor de –33mV, passou a estar em torno de 30mV. Os autores concluíram 

que o aumento do potencial zeta não era devido a adsorção de cátions das moléculas de 

amina, como tem sido proposto, mas sim devido a precipitação destas moléculas e 

condensação capilar. Segundo os autores, com o aumento da concentração de amina em 

solução aumenta-se também a precipitação na superfície do sólido adsorvente. O 

aprofundamento do estudo do mecanismo de adsorção feito por Chernyshova et al. 

(2000) está fora do escopo do presente trabalho. 

 

              Os resultados obtidos no presente estudo sugerem, baseado nas isotermas, 

adsorção por condensação capilar e interações eletrostáticas na zeólita. Apesar da 

diferença das condições experimentais entre o presente estudo e as condições 

experimentais do estudo de Chenyshova et al. (2000), resultados semelhantes de 

adsorção foram encontrados, como reversão de carga superficial. 

  

              Vários outros trabalhos também observaram a reversão de carga superficial de 

silicatos na presença de surfatantes contendo o grupo amino. Um dos estudos da 

interação de silicatos e surfatantes trata da interação do íon dodecilamônio, a partir de 

uma concentração de 10-4mol/L de solução de cloreto de dodecilamina com a superfície 

de uma mica. Em pH baixo, a adsorção foi atribuída a  interações eletrostáticas entre as 

cargas superficiais da mica e o íon dodecilamônio, formando monocamada (a mica não 

é porosa), como nos resultados do presente trabalho (Rutland et al., 1992). 

 

           Através da medida do potencial zeta da mica em solução de cloreto dodecilamina 

foi  verificado que, para um período de adsorção de 24 horas, o potencial zeta foi de 

+60mV com amina adsorvida enquanto que o potencial zeta da mica em meio aquoso 

foi de –45mV (Rutland et al., 1992), ou seja, os silicatos do estudo de Rutland et al. 

(1992) também apresentaram reversão de carga na sua superfície, quando houve a 

adsorção de aminas. 
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                  Outros aluminossilicatos podem ser aplicados para a adsorção de surfatantes. 

Zhao et al. (2003(b)) estudaram a adsorção de um surfatante catiônico N-(2-aminoetil)-

1-naftalenoacetamida, de grupo polar NH2
+, na superfície de caolinita. Os resultados dos 

experimentos de adsorção com 5 x 10-2g/L de surfatante mostraram claramente que a 

molécula adsorve na superfície da caolinita por pontes de hidrogênio entre o grupo 

NH2
+, e os grupos Si-O- e Al-O-, além da condensação capilar pelas moléculas da amina 

no poros do sólido (área superficial de 16,29m2/g) e formação de micelas (Zhao et al., 

2003 (b)). 

 

               Resumindo, os íons R-NH2
+ são então íons determinadores de potencial, 

revertendo a carga superficial da zeólia. Nas camadas múltiplas formadas, além das 

forças eletrostáticas houve também interação entre as cadeias carbônicas por forças de 

van der Waals que se fazem junto à interface sólido/líquido (Chernyshova et al., 2000).  

  

               Ambos os substratos podem ser aplicados para a recuperação de aminas 

utilizadas na flotação de minérios de ferro. Segundo a literatura, o mecanismo de 

adsorção mais discutido ocorre via condensação capilar seguido de formação de 

camadas múltiplas para elevadas concentrações do surfatante adsorvido. Considerando 

fatores econômicos, tendo em vista que o custo da amina é elevado, além de fatores  

ambientais, torna-se viável a técnica apresentada, visto que o mecanismo de adsorção 

foi bastante eficiente. 
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                                               CAPÍTULO 6 
 
CONCLUSÕES 
  

 

                       A recuperação de aminas como adsorventes sólidos é uma técnica 

possível de ser conduzida, somando-se a outros disponíveis para a redução de consumo 

do coletor. Os resultados mostraram que a adsorção das aminas EDA-3B e F2835-2L 

em carvão ativado teve eficiência de 100%. Já para a adsorção das aminas em zeólita, a 

recuperação foi na faixa de 95% a 98%. 

 

                          As isotermas de adsorção sugerem mecanismos de adsorção por 

condensação capilar e por formação de camadas múltiplas nos dois sólidos adsorventes.  

 

                           A mobilidade eletroforética  dos sólidos adsorventes apresentou 

reversão de carga superficial tanto em carvão ativado quanto em zeólita, para elevadas 

concentrações do surfatante. 
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CAPÍTULO 7 

 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 

- A metodologia para quantificação de amina pelo método da ninhidrina 

deve ser   melhorada; 

 

- propor novos métodos para a quantificação de aminas, por exemplo pela 

medida da tensão superficial do meio; 

 

- estudar a dessorção de aminas; 

 

- realizar experimentos de adsorção para soluções contendo aminas e 

amido. 
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