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RESUMO 

 

No cenário atual da mineração, diversas pesquisas têm sido desenvolvidas com objetivo de 

reaproveitar todo material que é depositado em barragens. Grande parte desse material é 

composto pelo rejeito proveniente das plantas de beneficiamento mineral, entretanto outra 

parcela é composta por finos de minério, que apesar dos teores de elementos úteis relativamente 

altos, não conseguem ser processados pelos métodos tradicionais de concentração. Várias 

alternativas têm sido propostas, dentre as quais se destaca o processo de agregação hidrofóbica 

por cisalhamento. Diferente dos processos usuais de aglomeração em que são utilizados 

floculantes ou coagulantes inorgânicos, essa técnica promove a agregação de partículas 

minerais, seletivamente hidrofobizadas pela ação de coletores, em um sistema submetido a uma 

intensa agitação. Os agregados hidrofóbicos formados são capazes de aderir na bolha e serem 

recuperados através da flotação. Apesar do potencial, este processo ainda possui aplicação 

limitada na indústria mineral brasileira, o que pode ser atribuído à disponibilidade de minérios 

de fácil processamento e à falta de compreensão a respeito do assunto. Este fato motivou o 

desenvolvimento desta pesquisa, que teve como objetivo estudar a aplicabilidade da agregação 

hidrofóbica por cisalhamento para auxiliar a flotação reversa do minério de ferro com 

granulometria (90% < 38 μm). Primeiramente, foram realizados estudos de agregação 

utilizando o quartzo. Em seguida, foram realizados ensaios de flotação de bancada, com a etapa 

de condicionamento em alta intensidade, com o minério de ferro. Para os estudos fundamentais, 

foram testados diferentes valores de pH, velocidade e tempo de agitação, tipo e concentração 

de coletor identificando as melhores condições de agregação do quartzo. Os coletores utilizados 

para hidrofobização dos minerais foram uma amina primária, uma etermonoamina e uma 

eterdiamina. Os resultados mostraram que não houve agregação das partículas na ausência do 

coletor, mesmo condicionadas em alta intensidade, comprovando a importância da 

hidrofobicidade das partículas para formação e crescimento dos agregados. Em relação a 

intensidade de agitação, o índice de agregação aumentou com a velocidade de rotação. Dentre 

os valores testados, em 500 rpm, o índice de agregação ficou muito próximo aos testes sem 

agitação. Em 3.000 rpm, apesar dos maiores índices de agregação, o tamanho dos agregados 

diminuiu, devido ao forte cisalhamento causado pela agitação do sistema. Quanto a carga das 

partículas, não foi possível relacionar a agregação do sistema com o potencial zeta das 

partículas, uma vez que foi observada agregação em altos módulos de potencial zeta, 

comprovando que a hidrofobicidade é o fator que governa este processo de agregação. Nos 

ensaios de flotação em bancada, observou-se para todos os reagentes testados um aumento 

significativo do índice de seletividade com o aumento da velocidade de condicionamento do 

sistema, com os maiores IS obtidos em 2.200 rpm. O aumento da porcentagem de sólidos de  

30 % para 50% também contribuiu para o processo de separação. Quanto a quantidade de 

coletor, verificou-se que as dosagens de 150 g/t e 200 g/t garantiram melhor seletividade. Ao 

comparar os reagentes testados, a etermonoamina apresentou os melhores parâmetros de 

qualidade, ou seja, menor quantidade de sílica e consequente maior teor de ferro no concentrado 

que os outros reagentes testados. Já a eterdiamina alcançou maiores valores de produtividade 

quando comparada com a etermoamina. A análise dos resultados permitiu concluir que a 

agregação hidrofóbica é uma técnica promissora para a recuperação de partículas finas de 

minério de ferro. 

 

Palavras-chave: Condicionamento em alta intensidade. Finos de minério de ferro. Flotação de 

quartzo.   



 

 

ABSTRACT 

 

In the current conditions of mining activities, several researches have been developed in order 

to reuse the thousands of tons of material deposited daily in tailings dams. Much of this material 

is composed by tailings from beneficiation plants, however another portion is composed by ore 

fines which, despite the high contents of useful elements, are not amenable processing by 

traditional concentration methods. Several alternative techniques have been developed for 

processing fine particles, among which hydrophobic aggregation should be emphasized. Unlike 

the usual agglomeration processes where flocculants or inorganic coagulants are used, in this 

process, selective hydrophobization is induced by collectors, in a system with a shear field of 

sufficient magnitude. The formed aggregates are able to adhere to air bubbles and can be 

recovered via flotation. Despite the potential, this process still has limited application in the 

industry, which can be attributed to the availability of easily processed ores and the lack of 

understanding concerning this process. This fact motivated the development of this research, 

which aimed to study the applicability of shear flocculation to assist flotation of an iron ore 

(90%< 38 μm). Firstly, aggregation studies were performed using a quartz sample. 

Subsequently, bench flotation with high-intensity conditioning stage was performed with an 

iron ore. For fundamental studies, different values of pH, stirring speed and stirring time, type 

and collector concentration were tested, identifying the best conditions of quartz aggregation. 

The collectors used for surface’s hydrofobization were a primary amine, an ethermonomine and 

an etherdiamine. The results showed that there was no aggregation in the absence of the 

collector, even conditioned at high intensity, showing the importance of the hydrophobicity of 

the particles for formation and growth of the aggregates. Regarding agitation, the aggregation 

index increased with the stirring speed. For 500 rpm, the aggregation index was very close to 

that of the tests without agitation, evidencing the need of minimal kinetic energy to induce 

aggregation. At 3000 rpm, despite the higher aggregation indexes, the size of the aggregates 

decreased due to the strong shear caused by the agitation of the system. As for the particle 

charge, there was not a correlation between system’s aggregation and zeta potential of the 

particles, since it was observed aggregation at high potential values, showing that 

hydrophobicity is the main parameter of this process. In bench flotation tests, it was observed 

for all reagents tested a significant increase in the selectivity index with the increase of the 

system conditioning speed. The highest value of IS was obtained at 2200 rpm. The increase in 

the solid percentage from 30 to 50% also contributed to the separation process. As for the 

collector concentration, it was found that those of 150 g/t and 200 g/t ensured better selectivity. 

The highest values of metallurgical recovery and mass recovery coincided with the tests with 

worse selectivity and higher silica content in the concentrate. The ethermonoamine presented 

the best quality parameters, such as lower amount of silica and consequent higher iron content 

in the concentrate in comparison with other reagents tested. Etherdiamine achieved higher 

productivity values when compared to the ethermoamine. The analysis of the results allowed 

us to conclude that hydrophobic aggregation is a promising technique for the recovery of fine 

particles of iron ore.  

 

Keywords: Shear flocculation. Iron ore fines. Quartz flotation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Devido à baixa recuperação dos processos de concentração de partículas finas, milhares de 

toneladas de rejeitos com alto teor têm sido depositados em barragens. Considerando a 

legislação ambiental atual, o aproveitamento desses finos torna-se fundamental para 

sobrevivência das mineradoras, razão pela qual o desenvolvimento de novos processos e a 

melhoria de processos já existentes são necessários para manutenção das operações e 

sustentabilidade dos empreendimentos. 

 

A baixa eficiência dos processos de flotação de partículas finas pode ser atribuída às 

características inerentes a esses materiais, tais como: pequena massa, alta área superficial e 

baixa eficiência de colisão entre partículas e bolhas. A combinação desses aspectos resulta no 

consumo excessivo de reagentes, excesso de estabilidade da espuma e no arraste mecânico que, 

por sua vez, afeta o teor e a recuperação do concentrado (SUBRAHMANYAM & 

FORSSBERG, 1990; WAN- ZHONG et al., 2011).  

 

As técnicas alternativas desenvolvidas para aumentar a recuperação de partículas finas e 

ultrafinas apresentam diferentes graus de eficiência, mas todos esses processos baseiam-se no 

princípio de aumentar a probabilidade de colisão entre as partículas e as bolhas. O aumento da 

probabilidade de colisão pode se dar pelo aumento do tempo de contato entre as partículas e as 

bolhas (flotação em coluna), ou à diminuição do tamanho das bolhas (flotação por ar dissolvido 

ou eletro-flotação), ou ainda pelo “aumento do tamanho das partículas problema” através de 

processos de agregação (BALTAR, 2010). 

 

De acordo com Subrahmanyam & Forssberg (1990), existem diversos métodos de concentração 

baseados em agregação. Além da floculação seletiva utilizando polímeros ou da coagulação por 

eletrólitos inorgânicos, existem outras técnicas de aglomeração baseadas na agregação 

hidrofóbica seletiva de minerais específicos. Nas últimas duas décadas, os mecanismos de 

agregação hidrofóbica de muitos minerais envolvendo vários parâmetros, tais como: tamanho 

original das partículas, pH, função química do coletor, tamanho da cadeia hidrocarbônica, 

estrutura do tanque e tipo do impelidor têm sido investigados (WAN-ZHONG et al., 2011).   

 

No processo de agregação hidrofóbica por cisalhamento (shear flocculation), objeto de estudo 

desta tese, as partículas minerais são seletivamente hidrofobizadas pela ação de surfatantes e/ou 



15 

 

óleos inorgânicos, em um sistema submetido a uma intensa agitação. Como resultado da 

agitação turbulenta e das colisões que ocorrem, a barreira energética resultante da repulsão da 

camada elétrica é superada, produzindo a aproximação das partículas e a formação de agregados 

hidrofóbicos capazes de aderir à bolha e serem recuperados através da flotação (FORBES, 

2011).  

 

Apesar do grande potencial, este processo ainda possui aplicação restrita na indústria mineral, 

o que pode ser atribuído à grande complexidade e pouca compreensão a respeito do assunto. 

Este fato motivou o desenvolvimento desta pesquisa, que teve como objetivo estudar o processo 

de agregação hidrofóbica do quartzo, principal mineral de ganga do minério de ferro, com vistas 

a auxiliar a flotação catiônica reversa de um minério de ferro com 90 % das partículas inferiores 

a 38 μm provenientes de uma mina do Quadrilátero Ferrífero. 
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2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA  

 

Os processos industriais de beneficiamento e transformação dos bens minerais apresentam 

ineficiências operacionais que fazem com que grande parte dos elementos úteis presentes em 

minérios com granulometria fina não possam ser aproveitados economicamente. Esses resíduos 

gerados diariamente são dispostos em grandes barragens, que merecem atenção devido aos 

grandes riscos relacionados à instabilidade mecânica dessas instalações. Desta maneira, estudos 

relacionados à obtenção de produtos, através do reprocessamento do material depositado nas 

bacias de rejeito, é uma forte tendência e um dos maiores desafios das plantas minero-

metalúrgicas no mundo. 

 

Pensar na aglomeração das partículas finas utilizando coletores já usuais do processo de 

concentração, necessitando apenas de uma etapa de condicionamento em alta intensidade 

anterior ao processo de flotação, é algo interessante para a indústria mineral. Resultados 

promissores  significam um aprimoramento do processo de flotação, com aumento da eficiência 

desta técnica para o aproveitamento de partículas ultrafinas, e abre a possibilidade de tratar 

também rejeitos com características semelhantes ao material estudado nesta pesquisa. 
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3 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho foi estudar a aplicabilidade do processo de agregação 

hidrofóbica por condicionamento em alta intensidade no processamento de finos de minério de 

ferro de uma mina do Quadrilátero Ferrífero. 

 

Para tanto os objetivos específicos foram: 

 

a) realizar estudos fundamentais de agregação hidrofóbica por cisalhamento do quartzo 

utilizando diferentes aminas, valores de pH, velocidade e tempo de agitação verificando 

as melhores condições de agregação para o principal mineral de ganga do minério de ferro; 

b) medir o grau de agregação do sistema através de medidas de índice de agregação no 

fotômetro (PDA 2000) e do volume dos agregados sedimentados no cone de Imhoff; 

c) caracterizar o tamanho e a forma dos agregados hidrofóbicos de quartzo através de 

microfotografias. 

d) estudar a flotabilidade dos agregados hidrofóbicos formados nas diferentes condições 

experimentais; 

e) avaliar a adsorção dos coletores e sua influência no estado de agregação e dispersão do 

sistema através de medidas de potencial zeta;  
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

Este capítulo apresenta uma revisão da literatura dos temas relevantes a esta tese. Serão tratados 

aspectos relacionados à gênese de partículas finas, aos problemas existentes no beneficiamento 

de finos e às alternativas para minimizar esses problemas. 

 

4.1 Constituição do minério de ferro 

 

Ferro é o metal mais utilizado no mundo e o quarto elemento mais abundante da crosta terrestre. 

Quimicamente ativo, o ferro combina com outros elementos formando óxidos, carbonatos e 

sulfetos, conforme ilustrado na Tabela 1. Nas condições atuais, apenas os minerais da classe 

dos óxidos são explorados economicamente.  

 

Tabela 1 – Composição dos principais minerais de ferro 

CLASSE MINERAIS  FÓRMULA QUÍMICA CONTEÚDO DE FERRO 

óxidos 

magnetita Fe3O4 72,4 

hematita Fe2O3 69,9 

goethita FeO(OH) ou Fe2O3.H2O 62,9 

carbonatos siderita FeCO3 48,2 

sulfetos 
pirita FeS2 46,6 

pirrotita Fe1-XS (x= 0 até 0,2) 58,2 - 63,5 

Fonte: IMA (2019) 

 

De acordo com Chemale Junior &Takehara (2013) a gênese dos depósitos do minério de ferro 

está relacionada a um amplo período geológico e a ambientes diversos. Entretanto, os depósitos 

sedimentares acamadados também conhecidos como formações ferríferas bandadas (BIF) são 

considerados a mais importante de todas as classes de mineralizações ferríferas, contendo as 

maiores reservas de ferro do mundo, com teores médios de que variam de 20 a 35 % (reservas 

de baixo teor) e algumas com teor médio de ferro igual a 55% (reservas de alto teor). 

 

As formações ferríferas bandadas apresentam uma típica estrutura rítmica, com camadas 

alternadas de óxidos de ferro e camadas compostas essencialmente por sílica. Autores como 

Mohr et al. (2015) e Aguiar (2014), consideram que os principais minerais portadores de ferro 

que constituem essas formações são a hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4) e a goethita 
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(FeO(OH)). Além do quartzo, os principais  minerais de ganga presentes nos minérios de ferros 

são a caulinita (Al2Si2O5(OH)4 , gibbsita Al(OH)3 e a apatita (Ca5(PO4)3(OH, F, Cl). 

 

4.2 Processo de geração de finos naturais de minério de ferro 

 

De maneira geral, grande parte do material com granulometria inferior à 0,15 mm é gerado nas 

etapas de britagem e moagem com o objetivo de liberar os minerais de interesse dos minerais 

de ganga. Entretanto, uma grande quantidade de finos naturais é gerada em decorrência de 

processos geológicos. A presença de partículas finas no ROM do minério de ferro, pode ser 

atribuída, a pelo menos, dois fenômenos principais: ao intemperismo associado ao processo 

supergênico, e à deformação relacionada à trama e estrutura do maciço rochoso, sendo que estes 

fenômenos ocorrem sobrepostos na natureza. 

 

O primeiro fenômeno de afinamento do ROM (Run of Mine) relacionado ao intemperismo pode 

ser explicado pelo modelo de enriquecimento supergênico e seus efeitos sobre o maciço, 

descrito por Rosiere e Chemale Junior (2000). Neste modelo, a estrutura bandada funciona 

como um colaborador para que a percolação de fluidos superficiais possa alcançar grandes 

extensões. No geral, tais formações apresentam um perfil de intemperismo da base para o topo, 

conforme ilustrado na Figura 1 e do ponto de vista granulométrico, quanto mais profundo 

estiver no perfil, mais compacta a rocha tende a estar. 

 

Figura 1 – Perfil estratigráfico esquemático da formação ferrífera bandada da Formação Cauê do Quadrilátero 

Ferrífero 

 

Fonte: Gonçalves (2017) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fosfato
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O segundo fenômeno de afinamento do ROM pode ser atribuído ao processo de deformação do 

maciço rochoso que imprime novas características texturais aos minérios de ferro. Em rochas 

bandadas, a composição das camadas e as propriedades mecânicas da interface entre os dois 

domínios influenciam neste processo. As camadas são constituídas por domínios competentes 

(sílica) e por domínios incompetentes (hematita) e o contato dos grãos entre esses domínios na 

interface de cada camada facilita o processo de deformação resultando em rochas com 

granulometria mais finas. Além disso, valores menores de temperatura de cristalização e 

mudanças reológicas durante a deformação também são responsáveis pela diminuição do 

tamanho dos cristais dos depósitos (CHEMALE JUNIOR & TAKEHARA, 2013). 

 

4.3 Classificação das partículas quanto ao tamanho 

 

A definição da rota de concentração de um bem mineral deve considerar as espécies minerais 

que constituem o minério e principalmente o tamanho das partículas alimentadas no processo. 

Entretanto, na literatura não há um consenso em relação à classificação das partículas por 

tamanho e na prática observa-se que a terminologia adotada para denominação de partículas 

apresenta variações entre as diferentes empresas de mineração. Neste trabalho, será adotada a 

classificação elaborada por Somasundaran (1980) que divide as partículas em: 

 

a) partículas grossas: partículas cujo tamanho médio é superior a 1000 μm;  

b) partículas finas: partículas cujo tamanho é compreendido entre 10 a 100 μm e que podem 

ser concentrados por processos físicos; 

c) partículas ultrafinas: partículas cujo tamanho varia de 1 a 10 μm e que não são 

facilmente concentrados por processos convencionais tais como flotação;  

d) coloides: partículas com tamanho médio inferior a 1 μm;  

e) lama: mistura entre partículas de tamanho coloidal e ultrafinos gerados nos processos 

de cominuição.  

 

4.4 Rotas de concentração do minério de ferro 

 

De acordo com Filippov et al. (2014), a separação magnética é o processo usualmente utilizado 

para concentração do minério de ferro, pois grande parte dos minerais de ferro apresentam 

susceptibilidade magnética. Entretanto, a crescente demanda por pellet feed para produção de 

pelotas de minério de ferro requer um material com limitado conteúdo de sílica, oxido de 
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alumínio e outras impurezas e essas exigências fizeram da flotação, a técnica mais utilizada 

para concentrar partículas menores que 149 µm.   

 

Pesquisas sobre a flotação do minério de ferro começaram a ser desenvolvidas na América a 

partir de 1930, e desde então foram propostas várias rotas que podem ser classificadas de acordo 

com Araujo et al. (2005) em: 

a) flotação aniônica direta dos óxidos de ferro; 

b) flotação aniônica reversa do quartzo ativado; 

c) flotação catiônica reversa do quartzo. 

 

Apesar da variedade das rotas propostas para o beneficiamento do minério de ferro, a flotação 

catiônica reversa é o processo mais utilizado na indústria mineral brasileira. Nesta rota, o 

quartzo é flotado, utilizando coletores catiônicos, e os minerais de ferro são deprimidos por 

amidos não modificados (MONTE & PERES, 2002).  

 

4.5 Influência do tamanho das partículas no processo de flotação  

 

De acordo com Fuesternau (1980), as propriedades físicas e químicas relacionam-se entre si e 

influenciam o processo de flotação, sendo que duas propriedades prevalecem nos sistemas 

formados por partículas finas: alta área específica e pequena massa. Este autor elaborou um 

fluxograma correlacionando essas propriedades e descrevendo os efeitos da presença de finos 

nos circuitos de flotação. Analisando a Figura 2, observa-se que, devido à pouca massa e baixa 

quantidade de movimento, as partículas finas apresentam baixa taxa de colisão e, mesmo sendo 

hidrofílicas, podem ser aprisionadas na película de água existente entre as bolhas, arrastadas 

pela água (entrainment) e removidas junto com a espuma. Quando se trata de partículas de 

ganga, o efeito no processo pode ser visto como a redução do teor do concentrado. 

  

Já a elevada área específica das partículas finas influencia a flotação de diferentes maneiras. 

Observa-se por exemplo o aumento da capacidade de adsorção dos reagentes, devido a uma 

maior disponibilidade de sítios ativos. Considerando uma quantidade fixa de reagente em um 

sistema, não há reagente para flotação de partículas maiores, diminuindo os índices de 

recuperação. Além disso, a presença de partículas finas na película de água existente entre as 

bolhas estabiliza a espuma e dificulta as etapas de filtragem e bombeamento seguintes.  
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Um outro problema relacionado com a flotação de partículas finas é a alta energia superficial 

específica gerada devido ao aumento do número de arestas, ângulos e imperfeições 

cristalográficas com diminuição do tamanho das partículas. Essa propriedade é responsável 

pelo aumento da solubilidade dos minerais, que se dá pela passagem de espécies iônicas da 

superfície mineral para a fase aquosa. A introdução de impurezas indesejadas na solução pode 

afetar as interações entre coletor e mineral pela ativação não intencional de minerais 

indesejados ou depressão de minerais desejados no sistema prejudicando a seletividade do 

processo. No caso dos minerais sulfetados, tal propriedade é responsável por aumentar a 

velocidade de oxidação superficial diminuindo a recuperação desses minerais.  

 

Figura 2 – Diagrama esquemático mostrando as propriedades físicas e químicas das partículas finas e a 

influência dessas propriedades na flotação 

 
Fonte: Modificado de Fuerstenau (1980) 
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De acordo com Trahar & Warren (1976), o modelo teórico capaz de interpretar a influência do 

tamanho das partículas na flotação considera que esse processo é constituído pelas quatro etapas 

descritas na Tabela 2. Alimentação do material na célula de flotação; adesão das partículas nas 

bolhas; transporte das bolhas entre a polpa e a espuma e por último a remoção dos produtos da 

flotação.  

 
Tabela 2 – Subprocessos envolvidos no processo de flotação 

A introdução da alimentação  
Alimentação da polpa (1) 
Injeção do ar (2) 

A adesão das partículas nas bolhas  
Colisões entre as partículas e as bolhas  (3) 
Adesão das partículas nas bolhas  (4) 
Destacamento das partículas das bolhas  (5) 

Processo de transporte entre a polpa e a espuma  
Transporte de bolhas mineralizadas para a espuma  (6) 
Arraste das partículas para a espuma  (7) 
Retorno das partículas da espuma para polpa  (8) 

Remoção dos produtos da flotação  
Remoção da espuma  (9) 
Remoção do rejeito (10) 

Fonte: Trahar & Warren (1976) 

 

Derjaguin & Dukhin (1961), estudando o processo de flotação de partículas finas e de tamanho 

intermediário, afirmaram que a probabilidade de uma partícula ser capturada por uma bolha 

(Pf) pode ser escrita como o produto da probabilidade dos três principais subprocessos 

envolvidos na flotação (colisão, adesão e transporte): 

 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑐 .  𝑃𝑎 . 𝑃𝑡                                                                                                                                     (1) 

 

Onde: 

Pc: Probabilidade de colisão; 

Pa: Probabilidade de adesão depois da colisão; 

Pt: Probabilidade de transferência do agregado partícula-bolha ao concentrado final. 

 

A probabilidade de colisão (Pc) entre partícula e bolha está relacionada com variáveis físicas e 

hidrodinâmicas do sistema, tais como: número e diâmetro das bolhas (aeração da célula de 

flotação), densidade, viscosidade e nível de turbulência da polpa, porcentagem de sólidos da 

polpa e principalmente pelo diâmetro das partículas. Por outro lado, a probabilidade de colisão 
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é pouco influenciada pela natureza química do meio, a não ser indiretamente, pelo número de 

bolhas geradas por unidade de volume de ar e pelas cargas elétricas das partículas e bolhas, ou 

seja, pela hidrofobicidade das partículas (JAMESON et.al., 1977; TRAHAR, 1981). 

 

Entender os mecanismos envolvidos na colisão entre partículas e bolhas dentro das células de 

flotação é bastante complexo. Ahmed & Jameson (1989), estudando a equação de movimento 

de uma partícula esférica em relação a uma bolha (também esférica e com diâmetro muito maior 

que a partícula) em um fluxo ascendente, observou que a resistência hidrodinâmica do meio 

tende a arrastar a partícula em torno da bolha na direção do escoamento. A inércia da partícula 

e a força gravidade atuam com objetivo de retirar a partícula das linhas de fluxo da polpa e 

conduzi-la à superfície da bolha permitindo que haja de fato a colisão.  

 

Ao longo dos anos pesquisadores como Flint & Howarth (1971); Reay & Ratcliff (1973); Yoon 

& Luttrel (1989) e Schulze (1989) propuseram e aperfeiçoaram modelos para caracterizar a 

etapa de colisão entre as partículas e as bolhas. Apesar das diferenças, todos esses autores 

concordaram que a probabilidade de colisão é principalmente influenciada pelo tamanho das 

partículas e das bolhas, sendo que a eficiência da colisão aumenta com o tamanho das partículas 

e com a diminuição do diâmetro das bolhas (maior número de bolhas para um mesmo volume 

de ar e consequentemente maior área específica de contato).  
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Hewitt et al. (1994) utilizaram o modelo proposto por Schulze (1989) para realizarem um 

estudo sobre a eficiência da colisão de partículas de quartzo em função do tamanho das 

partículas e das bolhas. Analisando os dados da Figura 3, é possível observar que para faixa de 

tamanho fina (10 a 20 µm) e média (20 a 40 µm) a eficiência da colisão é próxima de zero 

indicando dificuldades da flotação dessas partículas. Com relação ao tamanho das bolhas 

observa-se que os testes realizados com bolhas menores apresentam maior eficiência de colisão.  

 

Figura 3 – Eficiência da colisão em função do tamanho da partícula e das bolhas (db) 

 
Fonte: Adaptado de Hewitt et al. (1994) 

 

A probabilidade de adesão (𝑃𝑎) está relacionada a aspectos termodinâmicos e cinéticos dos 

sistemas de flotação, ou seja, é necessário que existam condições favoráveis ao surgimento da 

interface gás-sólido e que a adesão ocorra durante o tempo que a partícula fica em contato com 

a bolha. 

 

De acordo com Yoon & Lutrell (1989), ao colidir com as bolhas, as partículas minerais 

provocam uma deformação na superfície das mesmas e deslizam sobre a película de água 

existente entre as fases sólida e gasosa por um tempo finito, denominado tempo de deslizamento 

(ts). Segundo Nguyen (2004), durante este tempo, para que haja adesão entre as partículas e as 

bolhas, os seguintes eventos devem ocorrer: 

a)  afinamento da película líquida entre partícula-bolha até uma espessura crítica; 

b)  ruptura espontânea da película líquida e formação de um núcleo de contato entre as fases 

sólido, líquido e gás; 

c)  expansão da linha de contato das três fases (TPC). 
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Segundo Laskowski (1974), o tempo necessário para realização dessas três etapas é 

denominado tempo de indução (ti). Dessa maneira, para que o processo de adesão seja bem-

sucedido, o tempo de indução (ti) deve ser menor que o tempo de deslizamento (ts).  

 

De acordo com Yoon & Luttrell (1989), partículas finas apresentam menor velocidade 

tangencial e, portanto, maior tempo de deslizamento sobre a superfície das bolhas e maior 

tempo de contato, o que significa que, apesar de menos seletiva, a probabilidade de adesão 

aumenta com a diminuição do tamanho das partículas.  

 

A última etapa da flotação trata da ascensão do agregado partícula-bolha pela polpa e a 

recuperação desse conjunto como produto flotado na espuma. No sistema, depois de 

estabelecido o contato entre as três fases, o agregado bolha-partícula só pode ser desfeito se a 

energia cinética das partículas for superior à soma do trabalho de adesão e a energia de 

separação entre bolha e partícula.  

 

Laskowski (1974) afirmou que estabilidade do agregado partícula-bolha é influenciada pela 

densidade da partícula, pelo ângulo de contato (hidrofobicidade da superfície) e pelo diâmetro 

da partícula e da bolha. Crawford & Ralston (1988), realizando estudos de microflotação de 

quartzo, observaram que partículas com diâmetro médio igual a 71 µm precisam estar com 35% 

da superfície recoberta com coletor para obter aproximadamente 80% de recuperação, enquanto 

partículas de 121 µm precisam de 60% de cobertura superficial para alcançar os mesmos valores 

de recuperação. 

 

Desta forma, pode-se observar que, em relação ao beneficiamento de partículas finas e 

ultrafinas, a 𝑃𝑡 não é um fator problemático, visto que quanto menor o tamanho das partículas 

maior é a aderência às bolhas. 

 

A construção de curvas relacionando o tamanho das partículas com a máxima recuperação é 

uma prática bastante usual para determinação da faixa de tamanho ideal que deve alimentar os 

processos de flotação. Há um consenso entre os pesquisadores que há uma diminuição na taxa 

de flotação para a maioria dos sistemas minerais formados por partículas muito finas ou por 

partículas grossas (JOWETT, 1980). 
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O gráfico da Figura 4 apresenta a recuperação (%) em função do tamanho médio das partículas. 

É possível observar que a curva de recuperação pode ser dividida em três regiões. A região 

entre 5-10 µm compreende partículas finas; a região entre 10-70 µm partículas intermediárias 

com maior flotabilidade e a terceira região acima de 70 µm representa as partículas grossas. A 

baixa flotabilidade de partículas grossas está relacionada com a etapa de transporte em função 

da ruptura do agregado partícula-bolha, devido ao tamanho, ao peso e à insuficiência de 

cobertura hidrofóbica das superfícies das partículas (RAO, 2004). Com relação à flotação de 

partículas finas, o principal problema pode ser atribuído a fenômenos relacionados à diminuição 

da eficiência da etapa captura das partículas pelas bolhas. 

 

Figura 4 – Recuperação acumulada de zinco na etapa rougher da empresa Broken Hill South Ltda 

 
Fonte: Adaptado de Trahar (1980) 

 

De acordo com Lima et al. (2008), os sistemas de flotação de minério de ferro devem ser 

alimentados com partículas compreendidas entre 10 e 150 µm. Partículas inferiores a 10 µm 

devem ser retiradas como lamas e a polpa deve conter no máximo 10% de partículas maiores 

que 150 µm, pois a ampla faixa granulométrica alimentada na flotação compromete a 

seletividade do processo devido a diferenças como hidrofobicidade, área superficial específica 

e massa das partículas. Esses autores sugerem que condicionamento e flotação de partículas de 

tamanhos diferentes individualmente seria interessante.  
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De acordo com Subrahmanyam & Forssberg (1990), partículas menores de 10 µm possuem 

baixa eficiência de colisão e estão sujeitas a arraste mecânico. Sabe-se que as partículas 

minerais e as partículas de ganga são igualmente afetadas pelo efeito do arraste hidrodinâmico 

que deve ser cuidadosamente subtraído de dados experimentais para que o processo de flotação 

possa ser de fato mensurado. A Tabela 3 apresenta o arraste mecânico para diferentes minerais. 

Pode-se observar que com a diminuição do tamanho das partículas, o arraste mecânico se torna 

o principal mecanismo de recuperação.  

 

Tabela 3 - Grau de arraste para diferentes minerais 

Mineral Densidade 
Tamanho 

(µm) 

Grau de arraste 

mecânico 
Referência 

quartzo 

2,65 3,5 0,72 Trahar (1981) 

 >40 0,1 
Engelbrecht & 

Woodburn (1975) 

sílica   0,99 
Engelbrecht & 

Woodburn (1975) 

cassiterita 6,8-7,1  0,85 
Goodman & Trahar 

(1977) 

carvão 1,0  1,00 Lynch et al. (1981) 

ganga ultrafina   0,87 Warren (1985) 

ganga   0,78 
Subrahmanyam & 

Forssberg (1988) 

Fonte: Subrahmanyam & Forssberg (1988) 

 

4.6 Alternativas para o tratamento e recuperação de partículas finas e ultrafinas  
 

Devido à perda de minerais valiosos na faixa de tamanho finos e ultrafinos, o interesse em 

desenvolver novos processos de concentração e aprimorar os já existentes tem sido um grande 

desafio dos pesquisadores da indústria mineral. Todos os processos desenvolvidos para 

concentração dessas partículas baseiam-se no aumento da probabilidade de colisão entre as 

partículas e as bolhas que pode se dar de maneiras distintas, tais quais: aumento do tempo de 

contato entre partícula e bolha (flotação em coluna), diminuição do tamanho das bolhas 

(flotação por ar dissolvido ou eletro-flotação) ou pelo aumento do tamanho das partículas 

através de processos de agregação.  

 

De acordo com Subrahmanyam & Forssberg (1990), existem diversos métodos de concentração 

baseados em agregação. Além da floculação seletiva utilizando polímeros ou da coagulação por 

eletrólitos inorgânicos, existem outras técnicas de aglomeração baseadas na agregação 

hidrofóbica seletiva de minerais específicos. Nestes casos, são produzidos agregados 
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hidrofóbicos capazes de serem recuperados através da flotação. Segundo Baltar (2010), dentre 

os processos que utilizam a hidrofobização seletiva para formação de agregados, destacam-se 

a flotação transportadora (carrier flotation), a aglomeração utilizando óleos apolares (emulsion 

flotation, oil extended flotation, spherical agglomeration, liquid-liquid extration) e a agregação 

por cisalhamento (shear flocculation), sendo que esta última técnica foi objeto dos estudos desta 

tese. 

 

A Tabela 4 apresenta alguns trabalhos desenvolvidos por diferentes pesquisadores a respeito da 

agregação de partículas em células de flotação.  



 

Tabela 4 – Estudos de flotação de partículas finas mostrando agregação ou floculação das partículas antes da flotação 

SÓLIDO FLOCULANTE COLETOR 
Tamanho de partículas 

(micrometros) 
Observações Autor 

galena não etil xantato < 4 agregação 
Gaudin; Schuhmann; 

Schlechten, 1942 

concentrado de 

cobre 
não xantato <20 agregação Morris, 1952 

sulfeto de zinco e 

chumbo 
não xantato 20 (aproximadamente) agregação Bushell, 1962 

caulim / silicato 

de alumínio, 

magnésio e cálcio 

hidratado  

não 

Etil 

hexadecildimetilamonio 

brometo 

partículas finas sem 

tamanho específico- 

As partículas do silicato 

de alumínio são mais 

finas  

coágulos flotam melhor que as 

partículas dispersas  

DeVivo; Karger, 1970 

 

MnO2 Separam NP10 
dodecilbenzeno 

sulfonato de sódio 
< 10 

aumento da recuperação de 10 % para 

20 % nas condições de floculação do 

MnO2  

Yousef; Arafa; Boulos, 

1971 

galena ------ ------  
baixas recuperações em altas 

concentrações do floculante. Aumento 

na recuperação são muito maiores para 

o caso da esfalerita e smitisonita que 

para a galena e pirita  

 

smithsonita Separam NP10 Dow Z-6  Usoni et al., 1968 

esfalerita 
AEROFLOC 

R550 
xantato   

pirita 
HERCULES 

CMC 
armac – C   

Fonte: Adaptado de FUESTERNAU (1980) 
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4.7 Forças envolvidas na agregação  

 

De acordo com Miettinen (2010), quando partícula e bolha se aproximam, um filme de água é 

formado entre essas unidades. Este filme normalmente é estável quando se trata de superfícies 

hidrofílicas e usualmente instável entre partículas hidrofóbicas e bolha de ar. A compressão da 

interação entre partículas pode ser feita utilizando conceitos relacionados às forças superficiais. 

Pela teoria da estabilidade de coloides, as forças superficiais são divididas em interações 

independentes: energia devida às forças de van der Waals (𝑉𝑣𝑑𝑤), energia de interação na dupla 

camada elétrica (𝑉𝑅) e forças não contempladas na teoria DLVO. 

 

As duas primeiras interações referem-se à teoria DLVO. Segundo esta teoria, a energia livre 

total de interação total (𝑉𝑇) é o somatório da energia devida às forças de van der Waals (𝑉𝐴) e 

da energia de interação na dupla camada elétrica (𝑉𝑅), conforme apresentado na Equação 2. 

 

𝑉𝑇 = 𝑉𝑣𝑑𝑤 + 𝑉𝑅                                                                                                                                         (2) 

 

4.7.1 Força de van der Waals (𝑉𝑣𝑑𝑤) 
 

A força de van der Waals (𝑉𝑣𝑑𝑤) é conhecida universalmente como uma força atrativa entre 

átomos e moléculas. Entretanto, esta força também atua em objetos macroscópicos como bolhas 

e partículas. De acordo com Israelachvili (1991), o método mais comum de calcular a energia 

interação de van der Waals é através da expressão de London- Hamaker (Equação 3) para duas 

esferas de R1 e R2. 

 

𝑉𝑣𝑑𝑤 = −
𝐴123𝑅1𝑅2
6𝐻(𝑅1 + 𝑅2)

                                                                                                                        (3) 

 

Onde: 

𝐴123: Constante de Hamaker, variável que depende da natureza e da polaridade das moléculas 

que compõem o sistema;  

𝑅1;  𝑅2: raio das esferas; 

𝐻: distância superficial entre as partículas. 
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4.7.2 Energia de interação da dupla camada elétrica (𝑉𝑟) 
 

Partículas minerais e bolhas adquirem carga elétrica superficial em meio aquoso por razões 

como ionização ou dissociação de grupos iônicos da superfície das partículas ou adsorção de 

íons da fase líquida nas partículas. No caso dos principais óxidos metálicos que compõe o 

minério de ferro SiO2 e Fe2O3, em meio aquoso, os grupos superficiais podem perder ou ganhar 

um hidrogênio dependendo do pH. 

 

A carga superficial dos óxidos de ferro é determinada pela concentração de 𝐻+ e 𝑂𝐻− (íons 

determinantes de potencial) em solução, como mostrado na Equação 4 e 5.  

 

≡ 𝐹𝑒𝑂𝐻2
+

𝐾1
⇔ ≡ 𝐹𝑒𝑂𝐻 + 𝐻+                                                                                                               (4) 

 

≡ 𝐹𝑒𝑂𝐻
𝐾2
⇔ ≡ 𝐹𝑒𝑂− + 𝐻+                                                                                                                  (5) 

 

Os grupos 𝐹𝑒𝑂− e 𝐹𝑒𝑂𝐻2
+ podem coexistir na superfície do óxido de ferro, sendo as espécies 

𝐹𝑒𝑂− responsáveis pela carga negativa na superfície dos óxidos de ferro e os grupos 𝐹𝑒𝑂𝐻2
+ 

pela carga positiva. Quando a densidade de grupos do tipo 𝐹𝑒𝑂− é maior do que 𝐹𝑒𝑂𝐻2
+ a 

carga das partículas de oxido de ferro é negativa. Por outro lado, quando o número de espécies 

𝐹𝑒𝑂− é menor que as espécies 𝐹𝑒𝑂𝐻2
+ a carga das partículas torna-se positiva. Por último, 

quando a densidade de grupos 𝐹𝑒𝑂− é igual à dos grupos 𝐹𝑒𝑂𝐻2
+ a carga das partículas de 

óxido de ferro é nula. Ma (2012) reuniu diversos trabalhos da literatura a respeito do ponto de 

carga zero (PCZ) dos óxidos de ferro (Quadro 1). A discrepância dos valores encontrados pode 

ser atribuída a presença de impurezas na superfície desses minerais.  
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Quadro 1 – Ponto de carga zero da hematita e da goethita 

HEMATITA GOETHITA 

PCZ REFERÊNCIA PCZ REFERÊNCIA 

9,48 Huang,1971 9,5 Tejedor e Anderson, 1986 

9,4 Penners e Koopal, 1987  9,38 Yoon et al., 1979 

9,3 Penners et al., 1986 9,2 Lumsdon e Evans, 1994 

Villalobos et al., 2003 

Luxton, T., Eick, M., 2003 

9,25 Hesleitner et al., 1991 9,1 Pozas et al., 2002 

8,8 Ma, 2008 9 Zeltner e Anderson, 1988 

Gaboriaud e Ehrhardt, 2003 

8,5 Parks e De Bruyn, 1962 

Liang e Morgan, 1990 

Liger et al., 1999 

Jeon et al., 2001 

Pochard et al., 2002 

8,7 Kosmulski et al., 2003 

8,45 Atktinson et al. 1967 8,5 His e Langmuir, 1985 

8 Johansen e Buchanan, 1957 

Ram ,os-Tejada et al., 2003 

8,2 Astumian et al., 1981 

7,9 Trivedi et al., 1985 7,9 Appel et al.,2003 

7,6 Zhang et al., 1985 7,5 Yates e Healy, 1975 

7 Chang et al., 1983 

His e Langmuir, 1985 

Chibowski e Wisniewska, 2002 

 

7,4 Tipping e Cooke, 1982 

6,8 Rao e Finch, 2003 

O’Reilly e Hochella, 2003 

7 O’Reilly e Hochella, 2003 

6,7 Iwasaki et al., 1960 6,7 Iwasaki et al., 1960 

 

6,3 Pan et al., 2004 6,7 Lengweiler et al., 1961 

5,8 Das et al., 2005 - - 

5,7 Joy et al., 1964 - - 

Fonte: Henriques (2012)  

 

De acordo com Iler (1979), o quartzo, em meio aquoso, reage com moléculas de água formando 

os grupos denominados silanol (≡ 𝑆𝑖𝑂𝐻), conforme apresentado na reação 6. 

 

≡ 𝑆𝑖2𝑂 + 𝐻2𝑂 = 2 ≡ 𝑆𝑖𝑂𝐻                                                                                                                (6) 
 

 

Similar aos óxidos de ferro, a carga superficial das partículas de sílica é determinada pela 

concentração de 𝐻+ e 𝑂𝐻− (íons determinantes de potencial) em solução, como mostrado nas 

reações 7 e 8.  

 

≡ 𝑆𝑖𝑂𝐻 + 𝐻+  
𝐾1
⇔   𝑆𝑖𝑂𝐻2

+                                                                                                                   (7) 

 

≡ 𝑆𝑖𝑂𝐻 + 𝑂𝐻−  
𝐾2
⇔   𝑆𝑖𝑂− + 𝐻2𝑂                                                                                                    (8) 
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Os grupos 𝑆𝑖𝑂𝐻2
+ são responsáveis pela carga positiva na superfície do quartzo enquanto os 

grupos 𝑆𝑖𝑂− pela carga negativa. Na literatura é consenso que o ponto de carga zero (PCZ) 

ocorre em valores de pH aproximadamente iguais a 2. Para valores de pH maiores do que PCZ, 

a densidade de grupos do tipo 𝑆𝑖𝑂− é maior do que 𝑆𝑖𝑂𝐻2
+ rendendo carga negativa à superfície 

das partículas de quartzo. Ao contrário, para valores de pH abaixo do PCZ, o número de 

espécies Si𝑂− é menor que as espécies 𝑆𝑖𝑂𝐻2
+ e a carga superficial das partículas torna-se 

positiva (MA, 2012). 

 

O excesso de carga na superfície das partículas atrai íons com cargas contrárias à superfície 

(contra-íons). A carga superficial da partícula/bolha e a carga dos contra-íons próximos à 

partícula/bolha constituem a dupla camada elétrica mostrada na Figura 5 (MIETTINEN, 2010). 

A espessura da dupla camada elétrica é influenciada pela concentração de íons na solução, 

sendo que quanto maior a concentração de íons, menor a espessura característica e mais 

compacta a dupla camada (SHAW, 1992). 

 

A maneira de caracterizar a dupla camada elétrica é através do potencial zeta (𝛹𝑧) que é o 

potencial elétrico no plano de cisalhamento. Tal plano é usualmente definido como o ponto 

onde a camada de Stern e a camada difusa se separam durante o movimento de partículas 

carregadas dentro de um líquido, quando o sistema é sujeito a um campo elétrico (BALTAR, 

2010). 

 

Figura 5 – Modelo de Stern- Grahame representando a dupla camada elétrica 

 
Fonte: MIETTINEN (2010)  



35 

 

A expressão para calcular a interação na dupla camada elétrica (𝑉𝑅 ) resultante da sobreposição 

das camadas difusas é bastante complexa. A Equação 9 elaborada por Reerink & Overbeek, é 

uma expressão simplificada que oferece uma aproximação do valor de tal interação 

considerando duas partículas esféricas e idênticas.  

 

𝑉𝑅 =
𝐵𝜀𝑘2𝑇2𝑎𝑦2

𝑧2
exp(−𝑘𝐻)                                                                                                              (9) 

 

Onde: 

𝐻: distância mais curta entre esferas de raio a; 

𝑘: concentração de eletrólitos; 

𝑧: carga elétrica do contra-íon; 

𝐵, 𝜀, 𝑦: constantes. 

 

De acordo com Bragança (2008), a energia de interação da dupla camada elétrica (𝑉𝑅 ) pode 

ser repulsiva ou atrativa, dependendo do potencial das partículas envolvidas. Para partículas 

com cargas superficiais idênticas a energia de interação entre as duplas camadas elétricas é 

sempre repulsiva e existem três situações distintas que a energia será atrativa:  

a) as partículas possuem 𝜓𝑑 com sinais opostos; 

b) uma das partículas apresenta  𝜓𝑑 nula;  

c) partículas separadas por pequena distância, com 𝜓𝑑 de mesmo sinal, porém com 

magnitudes diferentes. 

 

A teoria DLVO pode ser aplicada com sucesso para muitos sistemas coloidais, entretanto em 

alguns casos ficou evidenciada a existências de forças estruturais que não são consideradas pela 

teoria clássica. A inclusão da energia repulsiva devida à forças de hidratação e a forças estéricas 

e da energia atrativa devida à interação hidrofóbica no cálculo da energia total do sistema deu 

origem a teoria DLVO estendida também conhecida como X-DLVO.  

 

A energia repulsiva de hidratação surge da interação entre superfícies hidrofílicas em meio 

aquoso. Nas superfícies hidrofílicas, os dipolos da água estão orientados perpendicularmente 

às superfícies, fato que reduz a mobilidade das moléculas de água e impede que duas partículas 

com superfícies hidratadas se aproximem (LINS & ADAMIAN, 2000). Já o efeito estérico da 

repulsão decorre da interação entre as partes externas de polímeros adsorvidos nas superfícies 
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das partículas, que não conseguem se aproximar devido à espessura do adsorvato. Esse efeito 

só ocorre se as moléculas adsorvidas orientadas para a solução tiverem caráter hidrofílico 

(BRAGANÇA, 2008). 

 

O componente estrutural relacionado com a atração hidrofóbica entre cadeias orgânicas dos 

coletores adsorvidos na partícula é o resultado da repulsão das moléculas de água que faz com 

que as partículas hidrofóbicas se aproximem e se agreguem (LINS & ADAMIAN, 2000). 

Israelachvili (1991), explica que a atração hidrofóbica surge do rearranjo da configuração das 

ligações de hidrogênio na zona de solvatação entre duas partículas hidrofóbicas. A camada de 

hidratação próxima às partículas hidrofóbicas é termodinamicamente instável e quando duas 

partículas se aproximam, as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água desse filme 

rompem-se antes que ocorra a agregação. Durante esse processo, as moléculas de água da 

camada de hidratação são liberadas para o seio da solução resultando no aumento da entropia 

do sistema, pois as partículas nas proximidades do sólido possuem baixo grau de liberdade. 

Desta forma é possível que as superfícies hidrofóbicas se aproximem.   

 

Israelachvili & Pashley (1984) mensuraram a energia de atração hidrofóbica entre duas placas 

de mica hidrofobizadas com hexadeciltrimetil brometo de amônio (HTAB) com concentração 

igual a 10-4 mol/L. Os autores observaram que o valor da força atrativa entre as superfícies 

hidrofóbicas foi três vezes maior que o valor previsto pela força de van der Waals e que as 

superfícies entraram em contato em uma distância de separação de 9 nm ao invés de 4 nm (valor 

esperado) provando que a atração hidrofóbica é uma força de longo alcance.  
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Lu & Dai (1988) também apresentaram o efeito da interação hidrofóbica ao compararem a 

energia potencial da interação total entre partículas ultrafinas de rodocrosita (1,8 µm) 

hidrofobizadas com oleato de sódio (FIGURA 6). Considerando a teoria DLVO, ou seja, apenas 

as forças de atração de van der Waals e de repulsão da dupla camada elétrica, a interação 

resultante levaria à repulsão das partículas independentemente da distância de separação das 

mesmas. Se os componentes da teoria X-DLVO forem considerados, a interação começa a 

decrescer a uma distância de separação de aproximadamente 8 nm, onde pode ser visualizada 

uma barreira energética causada pela repulsão da dupla camada elétrica. Quando as partículas 

possuem energia cinética suficiente para sobrepor tal barreira energética elas se aproximam 

mutuamente, as interações hidrofóbicas passam a ser dominantes e os agregados hidrofóbicos 

são formados. 

 

Figura 6 - Curvas de energia potencial da interação entre partículas ultrafinas de rodocrosita pela 

teoria DLVO e pela teoria X-DLVO 

 
Fonte: Adaptado de LU & DAI (1988) 
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4.8 Agregação hidrofóbica por cisalhamento (Shear flocculation)  

 

A agregação hidrofóbica por cisalhamento (shear flocculation) é um processo de agregação 

proveniente da hidrofobização seletiva de partículas de um determinado mineral em um sistema 

submetido a uma intensa agitação (SUBRAHMANYAM & FORSSBERG, 1990). 

 

De acordo com Song & Lu (2000), o processo de agregação hidrofóbica por cisalhamento, neste 

trabalho chamado apenas de agregação hidrofóbica, pode ser dividido em duas etapas ilustradas 

na Figura 7: 

a) agregação hidrofóbica seletiva; 

b) separação dos agregados formados das partículas dispersas em solução. 

 

Figura 7 – Agregação hidrofóbica aplicada para finos 

 
Fonte: SONG & LOPEZ-VALDIVIESO, 2002 

 

De acordo com Song et al. (2000), a etapa de agregação hidrofóbica seletiva é considerada a 

principal da agregação e inclui as etapas de dispersão, hidrofobização seletiva e agregação 

hidrofóbica.  

 

Em uma mistura de minerais, a menos que todas as partículas estejam inicialmente dispersas, 

dificilmente consegue-se agregar seletivamente as partículas de um mineral particular. Uma 

maneira conveniente assegurar a dispersão dos minerais é através do controle de pH do sistema 

e da utilização de reagentes dispersantes. Hu & Yu (1888) afirmam que para manter partículas 

de rodocrosita dispersas durante o processo de formação de agregados hidrofóbicos por 
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cisalhamento de apatita foi necessário manter o pH do sistema entre 9,5 e 11,5 e adicionar dois 

reagentes dispersantes.   

 

Em seguida, o sistema passa por uma etapa de hidrofobização seletiva, na qual partículas de um 

determinado mineral são seletivamente hidrofobizadas pela adição de reagentes coletores. Em 

muitos sistemas, os surfatantes tendem a adsorver em mais de uma espécie mineral e para 

garantir a seletividade da separação a utilização de reagentes auxiliares, tais como ativadores, 

dispersantes e depressores, é essencial (WARREN, 1992).  

 

Por fim, a polpa é mecanicamente condicionada em tanques de agitação que fornecem energia 

cinética suficiente para que as partículas hidrofóbicas possam superar a barreira energética 

resultante da repulsão da camada elétrica, formando os agregados hidrofóbicos, enquanto as 

partículas minerais finas hidrofílicas permanecem em dispersão (SONG & LOPEZ-

VALDIVIESO; 2002). 

 

De acordo com Song et al. (1999), o tamanho e a densidade dos agregados dependem da 

hidrofobicidade das partículas e da adição de óleos não polares. De forma geral, a eficiência da 

agregação hidrofóbica aumenta com a adição de óleos não polares. Guo (1989) realizou testes 

de agregação hidrofóbica de partículas finas de quartzo (-5 µm) com dodecilamina na presença 

e na ausência de querosene com velocidade de agitação igual a 1600 rev/min. O autor observou 

que, com a adição de querosene (4 mg/L), o grau de agregação aumentou acentuadamente e os 

agregados apresentavam maior resistência devido ao aumento da hidrofobicidade das 

partículas. Song & Lopez-Valdivieso (2002) realizaram testes de agregação hidrofóbica da 

galena com amil xantato de potássio e observaram que com a adição de 1 g/L de querosene o 

diâmetro médio do agregado aumentou de 18,9 µm para 40,9 µm para os testes realizados com 

galena (-2 µm) e de 24,8 µm para 50,9 µm para os testes realizados com galena (2 - 5 µm). 
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A escolha do método de separação dos agregados hidrofóbicos formados das partículas 

dispersas deve ser feita considerando as propriedades do agregado, tais como: tamanho, 

densidade e propriedade magnética. A flotação em espuma é a técnica mais utilizada, uma vez 

que os agregados possuem superficie hidrofóbica e as células mecânicas e colunas de flotação 

podem ser utilizadas sem nenhuma modificação. Emprega-se também a separação magnética 

para separação de agregados com alta susceptibilidade magnética e peneiramento para 

recuperação de agregados grandes e compactos, como é o caso daqueles formados nos 

processos de aglomeração em óleo. Neste último processo, os agregados precisam suportar as 

forças de ruptura recorrentes do  peneiramento (SONG et al., 1999). 

 

As vantagens da agregação hidrofóbica por cisalhamento (shear flocculation) em relação a 

outros métodos de agregação foram resumidas por Sivamohan (1990): 

 

a) a flotação dos agregados aumenta a taxa de recuperação sem diminuição do teor do 

concentrado e diminui problemas de arraste de finos e estabilização da espuma. 

b) o mesmo coletor usado para hidrofobizar a partícula no processo de flotação é utilizado 

para formar os agregados hidrofóbicos. 

c) a concentração do coletor não precisa ser alta. Experimentos comprovaram que a 

associação hidrofóbica é mais forte nos sistemas em que as partículas apresentam uma 

monocamada de coletor. 

d) não é necessário utilizar uma dosagem de reguladores de pH, reagentes depressores ou 

agentes modificadores diferente da dos processos de flotação em espuma. 

e) a agregação hidrofóbica por cisalhamento ocorre mesmo em altos valores de potencial 

(-40 mV). 

f) os agregados formados são mais resistentes do que aqueles formados por coagulação 

com eletrólitos ou por floculação utilizando polímeros, que se romperiam se 

condicionados à alta agitação. 

 

4.9 Parâmetros importantes para a agregação por cisalhamento  

 

De acordo com Subrahmanyan & Forssberg (1990), as principais variáveis que influenciam a 

agregação hidrofóbica são: intensidade e tempo de agitação do sistema, densidade da polpa, 

pH, concentração do coletor, carga superficial e geometria do recipiente. 
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4.9.1 Hidrofobicidade das partículas  

 

De acordo com Song & Lopes-Valdivieso (2002), a hidrofobicidade das partículas é 

considerada a variável mais importante do processo de agregação hidrofóbica por 

condicionamento em alta intensidade, uma vez que a atração entre as partículas é determinada, 

principalmente por interações hidrofóbicas. Warren (1992) explica que quando duas partículas, 

hidrofobizadas pela ação de um coletor de cadeia longa, colidem e aderem, parte da interface 

entre os hidrocarbonetos e água é substituída pelo contato entre os hidrocarbonetos, reduzindo 

a energia superficial do sistema para energia por área de contato por partícula garantindo uma 

ligação forte entre as partículas e consequente formação dos agregados.  
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Existem diferentes maneiras de medir a magnitude da energia de associação hidrofóbica. 

Warren (1975) mediu de três formas distintas a interação hidrofóbica entre partículas de 1 µm 

cobertas com oleato de sódio: i. medidas da energia interfacial entre o oleato de sódio e água 

(𝜎𝑂𝑊); ii. medida da energia liberada em vários graus de sobreposição de cadeias carbônicas; 

iii. medidas da quantidade de energia liberada na formação de uma micela entre as partículas. 

Independentemente do método utilizado para calcular a energia da associação hidrofóbica, os 

valores obtidos foram da ordem de 1.000 – 10.000 kT (1 kT equivale 4 x 10-21 J). Os valores 

encontrados são superiores aos da força de atração de van der Waals para partículas similares 

com a mesma distância de separação, conforme ilustrado na Figura 8, comprovando que a 

atração hidrofóbica é o fator dominante de interação entre as partículas hidrofóbicas em 

soluções aquosas.  

 

Figura 8 - Comparação entre os valores de energia de ligação por atração de van der Waals e por associação 

hidrofóbica 

 
Fonte: Adaptado de Warren (1975) apud Warren (1981)   
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A hidrofobização seletiva de partículas dentro dos diferentes sistemas minerais é de 

fundamental importância para o processo de agregação hidrofóbica com condicionamento em 

alta intensidade. Warren (1992) destacou que o uso de reagentes modificadores é essencial nos 

sistemas em que os coletores tendem a adsorver na superfície de todos os minerais presentes, 

algo que não diverge das necessidades dos sistemas de flotação convencional. Entretanto, esse 

autor destaca que há diferença no grau e no tipo de hidrofobicidade conveniente aos processos 

convencionais em relação à agregação hidrofóbica, sendo que a agregação requer coletores com 

cadeias carbônicas maiores. Zollar e Ali (1986) apud Warren (1992) afirmaram que coletores 

com uma cadeia carbônica de no mínimo 14 carbonos são necessários ao processo de agregação 

hidrofóbica por cisalhamento. Por outro lado, vários estudos sobre agregação de sulfetos, como 

por exemplo a pesquisa realizada por Song et al. (2001b), comprovaram a ocorrência de 

agregação hidrofóbica de partículas de esfalerita (-2 µm) hidrofobizadas por amil xantatos (5 

carbonos) e por etil xantatos (2 carbonos), indicando que coletores com cadeias hidrocarbônicas 

curtas também são capazes de induzir a agregação hidrofóbica, propondo que o tamanho da 

cadeia carbônica não é um fator dominante na agregação hidrofóbica.  

 

Lu & Song (2001) explicam como o comprimento da cadeia hidrocarbônica afeta o processo de 

agregação hidrofóbica por cisalhamento. Segundo esses autores, a associação entre as cadeias 

hidrocarbônicas não altera a altura e a localização da barreira energética, mas aumenta a 

profundidade do mínimo primário, ou seja, a interação entre as cadeias hidrofóbicas dos 

coletores não auxilia a formação dos agregados, mas aumenta a resistência e diminui a chance 

de ruptura dos agregados formados.  

 

Quanto à concentração do coletor, Sivamohan & Cases (1990) afirmaram que a agregação 

hidrofóbica por cisalhamento necessita de menor cobertura superficial que a flotação em 

espuma. Warren (1982) afirma que para ocorrer a agregação é necessária a adsorção da 

monocamada de surfatante sobre as partículas e que, portanto, o processo de flotação pode 

ocorrer com menor quantidade de coletor.   

 

Song et al. (1999) relacionaram o efeito da hidrofobicidade das partículas à eficiência do 

processo de agregação ao estudarem o efeito da concentração do oleato de sódio na agregação 

hidrofóbica do minério de ferro da mina de Donganshan localizada na China. Os testes foram 

realizados utilizando um minério com baixo teor de ferro (30%) e alto teor de sílica (55%) e 

com 81% das partículas < 10 µm.  A partir dos resultados, apresentados na Figura 9, os autores 
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mostraram que o aumento na concentração de oleato de sódio, até 2 kg/t, resultou no aumento 

da recuperação e do teor de ferro no concentrado. A melhoria do processo de concentração foi 

atribuída a uma agregação hidrofóbica mais eficiente do sistema devido ao aumento da 

hidrofobicidade das partículas. 

 

Figura 9 - Efeito da adição de oleato de sódio no beneficiamento do minério de ferro de Donganshan - China 

 

Fonte: Adaptado de SONG et al. (1999) 

 

A agregação hidrofóbica não é aplicada apenas para partículas finas hidrofobizadas por 

surfatantes, mas esse processo pode ser utilizado com sucesso para partículas naturalmente 

hidrofóbicas como por exemplo o carvão. Os resultados apresentados por Song et al. (1994) 

mostraram sistemas compostos por partículas finas de carvão fortemente agregadas, mesmo 

com superfície negativamente carregada (acima de -60 mV).  

 

4.9.2 Intensidade de agitação do sistema 

 

A intensidade de agitação do sistema é um parâmetro importante para a agregação hidrofóbica 

por cisalhamento. Embora a agregação ocorra como resultado de forças de atração hidrofóbica, 

uma quantidade de energia mecânica deve ser fornecida ao sistema para que as partículas 

eletricamente carregadas consigam superar a barreira repulsiva, formando os agregados 

(WARREN, 1982). De acordo com Forbes (2011), existem alguns casos relatados na literatura 

em que partículas altamente hidrofóbicas agregaram-se na ausência de agitação. Entretanto, há 
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um consenso na maioria dos estudos que, para iniciar o processo de agregação hidrofóbica por 

cisalhamento, uma quantidade mínima de energia mecânica deve ser fornecida ao sistema.  

 

Song & Lu (2000) estudaram a influência da velocidade de agitação na agregação hidrofóbica 

de partículas finas de quartzo utilizando dodecilamina (DCA), pH=7 a 35° C. Os autores 

mediram o grau de agregação por medidas de turbidez, analisando a diminuição do número de 

partículas em suspensão depois da agregação. A partir do gráfico da Figura 10 é possível 

observar que o máximo grau de agregação ocorreu para o sistema condicionado a 1.000 rpm. O 

declínio do grau de agregação, para velocidades de agitação acima deste valor, indicou que os 

agregados hidrofóbicos se romperam em pequenos pedaços devido ao forte cisalhamento 

resultado do aumento da agitação do sistema.  

 

Figura 10 – Influência da velocidade de agitação no grau de agregação hidrofóbica do quartzo  

 

Fonte: Song & Lu (2000) 

 

Muitos autores, estudando o processo de agregação hidrofóbica, não conseguiram chegar a um 

consenso sobre os valores exatos que são necessários para formar e romper os agregados, isto 

porque grande parte dos estudos publicados referem-se à velocidade de agitação (rpm) ao invés 

de taxa de cisalhamento (s-1). O problema é que valores de velocidades de agitação para 

diferentes sistemas só podem ser diretamente comparados se as geometrias do tanque e do 

impelidor forem idênticas (WARREN, 1982). 

 



46 

 

Grande parte dos testes de agregação hidrofóbica por cisalhamento são realizados em tanques 

de agitação com fluxos turbulentos com uma ampla faixa de taxas de cisalhamento (s-1). Para 

caracterizar o processo de agregação em função de uma taxa de cisalhamento crítica ao 

processo, Koh et al. (1984) realizaram testes em um viscosímetro rotativo do tipo Couette com 

fluxo laminar. Para tanto, foi utilizada uma amostra ultrafina de scheelita hidrofobizada com 

oleato de sódio. Os resultados mostraram que 138 s-1 foi a taxa de cisalhamento crítica para este 

sistema, abaixo da qual não houve formação de agregados.  

 

Maxon & Oldshue (1987) apud Warren (1982) utilizaram a Equação 10 que relaciona a potência 

dissipada por unidade de volume com viscosidade do fluido para quantificar a taxa de 

cisalhamento média (D), permitindo caracterizar os regimes dos tanques de agitação com fluxo 

turbulento. 

 

𝐷 = (
𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒

𝑣𝑖𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 
)

1
2⁄

                                                        (10) 

 

Warren (1982) obteve valores ótimos de agregação para scheelita utilizando oleato de sódio 

para valores de D da ordem de 1.000 s-1. No viscosímetro do tipo Couette, valores de taxa de 

cisalhamento mais precisos puderam ser calculados, indicando que a agregação hidrofóbica 

ocorreu em valores muito menores, na ordem de 100 s-1. 

 

Devido ao alto consumo energético e à necessidade de muitos tanques de condicionamento, os 

processos de agregação hidrofóbica ainda possuem aplicação limitada no beneficiamento de 

finos. Song & Lopez- Valdiviezo (2002) defendem que as pesquisas nessa área devem se 

concentrar em desenvolver processos de agregação com redução da velocidade de rotação e que 

necessitem de menores tempos de condicionamento. Estes autores, enumeram algumas formas 

de otimizar o processo de agregação, tais como: i) aumento da hidrofobicidade das partículas 

minerais a serem agregadas, através da escolha correta de coletores que garantam alta 

hidrofobicidade aos minerais, diminuindo a energia cinética fornecida ao sistema; ii) realização 

da agregação hidrofóbica durante a etapa de moagem, utilizando os fluxos turbulentos dentro 

do equipamento para formar agregados enquanto os finos são produzidos. Trass & Song (1997) 

compararam a agregação de finos de carvão seguida da flotação dos agregados para retirada de 

pirita na fração fina feita em tanques de agitação e em moinhos do tipo Szego. Eles obtiveram 

um resultado satisfatório dos testes de agregação realizados no moinho com altos teores de 
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pirita e de cinzas; iii) aumento da concentração de sólidos, com consequente aumento da 

probabilidade de colisão entre as partículas devido à diminuição de espaços entre elas, 

resultando em menor quantidade de energia cinética fornecida ao sistema. 

 

4.9.3 Carga das partículas  

 

De acordo com Warren (1982), a carga superficial das partículas suspensas, normalmente 

medida pelo potencial zeta, o grau de hidrofobicidade e as condições hidrodinâmicas governam 

o processo de agregação por cisalhamento.  

 

Entretanto, ainda não há um consenso sobre o efeito da magnitude da carga superficial na 

agregação das partículas, uma vez que as partículas podem estar carregadas negativamente em 

valores altos de pH, porém com grandes concentrações do coletor. A adsorção entre um mineral 

e o coletor pode ser de natureza física ou química. Adsorção física envolve atração entre cargas 

opostas, acarretando muitas vezes a neutralização das cargas superficiais. Portanto, é comum 

que nestas condições a máxima agregação ocorram próximo aos valores de carga zero (PCZ) 

mesmo em baixas velocidades de agitação. Por outro lado, a adsorção química ocorre pela 

ligação entre a molécula do surfatante e os sítios da superfície metálica; neste caso, a superfície 

negativamente carregada torna-se mais negativa devido à adsorção do coletor. Altas cargas 

negativas entre duas superfícies ocasionam uma forte repulsão entre as partículas e para 

ultrapassar esta barreira é necessário aplicar altas agitações. Ao mesmo tempo, as ligações 

químicas são mais fortes para resistirem à maior energia sem que ocorra a dessorção dos 

surfatantes da superfície mineral (SUBRAHMANYAM & FORSSBERG, 1990). 

 

Lu & Song (1991) afirmam que se um coletor com concentração suficiente é adicionado ao 

sistema tornando as partículas hidrofóbicas, o processo de agregação ocorre mesmo em altos 

valores de potencial. Isto significa que a atração entre as partículas proveniente da 

hidrofobização (atração hidrofóbica) é a força governante interação das partículas ao invés da 

repulsão da dupla camada elétrica ou da atração de van der Waals.  

  



48 

 

4.10 Medidas do grau de agregação dos sistemas 

 

Autores como Subrahmanyan & Forssberg (1990) e Warren (1992), estabeleceram algumas 

formas de medir o grau de agregação de sistemas e de caracterizar os agregados formados, tais 

como: 

a) medidas de turbidez da solução; 

b) medidas de velocidade de sedimentação;  

c) flotação dos agregados;  

d) distribuição de tamanho das partículas individuais e dos agregados formados;  

e) micrografias óticas. 

 

4.10.1 Medidas de turbidez 

 

A turbidez é baseada no princípio de transmissão ou dispersão de luz por partículas sólidas 

suspensas na solução. Em muitos sistemas, é comum que o grau de agregação seja medido pela 

diminuição de turbidez da suspensão depois de formados os agregados. De acordo com 

Subrahmanyam & Forssberg (1990), em suspensões coloridas, ao invés de medidas 

convencionais de turbidez, deve-se utilizar uma taxa de turbidez para compensar a cor. Além 

disso, as medidas de turbidez em sistemas formados por minerais de densidades elevadas devem 

ser feitas de maneira cuidadosa, para que a sedimentação de partículas individuais não seja 

confundida com a sedimentação dos agregados.  

 

4.10.2 Medidas de velocidade de sedimentação  

 

A velocidade terminal de uma partícula em sedimentação em um meio fluido é determinada de 

acordo com a Lei de Stokes pela equação 11: 

 

𝑉𝑡 =
(𝜌𝑠 − 𝜌𝑓)𝑔𝑑

2

18𝜇
                                                                                                                            (11) 

 

𝑉𝑡: velocidade terminal de sedimentação; 

𝜌𝑠: densidade do sólido; 

𝜌𝑓: densidade do fluido; 

𝜇: viscosidade do meio; 

𝑑: diâmetro da partícula ou agregado hidrofóbico. 
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Analisando a Equação 11 é possível observar que as partículas discretas e os agregados possuem 

diferentes velocidade de sedimentação, sendo que os agregados sedimentam mais rápidamente, 

uma vez que possuem maior diâmetro. Portanto, é possível medir o grau de agregação de um 

sistema estabelecendo um tempo no qual os agregados estarão sedimentados no fundo de um 

recipiente e as partículas dispersas estarão ainda em suspensão. Neste caso, depois do tempo 

pré-estabelecido deve-se coletar a dispersão sobrenadante e pesar a massa do afundado. O grau 

de agregação hidrofóbica é então calculado como a razão entre a massa do afundado 

(agregados) pela massa inicial de sólidos do sistema.  

 

4.10.3 Flotação dos agregados  
 

O grau de agregação também pode ser medido indiretamente através da flotação do sistema 

contendo os agregados do mineral de interesse. Neste caso, a recuperação e o teor podem ser 

comparados antes e após o processo de agregação sendo que qualquer aumento na flotabilidade 

é atribuído à agregação das partículas.  

 

4.10.4 Distribuição de tamanho das partículas individuais e dos agregados formados 

 

A distribuição de tamanho dos agregados e das partículas individuais remanescentes na 

suspensão pode ser determinada utilizando um equipamento de análise granulométrica. Neste 

caso, o diâmetro do agregado é medido baseando-se no diâmetro equivalente de Stokes e a 

densidade do agregado utilizada como dado de entrada para análise de tamanho é considerada 

igual à do mineral, fato que pode introduzir erro na análise.  

 

4.10.5 Microscopia óptica 

 

O estado de agregação das partículas em suspensão pode ser observado através da análise de 

imagens em microscópio óptico. Neste caso, uma amostra da suspensão contento os agregados 

é colocada em uma lâmina de microscópio e depois da evaporação da água, a lâmina é levada 

para observação no microscópio, onde é possível observar o tamanho e a forma dos agregados. 
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4.11 Reagentes utilizados na agregação hidrofóbica do minério de ferro  

 

De acordo com Silva (2008), as aminas e seus sais são os representantes dos coletores catiônicos 

mais utilizados na indústria mineral, e além da flotação reversa do minério de ferro também são 

utilizadas para o beneficiamento da willemita (zinco), calcita (carbonato de cálcio), magnesita 

(carbonato de magnésio) e apatita (fosfato).  

 

Bulatovic (2007) define aminas como bases derivadas da amônia (𝑁𝐻3) que podem ser 

classificadas como primária, secundária e terciária dependendo do número de átomos de 

hidrogênio substituídos por radicais hidrocarbônicos. Esse mesmo autor explica que um quarto 

grupo hidrocarboneto pode ser ligado ao nitrogênio formando um composto quaternário de 

amônio (FIGURA 11).  

 

Figura 11 - Classificação das aminas de acordo com o número de hidrogênio da amônia substituídos por radicais 

hidrocarbônicos 

 
Fonte: Modificado de Ma (2012) 

 

Ma (2012) também classifica as aminas em três grupos distintos: aminas graxas, eteraminas e 

aminas condensadas. Esta classificação depende do método como esses compostos são obtidos 

e do comprimento da cadeia hidrocarbônica ligada ao nitrogênio (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Grupos, fórmulas estruturais, cadeia carbônica e estado das aminas  

Grupo Estrutura R Forma 

amina graxa RNH2 C12-C24 sólido-pastas 

diamina graxa RNH(CH2)3NH2 C12-C24 sólido-pastas 

eteramina R-O-(CH2)3NH2 C6-C13 líquidos 

eterdiamina R-O-(CH2)3NH(CH2)3NH2 C8-C13 líquidos 

condensadas R-CO-NH-C-C-NH-C-C-NH-CO-R C18 sólido-pastas 

Fonte: Bulatovic (2007) 
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Segundo Magriotis (1995) as aminas graxas são obtidas a partir de ácidos graxos (aminas 

primárias) e álcoois graxos (produção de éter aminas), sendo que estes compostos percussores 

são obtidos a partir da síntese de triglicérides (óleos e gorduras de origem vegetal e animal). A 

partir dos diferentes tipos de ácidos e álcoois graxos é possível produzir vários tipos de aminas, 

que por sua vez também podem ser utilizadas para produção de outros compostos nitrogenados, 

conforme ilustrado no fluxograma da Figura 12.  

 

Figura 12 - Fluxograma de síntese das aminas e seus derivados 

 
Fonte: Neder (2005) 

 

As etermonoaminas ((R–O–CH2–CH2–C–NH2), são produzidas a partir da reação do álcool 

graxo com a acrilonitrila produzindo éter nitrila que é cataliticamente hidrogenizada sob alta 

pressão. Já as eterdiaminas (R–O–(CH2)3–NH–(CH2)3–NH2), são produzidas a partir da reação 

das etermonoaminas com a acrilonitrila seguida pela reação de hidrogenação (VIEIRA e 

PERES, 2007). As aminas graxas e as eteraminas são preparadas como acetatos ou sais 

quaternários de cloretos parcialmente neutralizados com ácido acético ou clorídrico. 

 

De acordo com Pearse (2005), as aminas e diaminas graxas são utilizadas principalmente na 

flotação de silvina e potássio. Já as eteraminas e eterdiaminas por serem mais seletivas são 

amplamente utilizadas como coletores da sílica na flotação catiônica reversa de minério de 

ferro. 
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4.11.1 Dissociação das aminas  

 

Segundo Bulatovic (2007), com exceção das aminas quaternárias que são bases fortes e 

ionizam-se completamente em toda faixa de pH, as aminas primárias, secundárias e terciárias 

são bases fracas, o que significa que a concentração das espécies RNH3
+, RNH2(aq) e RNH2(s) 

varia em função do pH. A compreensão do processo de dissociação das aminas é de 

fundamental importância no processo de flotação, uma vez que a etapa de adsorção nas 

partículas minerais depende da concentração das espécies iônicas e moleculares da amina em 

solução.  

 

Smith (1988) construiu um diagrama (Figura 13) para comparar a concentração das espécies 

iônicas e moleculares para aminas primária, secundária, terciária e quaternária com cadeia 

carbônica de 12 carbonos, em função do pH, para concentração total de amina igual a (4x10-

4M). Observa-se que a amina terciaria apresenta o menor pH onde a concentração da espécie 

iônica é igual à da espécie molecular. 

 

Figura 13 - Diagrama da concentração logarítmica (4x10-4 M) para aminas com 12 carbonos 

 
Fonte: Adaptado de Smith (1988) 

 

Smith (1976) apresenta a reação 12 de ionização e o diagrama dissociação da dodecilamina 

(1x10-4 mol/L) em meio aquoso a 25 °C.  

 

𝑅𝑁𝐻2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂 ↔ 𝑅𝑁𝐻3
+ + 𝑂𝐻−                                                                                               (12) 
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A constante de equilíbrio (𝐾𝑏) é dada por: 

 

𝐾𝑏 =
[𝑅𝑁𝐻3

+][𝑂𝐻−]

[𝑅𝑁𝐻2(𝑎𝑞)]
= 4,3 𝑥 10−4 

 

Em sistemas saturados 

 

𝑅𝑁𝐻2(𝑠) + 𝐻2𝑂 ↔ 𝑅𝑁𝐻3
+ + 𝑂𝐻−                                                                                               (13) 

 

𝐾𝑠𝑜 = [𝑅𝑁𝐻3
+][𝑂𝐻−] = 8,6 𝑥 10−9 

 

𝑅𝑁𝐻2(𝑠) ↔ 𝑅𝑁𝐻2(𝑎𝑞)                                                                                                                          (14) 
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A partir desse equilíbrio é possível construir um gráfico da concentração das espécies 

individuais em função do pH. Pode-se observar que na faixa de pH ácida, as espécies iônicas 

(RNH3
+) predominam. Já na faixa de pH alcalina predomina a espécie molecular (RNH2). 

Quando pH = 10,6 a concentração de RNH2(aq) é igual à concentração de RNH3
+ (FIGURA 14) 

Ma (2015) explica que ao ultrapassar o limite de solubilidade, a forma molecular da amina 

precipita em meio alcalino. O pHs de precipitação da amina pode ser calculado utilizando a 

equação 12. 

 

𝑝𝐻𝑠 = 𝑝𝐾𝑎 + log 𝐶𝑆 − 𝑙𝑜𝑔(𝐶𝑇 − 𝐶𝑠)                                                                                              (12) 

 

Onde:  

𝑝𝐾𝑎: logaritmo negativo da constante de dissociação; 

𝐶𝑠: solubilidade da amina molecular; 

𝐶𝑇: concentração total da amina no sistema. 

 

Figura 14 - Diagrama da concentração logarítmica da dodecilamina (1x10-4 mol/L) 

 
Fonte: Adaptado de Smith & Akhtar (1976) 
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Bleier et al. (1976) estudaram a influência da estrutura do coletor e do pH da solução na flotação 

do quartzo. Em seu trabalho, esse autor concluiu que a máxima flotabilidade do quartzo 

utilizando aminas primária e secundária encontra-se próxima do pH 10,75 (FIGURA 15). Para 

amina terciária, a máxima flotação encontrou-se próximo a 9,5.  

 

Figura 15 - Flotabilidade do quartzo em função do pH 

 
Fonte: Adaptado de Bleier et al. (1976) 

 

A Figura 16 representa o efeito da concentração do coletor na flotação para valores de pH 10. 

As curvas na parte superior mostram que para uma dada concentração do coletor a efetividade 

dessas aminas seguem a sequência: primária > secundária > quaternária > terciária. 

 

Figura 16 –Flotabilidade do quartzo em função da concentração do coletor  

 
Fonte: Adaptado de Bleier et al. (1976) 
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A teoria clássica prevê que o mecanismo de adsorção das aminas na superfície do quartzo é 

governado pela atração eletrostática. Os íons positivamente carregados da amina se adsorvem 

como contra íons na dupla camada elétrica da superfície das partículas negativa, diminuindo a 

magnitude do potencial zeta das partículas. Com o aumento da adsorção da amina, as cadeias 

hidrocarbônicas se associam e estabelecem entre si ligações de van der Waals formando 

hemimicelas no plano de Stern (SMITH, 1976 e MA, 2015). 

 

A Figura 17 apresenta a diferença da configuração da dupla camada elétrica para diferentes 

valores de pH. Para o sistema com pH igual a 10, as espécies moleculares da amina presentes 

em solução se posicionam entre as espécies ionizadas, eliminando a componente eletrostática 

repulsiva na hemimicela tornando esta estrutura mais estável. 

 
Figura 17- Configuração da dupla camada elétrica: (A) pH 6 e em (B) pH 10 

 
Fonte: Adaptado de Smith (1988) 

 

De acordo com Ma (2015), o poder de adsorção das aminas aumenta com o aumento da cadeia 

carbônica. Por outro lado, a seletividade dos coletores e a solubilidade diminui com esse 

aumento. O comprimento das cadeias carbônicas das aminas utilizadas na flotação varia entre 

8 e 18 carbonos. 
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A Tabela 6 apresenta a constante de ionização de algumas aminas. Pode-se observar que esses 

valores são baixos, o que significa que as aminas são pouco solúveis em água.  

 
Tabela 6 - Constante de ionização de diferentes aminas em água 

Amina Constante de ionização 

metilamina 4,4 x 10-4 

dimetilamina 5,2 x 10-4 

trimetilamina 5,5 x 10-5 

dodecilamina 4,3 x 10-4 

octadecilamina 4,0 x 10-4 

Fonte: Gaudin (1957) 

 

Para aumentar a solubilidade, as aminas precisam ser parcialmente neutralizadas com ácidos e 

haletos formando um sal solúvel, conforme representado pela reação 13.  

 

𝑅𝑁𝐻2 + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝑅𝑁𝐻3
+ + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂

−                                                                                 (13) 

 

De acordo com Araújo (2005), o grau de neutralização das aminas é um parametro de controle 

muito importante no processo de flotação que geralmente varia entre 25 e 30%. Altos valores 

de neutralização, apesar de aumentarem a solubilidade do coletor, atrapalham a recuperação. A 

coexistência das espécies iônica e molecular favorece a flotação, uma vez que a presença da 

espécie molecular (NH2) da amina preenche o espaço deixado na superfície devido à repulsão 

lateral das cargas positivas, auxiliando a formação de um filme compacto e hidrofóbico. Desta 

forma, a estequiometria de 1:1 apresentada na reação de neutralização da amina não deve ser 

utilizada, precisando de uma quantidade menor de ácido.  
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5 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo estão apresentados os procedimentos experimentais realizados nesta tese. Os 

estudos fundamentais de agregação foram realizados utilizando o mineral quartzo. A segunda 

parte do trabalho foi realizada, em escala de bancada, com uma amostra de finos naturais de 

minério de ferro de uma mineradora localizada no Quadrilátero Ferrífero. 

 

5.1 Preparação da amostra de quartzo 
 

Os seixos de quartzo utilizados nesse trabalho foram coletados no Ribeirão do Carmo situado 

no município de Mariana – MG. A preparação desta amostra incluiu etapas de britagem, 

moagem, peneiramento, homogeneização e quarteamento, conforme ilustrado no fluxograma 

da Figura 18. Inicialmente, o quartzo foi fragmentado utilizando um britador de mandíbulas e 

em seguida um britador de rolos. Em seguida, iniciou-se a etapa de cominuição em um moinho 

de porcelana ajustando a granulometria para 90% das partículas passante em 38 µm. Depois de 

cominuida, a amostra foi lixiviada com ácido clorídrico (37%) para retirada de impurezas. 

Depois de lixiviada, a amostra foi lavada com água destilada para retirada dos íons H+ da 

superfície mineral. O procedimento de lavagem do quartzo encerrou-se quando o valor do pH 

da água de lavagem ficou igual a 7, que equivale ao pH natural da água destilada.  
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Figura 18 – Etapas da preparação das amostras de quartzo para os testes fundamentais  

 
 

 

5.2 Coleta e preparação da amostra de minério de ferro  
 

Para os ensaios de flotação, em escala de bancada, foi utilizada uma amostra de minério de ferro 

retirada do circuito de finos de uma mineradora localizada no Quadrilátero Ferrífero. O 

fluxograma da Figura 19 apresenta as etapas de beneficiamento do minério de ferro desta 

empresa. Após a etapa de cominuição, o Run of Mine (ROM) é encaminhado aos pátios de 

empilhamento para serem formadas as pilhas de homogeneização. Estas pilhas são retomadas 

e transportadas para a etapa de classificação, onde o ROM é dividido em quatro classes 

granulométricas distintas: granulado (+10 mm), sinter-feed (-10 e +1 mm), pellet feed (-1 mm 

e +0,15 mm) e finos (-0,15 mm). Os dois primeiros são produtos, e o pellet feed e os finos são 

direcionados para os circuitos de concentração.  
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Esta pesquisa destinou-se a estudar a etapa de flotação de ultrafinos que atualmente apresenta 

índices de recuperação da ordem de 26%, um elevado consumo específico de reagente e baixa 

seletividade. Esta etapa é constituída por dois estágios: rougher e cleaner. O underflow dos 

ciclones da microdeslamagem é direcionado ao estágio rougher, do qual são retirados dois 

produtos: concentrado e rejeito. O concentrado rougher alimenta o estágio cleaner e o 

concentrado gerado na etapa cleaner é o produto final sendo encaminhado para as etapas de 

espessamento e filtragem. Já o rejeito dessa etapa, juntamente com o rejeito rougher, são 

encaminhados para barragem (rejeito final). 

 

Figura 19: Fluxograma do beneficiamento de minério de ferro 

 
 

A empresa foi responsável pela coleta da amostra, que foi obtida de forma incremental através 

da retirada de alíquotas do fluxo do underflow dos ciclones da microdeslamagem, etapa que 

alimenta o circuito de flotação de ultrafinos da empresa.  

 

A massa total do material recebida foi de 335 kg. A primeira etapa do processo de preparação 

foi a secagem do material, em uma estufa a 90 °C. Depois de seca, a amostra foi desagregada e 

dividida em um quarteador do tipo carrossel, formando 12 amostras. Foram unidas a massa 

contida nos recipientes 1 e 7, diametralmente opostos no carrossel formando uma amostra que 

seguiu em etapas de homogeneização e quarteamento em pilhas cônicas, obtendo-se amostras 
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com massa suficiente para as etapas de caracterização tecnológica e para os testes de flotação 

(FIGURA 20). 

 

Figura 20 - Fluxograma de preparação das amostras de minério de ferro para os testes de flotação 

 

 

5.3 Caracterização das amostras 

 

Para a caracterização das amostras foram realizadas análise granulométrica, medidas de 

densidade e de área superficial específica, além da caracterização mineralógica e química. A 

caracterização física foi realizada nos Laboratórios de Tratamento de Minérios e de 

Propriedades Interfaciais da UFOP. A caracterização mineralógica foi realizada no Laboratório 

de difração de raios-X da Universidade Federal de Minas Gerais e as análises químicas foram 

realizadas pela empresa que forneceu a amostra do minério de ferro. 

 

5.3.1 Análise granulométrica 

 

A análise granulométrica da amostra de quartzo depois da etapa de cominuição foi realizada 

utilizando o granulômetro a laser, CILAS 1064. O equipamento é composto de um reservatório 

acoplado a um ultrassom, feixes de laser e lentes receptoras de imagem.  
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No ensaio realizado utilizou-se como agente dispersante metassilicato de sódio (0,1 % p/v) e 

60 s de ultrassom e 8 % de obscuração. 

 

A análise granulométrica da amostra de minério de ferro foi realizada por peneiramento a 

úmido, segundo a série Tyler, na faixa de tamanhos compreendida entre 75 μm (200#) e 37 μm 

(400#). A distribuição de tamanho das partículas com granulometria menor que 400# (37 μm) 

foi determinada utilizando-se o granulômetro a laser, CILAS 1064.  

 

5.3.2 Densidade 

 

A densidade real foi medida utilizando o picnômetro a gás do tipo ULTRAPYC 1200e da marca 

Quantachrome. Além da densidade real, também foi calculada a densidade relativa das amostras 

utilizando picnômetros de vidro.  

 

5.3.3 Área superficial 

 

Para a caracterização da área superficial específica, da porosidade e determinação do volume 

de poros das amostras foi utilizada a porosimetria por adsorção gasosa. Os experimentos foram 

realizados com o porosímetro da Quantachrome modelo NOVA 1200e através do método BET 

(Brunauer-Emmet-Teller) multiponto. 

 

5.3.4 Caracterização química 
 

A empresa que forneceu o minério foi a responsável pela quantificação dos teores de % Fe, % 

Mn, % P, % SiO2, % Al2O3, % CaO, % MgO, % TiO2 e PPC (perda por calcinação) das amostras 

do minério ferro.  

 

5.3.5 Caracterização mineralógica 

 

A identificação dos minerais constituintes das amostras foi realizada utilizando difratometria 

de raios - X através do método do pó total. Foi utilizado o difratômetro modelo Empyrean da 

PANalytical, com radiação Cu-K com =1,5406Å e cristal monocromador de grafita 

pertencente ao Laboratório de difração de raios-X da Universidade Federal de Minas Gerais.  
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5.4 Reagentes utilizados 

 

A Tabela 7 apresenta os reagentes utilizados nos testes de agregação hidrofóbica e flotação em 

bancada.  

 

Tabela 7 – Reagentes utilizados nos testes de agregação hidrofóbica, microflotação e flotação em bancada 

FUNÇÃO  REAGENTE IDENTIFICAÇÃO FORNECEDOR 

depressor  amido de milho  amido Duryea@ -Unilever 

coletor 

dodecilamina amina primária Sigma-Aldrich 

etermonoaminas Flotigam - EDA  Clariant 

eterdiamina Flotigam - 2835-2 Clariant 

reguladores de pH HCl (37 %) 

NaOH  

ácido clorídrico  

hidróxido de sódio 

Synth 

Vetec 

 

As soluções de todos os reagentes utilizados nesta tese foram feitas diariamente, para evitar a 

degradação com exceção dos reguladores de pH. 

 

5.4.1 Amido de milho  

 

a) Pesaram-se 5 g de amido de milho e transferiu-se esta massa para um béquer de 250 mL; 

b) Adicionaram-se 20 mL de água, dissolvendo o amido; 

c) Adicionaram-se 25 mL de uma solução de NaOH com concentração igual a 5% p/v (1,25 

g NaOH); 

d) A solução foi gelatinizada com auxílio de um bastão de vidro até tornar-se transparente; 

e) Adicionou-se água destilada, homogeneizando a solução que foi transferida para um balão 

volumétrico de 500 mL.  

 

5.4.2 Dodecilamina - DDA   

 

A solução de DDA foi neutralizada utilizando ácido clorídrico concentrado (37%). Para os 

testes de flotação em bancada, as soluções foram preparadas na concentração de 0,1% p/v em 

balões de 1 L. 

 

a) Pesou-se 1 g de DDA e transferiu-se essa massa para um béquer de 400 mL; 

b) Adicionaram-se 200 mL de água destilada à 40° C; 

c) Adicionou-se 0,45 mL de ácido clorídrico concentrado; 

d) Homogeneizou-se a solução utilizando um agitador magnético até completa 

solubilização do reagente;  
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e) Transferiu-se a solução para um balão volumétrico de 1.000 mL completando o volume 

com água destilada.  

 

5.4.3 Flotigam EDA e Flotigam 2835-2  

 

As soluções “mãe” da etermonoamina (Flotigam EDA – 215,3 g/mol) e eterdiamina (Flotigam 

2835-2 – 300 g/mol) foram feitas na concentração de 1x10-3 mol/L. 

 

a) Pesou-se para etermonoamina 0,2153 g e eterdiamina 0,3 g do reagente em um béquer de 

200 mL; 

b) Adicionaram-se 100 mL de água destilada e, com auxílio de um agitador magnético, 

homogeneizou-se o sistema até obtenção de uma solução homogênea; 

c) Transferiu-se a solução para um balão volumétrico de 1.000 mL completando o volume 

com água destilada. 

 

Para preparação da solução com concentração 1x10-4 mol/L, tomaram-se 100 mL da solução 

1x10-3 mol/L, transferiu-se a solução para um balão volumétrico de 1.000 mL completando o 

volume com água destilada. O mesmo foi feito para a solução de 1x10-5 mol/L, utilizando neste 

caso a solução de (1x10-4 mol/L). 

 

5.4.4 Soluções para controle de pH  
 

As soluções de hidróxido de sódio (NaOH) foram preparadas nas concentrações 1 % p/v, 5 % 

p/v e 10 % p/v. 

 

a) Pesou-se a massa de hidróxido de sódio referente cada concentração (1 g; 5 g e 10 g) em 

um béquer seco e limpo; 

b) Adicionaram-se 30 mL de água destilada e, com auxílio de um agitador magnético, 

homogeneizou-se o sistema até completa solubilização do soluto; 

c) Transferiu-se a solução para um balão volumétrico de 100 mL completando o volume com 

água destilada. 
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As soluções de ácido clorídrico (HCl) foram preparadas nas concentrações 0,5 % v/v; 1 % v/v, 

5% v/v e 10 % v/v. 

 

a) Mediu-se o volume ácido clorídrico referente cada concentração (0,5 mL, 1 mL; 5 mL e 

10 mL) em um béquer seco e limpo; 

b) Adicionaram-se 30 mL de água destilada e, com auxílio de um agitador magnético, 

homogeneizou-se a solução. Em seguida, transferiu-se a solução para um balão 

volumétrico de 100 mL completando o volume com água destilada. 

 

5.5 Estudos fundamentais 

 

Nesta seção estão descritos os procedimentos experimentais necessários para realização dos 

testes de agregação hidrofóbica por cisalhamento e microflotação do quartzo. 

 

5.5.1 Testes de agregação hidrofóbica por cisalhamento do quartzo  
 

Os testes de agregação hidrofóbica por cisalhamento foram realizados utilizando um agitador 

mecânico modelo 713D da empresa Fisatom Equipamentos Científicos Ltda (FIGURA 21). A 

agitação foi feita por meio de uma hélice do tipo Rushton fabricada em aço inox 304 com 

diâmetro de 50 mm e 6 aletas capaz de gerar um fluxo predominantemente radial ideal para 

sistemas que requerem elevado nível de turbulência e cisalhamento. A hélice foi ligada a uma 

haste (Ø9 x 220 mm) e conectada ao motor com rotação regulável entre 120 a 5000 rpm. 

 

Figura 21 - Agitador mecânico (713D) utilizado para gerar os agregados hidrofóbicos 
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O reator, foi fabricado em cloreto de polivinila (PVC) no formato de um tanque cilíndrico 

vertical de fundo plano com diâmetro de 75 mm e altura igual a 140 mm, conforme ilustrado 

na Figura 22. 

 

Figura 22 - Tanque de agitação cilíndrico vertical com fundo plano 

  

 

Os testes foram realizados de acordo com as seguintes etapas: 

 

a) colocaram-se 3 g do mineral puro dentro do tanque de agitação; 

b) adicionaram-se 100 mL de solução do reagente coletor na concentração e no pH 

predeterminados pela condição do teste; 

c) condicionou-se a suspensão durante 3 minutos; 

d) depois de formados, os agregados foram transferidos para o cone de sedimentação Imhoff 

ou para o tubo de Hallimond, conforme definido pelo planejamento dos testes. 

 

5.5.1.1 Influência da velocidade de rotação sobre a agregação do sistema 
 

Uma das formas de avaliar a influência da velocidade de rotação sobre a agregação do sistema, 

foi através de medidas do volume sedimentado dos agregados formados em função do tempo. 

Para tanto, foi utilizado um cone de sedimentação Imhoff graduado de vidro do fabricante 

Laborglas® Brasil com diâmetro superior de 120 mm, altura de 480 mm e capacidade igual a 

1.000 mL (FIGURA 23). 

a) Vista superior  b)  Vista frontal  
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Figura 23 – Cone de Imhoff utilizado para medir o volume dos agregados formados  

 

 

A graduação do cone Imhoff está apresentada na Tabela 8. Como pode ser observado, a aferição 

inicia-se no intervalo de volume 0 a 2 mL com divisão de 0,1 mL sendo ideal para as medidas 

realizadas. 

 

Tabela 8 – Graduação do cone de Imhoff  

Volume (mL) 0-2 2-10 10-40 40-100 100-1.000 

Subdivisão (mL) 0,1 0,5 1 2 50 

 

Foram realizados ensaios de agregação hidrofóbica com velocidades de rotação iguais a 500, 

1.000, 1.500, 2.000, 2.500 e 3.000 rpm, variando também a concentração do coletor e o valor 

de pH. 
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5.5.2 Testes de microflotação 

 

Com objetivo de analisar a flotabilidade dos agregados formados na etapa de agregação 

hidrofóbica, foram realizados testes de microflotação. Para tanto, foi utilizado um tubo de 

Hallimond modificado adaptado com um prolongador de vidro colocado entre a base e a parte 

superior do tubo para evitar o arraste hidrodinâmico dos agregados, de forma que o volume 

final do tubo foi de 0,415 L (FIGURA 24). Todos os testes foram realizados em duplicada, 

admitindo-se um desvio máximo entre os resultados igual a 3 %.  

 

Figura 24 – Tubo de Hallimond utilizado para os testes de microflotação 

 
 

Os testes foram realizados de acordo com as seguintes etapas: 

a) para cada teste foi adicionada ao tubo de Hallimond a suspensão contendo os agregados 

do mineral formado nas diferentes condições da etapa anterior; 

b) para geração de bolhas foi utilizado o gás nitrogênio com vazão entre 90 mL/L e 

120mL/L; 

c) a flotação foi realizada por três minutos;   
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d) as frações flotada e afundada foram secas e pesadas e a flotabilidade de cada teste foi 

calculada através da Equação 14:  

 

𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (%) =
𝑚𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜

(𝑚𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜 +𝑚𝑎𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜)
𝑥 100                                                              (14) 

 

5.5.2.1 Influência do tipo, concentração de coletor e do valor de p H na agregação do 

sistema  

 

Depois de definida a velocidade de agitação correspondente à maior performance na agregação 

hidrofóbica, foi analisada a influência do pH para os três coletores testados. Tais medidas foram 

feitas através da flotabilidade dos agregados formados, conforme condições apresentadas na 

Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Influência do tipo do coletor e valor de pH na agregação do quartzo 

Coletor pH 

Dodecilamina; 

FLOTIGAM – EDA; 

FLOTIGAM 2835-2 

4,5; 6,5; 8,5; 10 e 12 

 

5.5.3 Determinação do Potencial Zeta 

 

As medidas de potencial zeta foram realizadas para a amostra de quartzo utilizando o zetâmetro 

do modelo Z- Zen 2600 (Malvern Zetasizer), pertencente ao Laboratório de Propriedades 

através da técnica de mobilidade eletroforética pela análise de imagem.  
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As curvas de potencial zeta foram determinadas para amostra mineral apenas com eletrólito 

indiferente e na presença do eletrólito indiferente com cada um dos coletores, variando-se o pH 

do sistema. Em cada ensaio, foi considerada a média aritmética entre os três valores obtidos. 

As medidas foram realizadas em triplicata, considerando desvio padrão máximo de 5 %. Os 

principais parâmetros dos testes estão listados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Parâmetros utilizados nos testes de potencial zeta 

Parâmetro Valor 

granulometria da amostra <10 µm 

% sólidos 0,01 % p/v 

eletrólito indiferente 

pH da suspenção 

[] DDA e EDA   

[] FLOTIGAM 2835-2 

NaCl – 10-3 mol/L 

1,5; 3,0; 4,0; 6,0 ;8,0 ;10;12 

10-3 mol/ L 

10-4 mol/ L 

 

Os testes foram realizados de acordo com as seguintes etapas: 

 

a) pesaram-se 0,071 g da amostra de quartzo; 

b) adicionaram-se à uma proveta de 250 mL de volume 21,4 cm de altura, uma solução de 

NaCl com concentração igual a 1,0 x 10-3 mol/L;  

c) transferiu-se a amostra de quartzo para proveta, que foi fechada com filme flexível 

plástico. O sistema foi agitado por inversão da proveta por dez vezes e deixado em repouso;  

d) o tempo de repouso da suspensão foi calculado através da equação de velocidade de 

sedimentação de Stokes (Equação 15). 

 

𝑉𝑠 =
𝑑2. 𝑔. (𝜌𝑠 − 𝜌𝑓)

18. μ
                                                                                                                           (15) 

 

Onde: 

Vs: velocidade terminal de sedimentação das partículas (m/s); 

d: diâmetro da partícula (m); 

ρs e ρf: pesos específicos do sólido e fluido (kg/m3); 

g: aceleração da gravidade (m/s2). 

 

A velocidade de sedimentação foi de 8,9 x10-3 cm/s e o tempo de sedimentação de cada 

teste foi de 40 minutos e 12 segundos. 
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e) para os testes realizados com o quartzo apenas com eletrólito indiferente, transferiram-se 

após a sedimentação, 50 mL da dispersão da proveta para um béquer. Para as medidas 

realizadas na presença dos coletores, transferiram-se após a sedimentação, 35 mL da 

dispersão da proveta para um béquer e adicionaram-se 15 mL da solução do coletor na 

concentração pré-estabelecida de forma que a concentração final no béquer fosse idêntica 

àquela do teste de microflotação; 

f) Condicionou-se o sistema por 3 minutos, sob agitação, ajustando o pH para o valor 

desejado. Em seguida, retirou-se, com auxílio de uma seringa, uma alíquota para realização 

das medidas de potencial zeta.  

 

5.5.4 Determinação do índice de agregação 

 

As medidas do índice de agregação foram realizadas utilizando o PDA 2.000 (Photometric 

Dispersion Analyser) ilustrado na Figura 25 que pertence ao Laboratório de Tratamento de 

Minérios (LTM) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os valores de índice de 

agregação fornecidos pelo equipamento são coletados em regime de operação contínuo, sendo 

que nesta pesquisa foi feita uma medida a cada 2 segundos.  

 

Figura 25 - PDA 2000 utilizado para medir índice de agregação dos sistemas 

 

 

A Figura 26 apresenta a célula do equipamento PDA 2.000, onde o fluxo da amostra (2 mL/s) 

atravessa um tubo de vidro com 1 mm de diâmetro interno, que é encaixado em um bloco de 

acrílico contendo duas sondas de fibra óptica, que são responsáveis por transportar o feixe luz 

incidente e o transmitido pela amostra. A suspensão é iluminada por um feixe estreito de luz 

perpendicular à direção do fluxo, gerado a partir de um diodo emissor de luz de alta intensidade. 

Durante o teste, o número de partículas que atravessa o feixe de luz varia continuamente devido 

às alterações na composição da suspensão em análise. Estas variações causam flutuações na 
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intensidade da luz transmitida, que é controlada por um fotodiodo sensível, e esta medida é 

convertida a uma tensão elétrica proporcional à intensidade da luz transmitida.  

 

Figura 26 – Representação esquemática da célula do equipamento PDA 2.000 

 

 

A tensão de saída do equipamento possui dois componentes, o primeiro componente é 

denominado (DC) correspondente à intensidade média da luz transmitida, e pode ser 

relacionada à turbidez da suspensão e o segundo componente flutuante de menor intensidade é 

denominado (AC), gerado devido às variações aleatórias no número de partículas acima 

mencionadas. O componente AC é separado do componente DC e amplificado por um fator de 

até 100 (FIGURA 27). Desta forma podem ser analisadas flutuações da ordem de 1 mV ou 

inferior a um sinal DC de 10 V.  

 

Figura 27 - Processamento do sinal de saída do fotodiodo do equipamento PDA 2.000 

 
 

O PDA 2.000 utiliza o valor quadrático médio (RMS) do sinal de flutuação (AC), que é um 

indicador sensível do estado de agregação da suspensão. A leitura do parâmetro RMS em 

função do tempo de mistura dá uma indicação muito útil do estado de agregação do sistema, 

uma vez que quando a agregação ocorre o valor de RMS do sinal oscilante (AC) aumenta. Por 
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outro lado, a desagregação provoca uma diminuição substancial do valor RMS.  

 

Além das leituras DC e RMS disponíveis como dados de saída do PDA 2.000, há também um 

parâmetro denominado “ratio” que é o resultado da divisão do valor RMS pelo DC. Os valores 

das medidas de DC e RMS são afetados pela contaminação das paredes do tubo e pelas 

variações de componentes eletrônicos, mas a proporção dos dois valores não se altera, o que 

justifica a utilização do parâmetro “ratio” como índice de agregação. 

 

5.6 Ensaios de flotação em bancada com agregação por cisalhamento (shear 

flocculation) 

 

O conceito de agregação hidrofóbica por cisalhamento pode ser estendido ao processo de 

flotação. Neste caso, a etapa de condicionamento dos coletores é substituída por uma etapa de 

condicionamento em alta intensidade (CAI). Neste trabalho, os testes foram realizados 

utilizando uma célula fabricada pela CDC Equipamentos Industriais, modelo GFB – 1.000 

EEPNBA e uma cuba de acrílico com capacidade de 2.500 mL.  

 

As etapas necessárias para realização desses testes foram:  

a) adicionou-se na cuba de flotação a quantidade de amostra de acordo com a porcentagem 

de sólidos adequada ao teste; 

b) adicionou-se 1 litro de água destilada e ajustou-se o pH para 10,5; 

c) condicionou-se a polpa por 1 minuto e adicionou-se a solução do reagente depressor no 

pH e dosagem adequados para o ensaio, condicionando o sistema por 5 minutos sob 

velocidade de rotação igual a 1200 rpm, corrigindo o pH, quando necessário. Esta etapa 

garantiu que os minerais de ferro permanecessem hidrofílicos;  

d) aumentou-se a velocidade de agitação e adicionou-se a solução do reagente coletor, 

responsável por promover a agregação hidrofóbica, no pH e dosagem adequados ao 

ensaio;  

e) condicionou-se o sistema por três minutos e em seguida, ajustou-se a velocidade de 

rotação para 1.200 rpm; 

f) na sequência, adicionou-se o volume de água destilada com pH ajustado ao valor 

definido do teste até completar o volume da cuba; 

g) abriu-se a válvula de ar e a flotação ocorreu por três minutos;  
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h) as frações do concentrado (deprimido) e do rejeito (flotado), foram filtradas, secas, 

pesadas e alíquotas representativas foram enviadas para análise química.  

 

O planejamento dos experimentos de flotação foi realizado através do método fatorial completo 

(DOE), analisando-se as variáveis: % de sólidos, velocidade de rotação, concentração do coletor 

e tipo do coletor. Todos os testes foram realizados em duplicata e ordenados aleatoriamente. As 

análises foram feitas com auxílio do software MINITAB® 17 com intervalo de confiança de 

95%, considerando distribuição normal dos dados.  

 

A Tabela 11 representa os ensaios da primeira bateria de testes, que foram realizados com 40% 

de sólidos e pH 10,5 variando a dosagem do coletor e a velocidade de rotação. 

 

Tabela 11 – Valores de velocidade de rotação e da dosagem do coletor na flotação 

Ensaios Velocidade de rotação 

(rpm) 

Dosagem do coletor  

(g/t) 

5 1.250 150 

8 1.750 150 

9 1.750 200 

6 1.250 200 

4 1.250 100 

3 750 200 

7 1.750 100 

11 2.200 150 

12 2.200 200 

2 750 150 

10 2.200 100 

1 750 100 
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A Tabela 12 representa os ensaios da segunda bateria de testes, que foram realizados em pH 

10,5 variando a % de sólidos em peso, dosagem do coletor e a velocidade de rotação. 

 

Tabela 12 – Valores de porcentagem de sólidos, dosagem do coletor e a velocidade de rotação 

Ensaios Velocidade de 

rotação 

(rpm) 

Dosagem do coletor 

g/t 

Porcentagem de 

sólidos em peso 

(%) 

14 1.750 100 50 

8 1.250 100 50 

17 1.750 200 30 

24 2.200 200 50 

21 2.200 150 30 

20 2.200 100 50 

11 1.250 200 30 

4 750 150 50 

1 750 100 30 

5 750 200 30 

18 1.750 200 50 

16 1.750 150 50 

9 1.250 150 30 

7 1.250 100 30 

19 2.200 100 30 

3 750 150 30 

15 1.750 150 30 

6 750 200 50 

10 1.250 150 50 

23 2.200 200 30 

22 2.200 150 50 

2 750 100 50 

13 1.750 100 30 

12 1.250 200 50 
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A Tabela 13 representa os ensaios da terceira bateria de testes, que foram realizados com o 

coletor EDA, 50% de sólidos, pH 10,5 variando a velocidade de rotação e a dosagem do coletor. 

 

Tabela 13 –  Flotigam EDA - Valores de velocidade de rotação e dosagem do coletor 

Ensaios  
Velocidade de rotação 

(rpm) 

Dosagem do coletor 

g/t 

6 1.750 150 

7 2.200 100 

4 1.250 150 

8 2.200 150 

5 1.750 100 

2 750 150 

3 1.250 100 

1 750 100 

 

A Tabela 14 representa os ensaios da quarta bateria de testes, que foram realizados com o 

coletor FLOTIGAM 2835-2, 50% de sólidos, pH 10,5 variando a velocidade de rotação e a 

dosagem do coletor. 

 

Tabela 14 - FLOTIGAM 2835-2 – Valores de velocidade de rotação e dosagem do coletor 

Ensaios 
Velocidade de rotação 

(rpm) 

Dosagem do coletor 

g/t 

1 1.750 150 

7 2.200 100 

5 1.250 150 

8 2.200 150 

3 1.750 100 

4 750 150 

6 1.250 100 

2 750 100 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesse capítulo estão apresentados os dados experimentais obtidos nesta pesquisa.  

 

6.1 Caracterização das amostras  

 

Neste item estão apresentados os resultados referentes a caracterização física, química e 

mineralógica das amostras utilizadas neste estudo. 

 

6.1.1 Análise granulométrica  

 

O gráfico da Figura 28 mostra a distribuição granulométrica da amostra de quartzo depois de 

cominuida que apresentou top size de 56 μm, P80 igual a 24,9 μm e P50 igual a 14,8 μm. O 

percentual de lamas (fração menor que 10 μm) foi igual a 34 %. 

 

Figura 28 - Distribuição granulométrica da amostra de quartzo  
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O gráfico da Figura 29 ilustra a distribuição granulométrica da amostra do minério de ferro que 

apresentou top size de 74 μm, P80 = 22,8 μm, P50 = 14,5 μm. O percentual de lamas (fração 

menor que 10 μm) foi igual a 27,3%. 

 

Figura 29 - Distribuição granulométrica da amostra de minério de ferro 

 

 

6.1.2 Medidas de densidade aparente e real  

 

A determinação de densidade aparente das amostras foi realizada utilizando picnômetros com 

volume igual a 50 mL. Determinou-se a densidade como sendo a média de três medições. 

 

As medidas de determinação da densidade real das amostras foram realizados na temperatura 

ambiente, sendo que para o quartzo foi igual 25,4 °C e para o minério foi igual a 26,2 °C. Foi 

utilizado um porta amostra com volume igual a 19,38 cm3, tempo de equilíbrio automático, 

pressão alvo igual a 17 psi e tempo de purga igual a 4 minutos. Determinou-se a densidade 

como sendo a média de quatro medições. A Tabela 15 apresenta os valores de densidade real e 

aparente encontrados para as amostras. É possível observar que a densidade da amostra de 

quartzo ficou próxima do valor identificado por Klein; Dutrow (2012) de 2,65 g/cm3.  

 
Tabela 15 - Densidade aparente e real das amostras de quartzo e minério de ferro 

Amostra 
Densidade aparente 

(g/cm3) 

Densidade real  

(g/cm3) 

quartzo 2,67 2,63 

minério de ferro 3,87 4,14 
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6.1.4 Área superficial  

 

Os ensaios de determinação da área superficial específica foram feitos com tempo de equilíbrio 

de 60 s, temperatura e tempo de desgaseificação iguais a 195 °C e 4 horas, respectivamente.  

 

A área superficial específica é um parâmetro importante para determinação da dosagem dos 

reagentes utilizados nos testes de flotação. Matos (2017) estudando a flotação de duas frações 

do minério de ferro da Samarco Mineração, encontrou para a amostra classificada como finos 

(D50 = 20 μm) o valor de área superficial igual a 0,1729 m2/g. Analisando os valores 

encontrados na Tabela 16 é possível observar que os altos valores de área superficial do minério 

por unidade de massa indicam a necessidade de uma dosagem maior de reagentes para cobertura 

superficial das partículas da amostra.  

 

Tabela 16 – Resultados de área superficial específica das amostras de quartzo e minério de ferro 

Amostra 
Área superficial 

(m²/g) 

quartzo 0,891  

minério de ferro 4,898 

 

6.1.5 Caracterização mineralógica 
 

Os resultados da difração de raios-X das amostras utilizadas nesta pesquisa foram analisados 

comparando-se os valores das distâncias interplanares e das intensidades dos picos com 

amostras de referência, utilizando-se os padrões do banco de dados do PDF2-ICDD 

(International Centre for Diffraction Data).  
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A Figura 30 apresenta o difratograma de raios-X da amostra de quartzo, utilizadas nos testes de 

agregação hidrofóbica realizados nesta pesquisa. Este resultado permitiu confirmar a pureza da 

amostra. 

 

Figura 30 - Difratograma de raios-X da amostra de quartzo 

 

 

A Figura 31 apresenta o difratograma de raios - X da amostra de minério de ferro, que alimentou 

os testes de flotação realizados nesta pesquisa. Os minerais presentes na amostra foram 

hematita, quartzo, goethita e caulinita. 

 

Figura 31 - Difratograma de raios-X da amostra de minério de ferro 
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6.1.6 Caracterização química 

 

A Tabela 17 apresenta a análise química da por faixa granulométrica da amostra do minério de ferro 

utilizada. Os teores de ferro e sílica globais foram iguais a 50,3 % e 22,5 %, respectivamente.  

 

Tabela 17 – Análise granuloquímica e perda por calcinação (PPC) da amostra do minério de ferro  

Faixa PPC Teor (%) 

µm (%) Fe SiO2 Al2O3 Mn P CaO MgO TiO2 

 + 74 2,25 21,99 61,24 1,96 0,625 0,046 0,05 0,146 0,058 

- 74 + 52 1,53 12,06 76,54 1,43 0,346 0,031 0,03 0,109 0,025 

- 52 + 45 1,68 11,89 76,25 1,44 0,320 0,031 0,0 0,143 0,025 

- 45 + 37 1,92 14,49 72 1,71 0,340 0,035 0,096 0,179 0,032 

- 37 1,99 53,43 17,81 1,50 0,355 0,055 0,048 0,074 0,103 

 

Analisando os dados apresentados na Tabela 18, é possível constatar que mais de 90% da amostra está 

na fração abaixo de 37 μm. Tal fração apresentou teor de ferro igual a 53,43 % e contém mais de 97 % 

do ferro e 70 % de sílica na amostra.  

 

Tabela 18 – Distribuição dos principais elementos e compostos da amostra de minério de ferro 

Faixa Retido Distribuição (%) 

µm (%) Fe SiO2 Al2O3 Mn P CaO MgO TiO2 

 + 74 1,25 0,49 3,84 1,72 2,06 0,92 1,18 2,35 0,67 

- 74 + 52 1,82 0,39 6,70 1,79 1,70 0,91 1,03 2,77 0,43 

- 52 + 45 2,91 0,71 10,37 3,03 2,63 1,55 3,76 5,95 0,78 

- 45 + 37 2,11 0,91 6,31 2,43 2,09 1,39 2,69 3,85 0,97 

- 37 91,91 97,50 72,77 91,04 91,51 95,22 91,35 85,08 97,15 

Total 

recalculado 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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6.2 Estudos de agregação hidrofóbica por cisalhamento 

 

Esse capítulo apresenta os resultados dos testes de agregação hidrofóbica por cisalhamento 

realizados com o quartzo sob diferentes condições experimentais de pH, concentração de 

coletor, velocidade e tempo de rotação. 

 

6.2.1 Testes de agregação na ausência de coletor  

 

A Figura 32 apresenta o índice de agregação em função do tempo para o teste realizado na 

ausência do coletor, no tanque cilíndrico com velocidade de rotação igual a 2.000 rpm. O índice 

de agregação, determinado utilizando o equipamento PDA 2000, foi inferior a 2.  

 

De acordo com Warren (1992) a hidrofobização das partículas induzida pela adsorção do 

coletor é o ponto principal para que ocorra agregação por condicionamento em alta intensidade. 

Analisando os dados obtidos é possível observar que o efeito da velocidade de rotação para 

agregação das partículas é muito limitado na ausência do coletor. Este fato que pode ser 

explicado pela teoria da interação hidrofóbica, que considera que para haver agregação das 

partículas é necessário que ocorra a interação entre as cadeias hidrocarbônicas que cobrem as 

superfícies dos minerais hidrofobizados. 

 

Figura 32 – Índice de agregação em função do tempo para quartzo (coletor - 0 mol/L) 

 
 

O efeito da hidrofobicidade das partículas pôde ser claramente observado a partir dos estudos 

realizados por Song & Lu (2000) a respeito da agregação hidrofóbica de partículas finas de 
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rodocrosita (d50= 1,79 µm) condicionadas em pH=7,8 e velocidade de agitação de 1.480 rpm . 

Estes autores observaram que nos testes realizados com agitação, mas sem a presença do coletor 

(oleato de sódio) não houve agregação, indicando que as partículas hidrofílicas (ângulo de 

contato igual a zero) não são capazes de formar agregados. Já, para os experimentos realizados 

na presença do oleato de sódio, em diferentes concentrações, as partículas agregaram-se quando 

sujeitas a agitação, sendo que quanto maior a hidrofobicidade das partículas, representada pelo 

maior ângulo de contato, maior a eficiência de agregação.  

 

A curva do gráfico da Figura 33 representa o volume sedimentado no cone de Imhoff, após três 

minutos de repouso de uma suspensão formada por 3 g de quartzo e 100 mL de água, para 

diferentes velocidades de rotação na ausência do coletor. Essas medidas serviram como 

referência para evidenciar a agregação nos testes realizados na presença do coletor. Foi possível 

observar que o volume de sólidos sedimentado variou entre 0,4 a 1,2 mL e o volume médio foi 

igual a 0,9 mL. 

 

Figura 33 – Volume de quartzo sedimentado na ausência do coletor – pH 10,5 

 
 

Akdemir & Hiçylmaz (1996) mediram a agregação hidrofóbica de partículas finas de cromita 

(d50 - 5µm) condicionadas por 30 minutos na presença e na ausência de oleato de sódio através 

de medidas de turbidez e sedimentação. Os autores observaram que a fração (%) de material 

sedimentado (77,5 %) dos testes condicionados com oleato de sódio (30 mg/L) à 630 rpm e

 pH 3 foi cerca de 7 vezes maior do que a fração sedimentada (11,1 %) dos testes realizados nas 

mesmas condições, porém sem adição do coletor.  
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6.2.2 Efeito da hidrofobicidade das partículas  

 

Nesta pesquisa, com objetivo de verificar a influência da concentração do coletor no processo 

de agregação das partículas, mediu-se o volume dos agregados, após 3 minutos de sedimentação 

no cone de Imhoff, para diferentes concentrações de dodecilamina (FIGURA 34).  

 

Figura 34- Agregados de quartzo sedimentados no cone de Imhoff 

  

 

Para tanto foi considerado que houve uma “sedimentação floculenta” que segundo Azevedo 

(2013) é caracterizada pelo aumento da velocidade de decantação das partículas floculadas em 

suspensão. Neste caso, ocorre o aumento da massa dos sólidos devido à interação entre as 

partículas, tornando a queda dos agregados mais acelerada que a das partículas discretas em 

suspensão. Entretanto, esse mesmo autor pondera que existe uma concentração de partículas 

em suspensão a partir da qual a sedimentação torna-se retardada ou zonal. Como os ensaios 

desta tese foram realizados utilizando 3 gramas de quartzo sedimentando-se em um volume de 

100 mL de solução do coletor, descartou-se a possibilidade de sedimentação zonal considerada 

por esse autor. 

 

Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que o volume de material sedimentado 

aumentou com a concentração do coletor, indicando que as partículas finas de quartzo 

agregaram-se na presença da dodecilamina comprovando que a hidrofobicidade das partículas 

possui um papel importante no processo de formação e crescimento dos agregados 

hidrofóbicos. O maior volume obtido (12,1 mL) no teste com concentração de 1x10-3 mol/L 
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(2.000 rpm) é 10 vezes maior que o volume de quartzo sedimentado (1,2 mL) na ausência do 

coletor (FIGURA 35). Considerando que os testes foram realizados em pH 10,5, ao comparar 

os valores de concentração testados, é possível prever que os experimentos realizados com    

 10-3mol/L de coletor apresentaram maior densidade de adsorção, o que pode ser atruibuido a 

maior disponibilidade de espécies do coletor, resultando portanto em uma maior adsorção das 

espécies iônicas devido a estabilização das cabeças polares do coletor proporcionada pela co-

adsorção das espécies neutras neste valor de pH.  

 

Figura 35 – Volume de agregados sedimentado no cone de Imhoff para diferentes concentrações do coletor e 

velocidades de agitação - Dodecilamina - pH 10,5 
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Resultados semelhantes foram obtidos para os testes realizados variando a concentração da 

etermoamina (FLOTIGAM EDA). Ao analisar os dados, apresentados no gráfico da Figura 36, 

é possível observar que os maiores volumes de agregados, também foram obtidos para os testes 

realizados com concentração de 1x10-3 mol/L. O teste com 2.000 rpm apresentou volume de 

material sedimentado igual a 7,0 mL que é 5,8 vezes maior que o volume de quartzo 

sedimentado (1,2 mL) na ausência do coletor.  

 

Figura 36 - Volume de agregados sedimentado no cone de Imhoff para diferentes concentrações do coletor e 

velocidades de agitação - FLOTIGAM EDA - pH 10,5  

 

 

Na concentração de 1x10-5 mol/L, o volume de material sedimentado diminuiu 

significativamente e os valores encontrados foram próximos dos valores obtidos na ausência do 

coletor. Este fato pode ser explicado pelo insuficiente grau de hidrofobização das partículas, 

uma vez que, em tal condição de concentração e pH havia poucas espécies ionizadas disponíveis 

a serem adsorvidas nos sítios negativos da superfície do quartzo, não sendo possível observar a 

agregação do sistema. 
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Para os testes realizados variando a concentração da eterdiamina (FLOTIGAM 2835-2), foi 

possível observar que os maiores volumes de material sedimentado foram obtidos para a 

concentração de 1x10-4 mol/L. Para o teste realizado com 2.000 rpm, o volume dos agregados 

sedimentados foi igual a 6,5 mL que representou um volume 5,4 vezes maior que o volume de 

quartzo sedimentado (1,2 mL) na ausência do coletor (FIGURA 37). 

 

Figura 37 – Volume de agregados sedimentado no cone de Imhoff para diferentes concentrações do coletor e 

velocidades de agitação - FLOTIGAM 2835-2 - pH 10,5 

 
 

Ao aumentar a concentração deste coletor para 1x10-3 mol/L, houve uma queda significativa do 

volume de material sedimentado. Analisando os dados é possível observar que os valores 

obtidos foram inferiores ao dos testes realizados sem coletor. A ausência de agregação, 

associada ao aumento da concentração do coletor pode ser explicada pela possível formação de 

micelas que são estruturas desenvolvidas devido à interação do grupo apolar das moleculas do 

coletor, a partir de uma determinada concentração denominada concentração micelar crítica 

(CMC) que faz com que o grupo polar da amina adsorvido na superfície do quartzo fique 

voltado para a solução tornando as partículas do mineral hidrofílicas. A concentração micelar 

crítica depende dentre outros fatores do tamanho da cadeia carbônica dos reagentes. Dos 

reagentes utilizados, a eterdiamina (𝑅–𝑂– (𝐶𝐻2)3–𝑁𝐻– (𝐶𝐻2)3–𝑁𝐻2) era o coletor com 

maior cadeira carbônica, R = 12 carbonos, o que justifica este resultado. 

 

Como pôde ser observado, a dodecilamina (1x10-3 mol/L) produziu os maiores agregados 

quando comparada aos outros dois coletores FLOTIGAM EDA e FLOTIGAM 2835-2, 
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indicando que a DDA é o reagente mais efetivo para produção de agregados hidrofóbicos de 

finos de quartzo. 

 

Ainda sobre os resultados obtidos, é possível notar que para os três coletores utilizados a maior 

agregação foi obtida na velocidade de 2.000 rpm. O aumento de energia fornecida ao sistema, 

resultante do aumento de velocidade de 500 rpm para 2.000 rpm evidencia a necessidade da 

energia cinética para ocorrência do processo de agregação hidrofóbica. O aumento da 

velocidade acima de 2.000 rpm resultou na diminuição do volume de material sedimentado, o 

que pode ser atribuido a uma possível ruptura dos agregados. 

 

6.2.3 Influência do tempo de rotação  

 

As curvas da Figura 38 apresentam os valores de índice de agregação, medido a cada 2 segundos 

(0-200 s) em função dos tempos de condicionamento com a dodecilamina de 1, 3 ou 9 minutos. 

É possível observar que o índice de agregação aumentou com tempo de agitação. Para os testes 

realizados com 1 minuto de condicionamento, foi possível observar flutuações no índice de 

agregação que podem ser atribuídas à falta do tempo necessário para agregação de todas as 

partículas presentes em suspensão.  

 

Figura 38 – Influência do tempo de condicionamento no índice de agregação – DDA [10-3 mol/L]; pH 10,5; 

2.000 rpm 
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A curva da Figura 39 apresenta o volume de quartzo sedimentado em função do tempo de 

condicionamento. O volume de agregados formados aumenta com o tempo até que se torna 

constante para os tempos maiores de 10 minutos.  

 

Figura 39 – Volume de quartzo sedimentado em função do tempo de condicionamento DDA [10-3 mol/L]; 

pH10,5; 2.000 rpm 

 

 

A agregação hidrofóbica é um processo lento que necessita de tempo de condicionamento 

elevado, que pode variar de acordo com a carga superficial, distribuição de tamanho e 

concentração das partículas (WARREN, 1992). O crescimento lento dos agregados pode ser 

atribuído à baixa probabilidade de adesão entre as partículas altamente carregadas (BILGEN; 

WILLS, 1991).  

 

Autores como Li & Fuerstenau (1987), afirmaram que um tempo mínimo de condicionamento 

igual a 30 minutos é necessário para que ocorra a agregação em tanques de agitação. Entretanto, 

Song et al. (2.000), estudando a influência do tempo de condicionamento na formação de 

agregados hidrofóbicos de galena (amil xantato de potássio – 5 x 10-4 mol/L; pH 6), 

encontraram um tempo menor necessário à agregação de duas amostras de galena com 

granulometrias distintas (Ø < 2 µm e Ø - 2 a 5 µm). Esses autores observaram um aumento do 

diâmetro dos agregados com o aumento do tempo de condicionamento até um tempo crítico, a 

partir do qual o diâmetro dos agregados se tornou constante. Para a amostra com Ø < 2 µm, o 

tempo crítico foi de 15 minutos e para a amostra de 2 a 5 µm, foi de 10 minutos.  
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Yin et al. (2011), estudando a agregação hidrofóbica de hematita, também observaram um 

tempo mínimo de condicionamento necessário à agregação igual a 10 minutos, entretanto esses 

autores encontraram um tempo máximo de 20 minutos, acima do qual houve a ruptura dos 

agregados e, consequentemente, diminuição do diâmetro destes. 

 

Warren (1975) afirmou que a agregação por cisalhamento é um processo auto catalítico, em 

que agregação inicial entre duas ou três partículas ocorre de forma lenta, mas após a formação 

inicial dos agregados, o crescimento dos mesmos ocorre de forma mais rápida.  

 

6.2.4 Influência da velocidade de rotação  

 

A energia cinética fornecida à polpa pela agitação mecânica, é também, um parâmetro muito 

importante no processo de agregação hidrofóbica. Considerando a energia total de interação 

entre as partículas coloidais, é possível afirmar que a estabilidade das suspensões depende do 

balanço entre forças que atuam no sistema. Para que as forças atrativas hidrofóbicas possam 

atuar, é necessário alcançar o mínimo primário, o que significa que as partículas devem superar 

a barreira energética repulsiva. Em outras palavras, a energia cinética deve ser de magnitude 

suficiente para que as partículas, já hidrofobizadas pela ação do coletor, possam transpor a 

barreira energética, permitindo que elas se aproximem o suficiente para que as interações 

hidrofóbicas atuem e os agregados sejam formados (SONG & LOPEZ-VALDIVIESO, 2002). 

Esta suposição pressupõe que a agregação não é apenas o resultado do aumento da taxa de 

colisão entre as partículas devido a altas taxas de agitação e que a agitação não é capaz de 

agregar partículas que não estejam hidrofóbicas (WARREN, 1992).  

 

Raju et al. (1991) destacaram que, no processo de agregação hidrofóbica por condicionamento 

em alta intensidade, dois fenômenos podem ser relacionados à velocidade de rotação do 

sistema: baixa taxa de agregação e a redispersão dos agregados gerados. Os autores atribuem a 

baixa taxa de agregação ao alto potencial elétrico da superfície das partículas, às diferenças no 

tamanho entre as partículas grossas e finas e, por último, à hidrofobicidade e à agitação 

insuficientes do sistema. Já a redispersão de agregados ocorre principalmente devido à ruptura 

dos mesmos pelo forte cisalhamento e pela remoção do reagente adsorvido fisicamente na 

superfície das partículas também, devido à agitação do sistema. 
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A Figura 40 apresenta os resultados experimentais desta pesquisa em relação ao efeito da 

velocidade de rotação no índice de agregação para as partículas de quartzo hidrofobizadas com 

dodecilamina em pH 10,5. Foi possível observar que o índice de agregação aumentou com a 

velocidade de rotação. Nos testes realizados com 500 rpm, o índice de agregação ficou muito 

próximo aos testes realizados condicionados apenas com o bastão de vidro (sem agitação), 

evidenciando a necessidade de uma energia cinética mínima para ocorrer a agregação. Para os 

testes realizados em 3.000 rpm, apesar dos maiores índices de agregação, o tamanho médio dos 

agregados diminuiu (FIGURA 44 D) e isto pode ser atribuído ao rompimento dos agregados 

hidrofóbicos devido ao forte cisalhamento oriundo do fluxo turbulento.  

 

Figura 40- Influência da velocidade de rotação no índice de agregação do quartzo; DDA [10-3 mol/L]; pH 10,5 

 
 

Os estudos conduzidos por Ozkan et al. (2006) mostraram que o crescimento e a ruptura dos 

agregados ocorrem simultaneamente, e para que ocorra o aumento do diâmetro dos agregados 

é necessário que a resistência dos agregados seja superior às forças de ruptura devido ao 

cisalhamento.  

 

As Figura 41 e 42 apresentam o índice de agregação do quartzo condicionado com 

etermonoamina (FLOTIGAM-EDA) e com eterdiamina (FLOTIGAM 2835-2) na ausência e 

na presença de agitação. Os testes sem agitação foram realizados após o condicionamento da 

amostra de quartzo com a solução do reagente utilizando um bastão de vidro e os testes com 

agitação foram condicionadas com velocidade de rotação igual a 2.000 rpm. É possível 

observar, a partir da análise dos dados obtidos, a importância da energia cinética fornecida ao 
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sistema para a formação dos agregados hidrofóbicos. Para o FLOTIGAM EDA, o índice de 

agregação estabilizou-se em valores próximo de 5 após 40 segundos. Para os testes realizados 

com o FLOTIGAM 2835-2 o índice de agregação estabilizou-se em valores próximos de 5 após 

20 segundos.  

 

Figura 41 - Influência da velocidade de rotação no índice de agregação do quartzo – FLOTIGAM EDA; pH 10,5 

[10-3 mol/L] 

 
 

Figura 42 - Influência da velocidade de rotação no índice de agregação do quartzo – FLOTIGAM 2835-2;      

 pH 10,5; [10-4 mol/L] 
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ao grau de hidrofobicidade e à carga das partículas. Em pH 7, o potencial zeta passou de -75mV 

em solução aquosa para -40 mV devido a adsorção do reagente. Em relação ao ângulo de 

contato, os autores apresentaram dados de Kellogg; Vasquez-Rosas mostrando a variação de 

58º em pH 5,8 para 80° em pH 9 e concluíram que o aumento da turbidez do sistema pode ser 

atribuído a hidrofobização parcial das partículas em pH 7 e não descartaram a possibilidade da 

redispersão dos agregados formados devido ao aumento da velocidade. 

 

De acordo com Subrahmanyam & Forssberg (1990) a velocidade de rotação necessária 

agregação hidrofóbica varia de 800 a 3.000 rpm, dependendo de sistema para sistema. A Tabela 

19 apresenta estudos sobre a influência da velocidade de rotação no processo de agregação 

hidrofóbica encontrados em diferentes sistemas minerais.  

 

Tabela 19 - Velocidade de rotação relacionadas a máxima agregação hidrofóbica de diferentes sistemas minerais 

Mineral + coletor pH Velocidade 

sistema (rpm) 

Velocidade  

Máxima agregação  

Autor 

Scheelita + [1 x 10-4 M]  

oleato de sódio 

10 200-1700 1.700 rpm Warren (1975) 

Hematita + [0,394 x 10-3 M] 

oleato de sódio  

9 600-1600 1.400 rpm Yin et al. (2011) 

Quartzo+ dodecilamina   7 500-1700 1.000 rpm Song & Lu (2000) 

Galena + [5 x 10-3 M] amil 

xantato potassio 

9 300-1400 900 rpm Song et al. (2001a) 

Esfalerita + [10-3 M] amil 

xantato potássio  

6 300-1200 900 rpm  Song et al. (2001b) 

 

Como era de se esperar, a intensidade de agitação do sistema possui um papel importante na 

eficiência da agregação hidrofóbica por cisalhamento. Embora a agregação ocorra como 

resultado de forças de atração hidrofóbica, uma quantidade de energia mecânica deve ser 

fornecida ao sistema para que as partículas eletricamente carregadas consigam superar a 

barreira repulsiva, formando os agregados. 

 

6.2.5 Tamanho dos agregados 

 

A determinação do diâmetro médio dos agregados, foi feita a partir da análise e processamento 

de imagens no software ImageJ que determina à área das partículas correspondente a área em 

pixels quadrados ou em outra unidade anteriormente calibrada. Observou-se, pela análise do 

gráfico da Figura 43, que o maior diâmetro médio dos agregados formados com a              

 DDA [1x10-3 mol /L] foi obtido para a velocidade de rotação de 2.000 rpm (4,91 mm). Nesta 
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mesma condição, para a EDA [1x 10-3 mol /L] e para a 2835-2 [1x 10-4 mol /L], os diâmetros 

médios obtidos foram 3,68 mm e 3,16 mm, respectivamente.  

 

Figura 43 – Diâmetro médio dos agregados de quartzo em função da velocidade de rotação DDA [10-3 mol /L]; 

pH 10,5 

 

 

A Figura 44 apresenta fotomicrografias dos agregados de quartzo formados com 

condicionamento com dodecilamina [1x10-3 mol/L] em diferentes velocidades de rotação. É 

possível observar, a partir da análise dessas imagens, que o fenômeno da agregação hidrofóbica 

ocorreu e que o diâmetro dos agregados aumentou com a velocidade de rotação até 2.000 rpm.  
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Figura 44 – Fotomicrografias dos agregados de quartzo em função da velocidade de rotação - Aumento de 4(x) - DDA [1 x 10-3 mol/L]; pH 10,5 

  
(A) 500 rpm  (B) 1.000 rpm  

  
(C) 2.000 rpm  (D) 3.000 rpm 
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As fotomicrografias apresentadas nas Figuras 45 e 46 mostram os aspectos dos agregados de quartzo formados 

com etermonoamina EDA [1x10-3 mol/L] e eterdiamina 2835-2 [1x10-4 mol/L] em 2.000 rpm, respectivamente. 

 
Figura 45 - Fotomicrografias dos agregados de quartzo em função da velocidade de rotação com aumento de 4(x) - pH 10,5 

FLOTIGAM EDA - 2.000 rpm 

 
 

Figura 46 - Fotomicrografias dos agregados de quartzo em função da velocidade de rotação com aumento de 4(x) - pH 10,5 

FLOTIGAM 2835-2 (2.000 rpm) 
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6.3 Interações do quartzo - amina 

 

O grau de hidrofobicidade, a carga superficial das partículas e as condições hidrodinâmicas do 

sistema governam o fenômeno da agregação. Nesta pesquisa, para verificar como a carga das 

partículas afeta o grau de agregação hidrofóbica por cisalhamento, determinaram-se as curvas 

de potencial zeta, isto porque nos valores usuais de pH e concentração do coletor as partículas 

de quartzo são carregadas negativamente, sendo, este portanto, um parâmetro importante de 

análise neste processo. 

 

Para tanto, traçou-se a curva de potencial zeta do mineral quartzo em função do pH na presença 

do eletrólito indiferente (NaCl - 1 x10-3 mol/L), conforme pode ser observado na Figura 47. Os 

valores de potencial se tornaram mais negativos com a elevação do pH. Os valores variaram de 

-21,8 mV em pH 3 a -50,3 mV em pH 12, indicando maior disponibilidade de sítios negativos 

na superfície do quartzo em meio alcalino. 

 

Figura 47 - Potencial Zeta do quartzo condicionado em água destilada (NaCl) em função do pH 

 
 

Em meio aquoso, o quartzo reage com moléculas de água formando os grupos denominados 

silanol (≡ 𝑆𝑖𝑂𝐻) e a carga superficial da superfície deste mineral pode ser atribuída a 

dissociação destes grupos, conforme mostrado na reação abaixo: 

 

𝑆𝑖𝑂𝐻2
+
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↔ 𝑆𝑖𝑂−  

 

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

P
o

te
n
ci

al
 Z

et
a 

 (
m

V
)

pH



98 

 

Como as espécies 𝐻+ e 𝑂𝐻− são íons determinantes de potencial, é possível afirmar que o pH 

controla os valores de (PZ) do quartzo. Em meio ácido, caracterizado pela alta concentração de 

H+, a superfície coberta de hidroxila pode fixar um próton extra formando o composto 𝑆𝑖𝑂𝐻2
+
 
  

 
= 𝑆𝑖𝑂𝐻 + 𝐻𝑎𝑞

+ ↔ = 𝑆𝑖𝑂𝐻2
+  

 

Por outro lado, em meio básico, baixa concentração de 𝐻+, tem-se maior concentração dos 

grupos 𝑆𝑖𝑂− devido à liberação de prótons para solução, resultando em valores menores de 

(PZ).  

 

= 𝑆𝑖𝑂𝐻 ↔ = 𝑆𝑖𝑂−  + 𝐻𝑎𝑞
+  

 

O ponto isoelétrico (PIE) encontrado para o mineral foi igual a 1,8 o que significa que o 

potencial zeta do quartzo é positivo para valores de pH maiores que 1,8 e negativo para valores 

de pH inferiores, valor também observado por outros autores como Raju et al. (1991) e Peçanha 

& Schneider (2016). De maneira geral, o ponto isoelétrico (PIE) do quartzo encontrados na 

literatura são próximos a 2. Entretanto, há pequenas variações que são relatadas por diferentes 

pesquisadores e que podem ser atribuídas a diferenças na produção, armazenamento e 

propriedades superficiais do quartzo (XU et al, 2003).  

 

Yukselen-Aksoy & Kaya (2011) listaram diferentes valores de (PIE), bem como valores 

máximo e mínimo de (PZ) encontrados na literatura (TABELA 20). 

 

Tabela 20 – Comparação do PCZ relatado por diferentes pesquisadores e valores máximo e mínimo do 

potencial zeta do quartzo 

pH (pzc) 

Máximo Mínimo 

Referência 
pH 

Potencial Zeta 

(mV) 
pH 

Potencial Zeta 

(mV) 

1,2a 11 -65 1,2 0 Larson; Pugh (1998) 

2,5±0,1b 12 -30 2,5 0 Lorn et al. (1999) 

1,9c 10,5 -60 2,0 +7 Besra et al. (2.000) 

2,0 10,5 -56 4,0 -15 Huang; Fuerstnau (2001) 

2,0d 9,7 -72 2,0 0 Kosmulski et al. (2002 

1,7 10,2 -110 1,5 +4 Xu et al. (2003) 

2,0 10,3 -69 2,0 0 Fuerstenau;Jia (2004) 

2,13 10 -27 1,8 +3 Prasanphan; Nuntiya (2006) 

2,3 8 -90 2,0 +10 Rodrigues & Araújo (2006) 

Fonte: Adaptado de Yukselen-Aksoy & Kaya (2011) 
Legenda 

a 5 x10-4M NaCl b NaCl (100 m) c 0,01M KCl d 0,01mol dm-3 NaCl  
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A Figura 48 apresenta as curvas de PZ do mineral quartzo em função do pH determinadas na 

presença do eletrólito indiferente com os coletores dodecilamina [1x10-3 mol/L], FLOTIGAM 

EDA [1x10-3 mol/L], FLOTIGAM 2835-2 [1x10-4 mol/L], que são as concentrações 

correspondentes aos maiores índices de flotabilidade obtidos nos testes de microflotação.  

 

Figura 48 - Potencial Zeta do quartzo condicionado em água destilada e na presença dos coletores em função do 

pH 

 
 

As mudanças nos valores de potencial zeta do quartzo na presença dos coletores catiônicos 

estão relacionadas às interações das partículas com as espécies de amina. Analisando as curvas, 

é possível observar que houve adsorção de espécies catiônicas (𝑅𝑁𝐻3
+) na superfície negativa 

do mineral (𝑆𝑖𝑂−) sugerindo adsorção por atração eletrostática. 

 

= 𝑆𝑖𝑂− + 𝑅𝑁𝐻3
+ ↔ = 𝑆𝑖𝑂− 𝑁𝐻3

+ 𝑅 

 

O potencial positivo observado nas curvas se deve à adsorção das espécies 𝑅𝑁𝐻3
+ e à 

precipitação da amina na superfície do quartzo (BULATOVIC, 2007). 

 

𝑅𝑁𝐻2 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝑅𝑁𝐻3
+ + 𝑂𝐻− 

 

Para a interação da amina primária (dodecilamina - DDA) com o quartzo, o valor máximo de 

PZ foi encontrado em pH 10,5. Este valor pode ser atribuído à proporção das espécies na forma 

iônica (RNH3
+) e molecular (RNH2) igual a 1:1 para este coletor que apresenta pKa=10,63. A 

coexistência do coletor nas formas iônicas e molecular diminui a repulsão eletrostática entre os 
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grupos polares (RNH3
+), garantindo maior densidade de adsorção da dodecilamina na superfície 

do quartzo devido a interações das cadeias hidrocarbônicas da amina (FILIPPOV et al., 2010). 

 

Considerando a interação do quartzo com a etermonoamina (FLOTIGAM EDA) e com a 

eterdiamina (FLOTIGAM 2835-2) foi possível observar os maiores valores de PZ entre os pH 

3-8. Filippov et al. (2010) explicam que, devido à estrutura molecular das eteraminas, a 

adsorção destes reagentes ocorre de forma mais efetiva com a diminuição do potencial zeta do 

quartzo.  

 

Analisando as medidas de PZ no pH igual a 12, é possível afirmar que os valores obtidos nas 

curvas determinadas na presença dos coletores são negativos, e possuem magnitude menor que 

os valores obtidos na curva determinada apenas com eletrólito indiferente (NaCl). Neste valor 

de pH a relação RNH+3/RNH2 diminui significativamente e os valores negativos de PZ podem 

ser atribuídos à carga negativa da superfície do quartzo. Fernandes (2017) encontrou valores de 

pKa para etermonoamina e para eterdiamina, ambas com 30% de grau de neutralização e de 

cadeia média entre 6 e 12 carbonos, iguais a 9,02 e 8,87, respectivamente.  
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6.3.1 Influência do pH na agregação hidrofóbica 

 

As interações entre o quartzo e a amina dependem do pH do sistema e da concentração do 

coletor e influenciam diretamente a adsorção dos reagentes, influenciando a hidrofobicidade 

das partículas e a agregação do sistema.  

 

Analisando os dados da Figura 49, foi possível observar que a maior agregação do sistema foi 

observada em pH 10,5, o que foi comprovado pelo volume dos agregados igual a 12,1 mL, 

sugerindo novamente a importância de moléculas amina não dissociadas no processo de 

hidrofobização. Por outro lado, não foi encontrada uma correlação entre o potencial das 

partículas e a agregação do sistema. De acordo com a teoria clássica da estabilidade de coloides, 

a repulsão da dupla camada elétrica evita que as partículas se agreguem, sendo que um potencial 

maior significa uma maior barreira energética e maior dispersão entre as partículas. Entretanto, 

no caso da adsorção da dodecilamina no quartzo em pH 10,5, o alto valor de potencial zeta  

(+24,2 mV) não diminuiu a agregação, o que é contrário à teoria DLVO e mostra que a 

hidrofobicidade é o fator principal no processo de agregação hidrofóbica por cisalhamento. A 

alta hidrofobicidade do quartzo com dodecilamina em pH 10,5 também foi comprovada por 

Fuerstenau (1982), que constatou que houve um aumento do ângulo de contato ao elevar o pH 

7 para 10,5.  

 

Figura 49 - Volume de quartzo sedimentado em função do pH [DDA-1 x10-3 mol/L] com e sem agitação 
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Foi possível observar também, que na faixa ácida (pH 4,5) e na faixa muito básica (pH 12) o 

volume de quartzo foi similar na ausência e na presença de agitação, evidenciando pouca 

agregação nesses testes devido à hidrofobicidade insuficiente das partículas. Em pH 4,5 a falta 

de agregação pode ser atribuída à presença majoritária de especies iônicas 𝑅𝑁𝐻3
+. No outro 

extremo, pH 12, o limite de solubilidade da dodecilamina é excedido e ocorre a precipitação 

das moléculas de amina 𝑅𝑁𝐻2(𝑠) formando um sistema coloidal.  

 

Laskowski et al. (1986) apud Ma (2012) estudaram a mobilidade eletroforética desses coloides 

de dodecilamina e encontraram um PCZ entre pH 10,5 e 11. De acordo com esses autores, para 

valores inferiores a esse pH os coloides possuem carga positiva enquanto que para valores 

maiores eles possuem carga negativa. Raju et al. (1991) afirmaram que, nos valores próximos 

à região de precipitação da amina, pode ocorrer adsorção física dos precipitados na superfície 

do quartzo causando hidrofobicidade suficiente e favorecendo a agregação, mas agitações 

prolongadas podem retirar os precipitados da superficie das partículas causando a redispersão 

dos agregados.  
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Para a etermoamina (FLOTIGAM EDA) foi possível observar que o maior volume sedimentado 

(7 mL) foi obtido para o teste realizado em pH 10,5 seguido dos testes realizados em pH 8,5 e 

em pH 6,5 (FIGURA 50), impossibilitando correlacionar a carga superficial das partículas com 

o estado de agregação do sistema. Nos testes realizados em pH 4,5 e em pH 12, o volume de 

quartzo sedimentado na ausência da agitação foi maior que o volume de quartzo sedimentado 

depois do condicionamento a 2.000 rpm, confirmando que em condições onde não há a devida 

hidrofobização da superfície, não é possível haver agregação ainda que o sistema seja 

condicionado sob alta agitação. 

 

 

Figura 50 - Volume de quartzo sedimentado em função do pH [EDA-1x10-3 mol/L] com e sem agitação 
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A Figura 51 mostra os resultados obtidos para os testes realizados utilizando eterdiamina 

(FLOTIGAM 2835-2) variando os valores de pH. Foi possível observar que entre os pH’s 6,5-

10,5 não houve variação significativa entre o volume de agregados sedimentados. Os agregados 

formados com este coletor possuiam menor diâmetro, fato que explica a pequena diferença 

entre o volume das partículas individuais sedimentadas nas mesmas condições de pH.  

 

Figura 51 - Volume de quartzo sedimentado em função do pH com 2835-2 [1 x10-4 mol/L] com e sem agitação 
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6.3.2 Flotabilidade dos finos de quartzo e dos agregados hidrofóbicos de quartzo 

 

Quanto aos resultados de flotabilidade, para a dodecilamina que foi o reagente que apresentou 

os maiores índices de agregação (pH 10,5) não foi possível observar diferenças significativas 

entre os valores de flotabilidade dos agregados (45,25%) e das partículas individuais de quartzo 

(40,8%). Este fenômeno foi atribuído ao tamanho dos agregados formados, que superaram a 

capacidade de transporte das bolhas.  

 

Para as eteraminas, os maiores valores de flotabilidade, apresentados na Figura 52, foram 

observados para os sistemas formados pelos agregados hidrofóbicos, em comparação com os 

sistemas sem agregação. O aumento da flotabilidade pode ser atribuída ao aumento da 

probabilidade de colisão dos agregados de quartzo com as bolhas de gás, devido ao aumento do 

“tamanho” das partículas em relação aos sistemas constituídos pelas partículas discretas de 

quartzo. 

 

Os resultados também indicaram notáveis variações de flotabilidade em função do pH. Os 

maiores valores de flotabilidade foram observados em pH 8,5 onde as espécies iônicas 

prevalecem. A medida que o pH aumentou, o poder de coleta desses coletores diminuiu. Matos 

(2017) explica que as eteraminas apresentam diferentes curvas de dissociação entre os 

compostos iônicos e moleculares, sendo que as etermonoaminas apresentam pKa de dissociação 

inferiores aos valores das eterdiaminas 

 

Observou-se que a EDA apresentou maior desempenho que a eterdiamina (2835-2), mostrando 

que a presença de um segundo grupo polar, não aumentou o poder de coleta da eterdiamina 

Estes resultados estão de acordo com os estudos conduzidos por Vieira & Peres (2007) que 

pesquisando a respeito da flotação do quartzo, também observaram que etermonoamina 

apresentaram maior desempenho na flotação das partículas finas (-74 +38 µm), enquanto 

eterdiaminas apresentaram maior desempenho na flotação de partículas grossas (-297 +150 µm) 

e médias (-150 +74µm).  
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Figura 52 – Flotabilidade das partículas de quartzo sem e com agregação em função do pH  

  
(A) FLOTIGAM EDA – 1x10-3 mol/L (B) FLOTIGAM 2835-2– 1x10-4 mol/L 
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6.4 Ensaios de flotação catiônica do minério em escala de bancada com agregação por 

cisalhamento  

 

A análise de resultados de flotação feita apenas pelos parâmetros teor/recuperação pode levar a 

interpretações limitadas do processo. Na flotação reversa do minério de ferro, por exemplo, 

elevados níveis de recuperação metalúrgica podem ser obtidos, sem que a separação entre os 

elementos de interesse e de ganga tenha de fato ocorrido. Para realizar uma análise mais ampla, 

em termos de produtividade e de qualidade de separação, optou-se nesta pesquisa, por avaliar 

os resultados dos testes de flotação, além da recuperação mássica e recuperação metalúrgica 

em termos do índice de seletividade IS e pelo teor de sílica no concentrado. O IS é calculado 

em função da recuperação do ferro e da recuperação da sílica no concentrado e no rejeito.  

 

Todos os testes de flotação em bancada foram feitos simulando a etapa rougher do processo de 

concentração, admitindo um desvio máximo entre os resultados de 2%.  
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A primeira bateria de testes foi realizada com o coletor DDA, 40% de sólidos e pH 10,5. A 

influência das variáveis: velocidade de rotação e dosagem do coletor foi avaliada.  

 

O gráfico da Figura 53, mostra os efeitos principais das variáveis analisadas sobre o índice de 

seletividade, sendo possível observar que: 

 

a) o índice de seletividade aumentou com a velocidade de rotação, passando de 4,98 (750 

rpm) para 6,22 em 2.200 rpm. A nítida melhora da qualidade de separação associada ao 

aumento da velocidade de condicionamento do sistema pôde ser atribuída a formação 

de agregados hidrofóbicos de quartzo, que se aderiram mais facilmente às bolhas, 

tornando o concentrado mais limpo; 

b) os valores médios do índice de seletividade foram maiores para dosagem de coletor 

igual a 150 g/t, seguido dos testes com dosagem igual a 100 g/t.  

 

Figura 53 -Efeitos principais das variáveis no índice de seletividade em função da velocidade de rotação e da 

dosagem de coletor  
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O maior índice de seletividade IS=7,7 apresentado na Figura 54 foi obtido para o teste realizado 

na dosagem de 150 g/t e 2.200 rpm, equivalente à recuperação metalúrgica de 88,1 %, teor de 

sílica no concentrado de 3,4 % e recuperação mássica de 71 %.  

 

Figura 54 – Gráfico de linhas da média do índice de seletividade em função da velocidade de rotação para 

diferentes concentrações de coletor 

 

 

Os demais resultados recuperação metalúrgica, teor de sílica no concentrado e recuperação 

mássica estão apresentadas na Figura 55 (A, B e C). 
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Figura 55 - Média dos valores de recuperação metalúrgica (A), teor de sílica no concentrado (B) e recuperação mássica (C) em função da velocidade de rotação 

  
(A) Recuperação metalúrgica (B) Teor de sílica (SiO2) no concentrado 

 
(C) Recuperação mássica 
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A segunda bateria de testes foi realizada com o coletor DDA e pH 10,5. A influência das 

variáveis: velocidade de rotação, dosagem do coletor e % de sólidos foi avaliada. O gráfico da 

Figura 56, mostra os efeitos principais das variáveis no índice de seletividade sendo possível 

observar que:  

 

a) Novamente, o valor médio do IS dos testes aumentou com a velocidade de rotação. O 

maior valor médio de IS em 2.200 rpm (6,56) é 37,8 % maior que o valor médio dos 

testes realizados em 750 rpm (4,76); 

b) O aumento da % de sólidos também contribuiu para o aumento do IS. O aumento do 

número de partículas aumenta a probabilidade de colisão e consequentemente a 

formação dos agregados. Por outro lado, o maior número de partículas, representa um 

aumento na área superficial e consequente maior consumo de coletor; 

c) Analisando a inclinação da linha que conecta a resposta média, foi possível observar 

que a dosagem do coletor teve efeito significativo no índice de seletividade, 

principalmente ao aumetar a quantidade de coletor de 100 g/t para 150 g/t. 

 

Figura 56 - Efeitos principais das variáveis no índice de seletividade em função da velocidade de rotação, 

%sólidos e dosagem de coletor 
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O maior índice de seletividade (IS =8,61) foi obtido para o teste realizado na dosagem de 50% 

de sólidos, 200  g/t e 2.200 rpm, equivalente à recuperação metalúrgica de 80,9 %, teor de sílica 

no concentrado de 2 % e recuperação mássica de 62,9 %. A Figura 57 apresenta os valores de 

índice de seletividade em função das variáveis analisadas. 

 

Figura 57 - Gráfico de linhas da média do índice de seletividade em função da velocidade de rotação para 

diferentes concentrações de coletor e % de sólidos 

 
 

Os demais resultados recuperação metalúrgica, teor de sílica no concentrado e recuperação 

mássica estão apresentadas na Figura 58 (A, B e C). 
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Figura 58 - Média dos valores de recuperação metalúrgica (A), teor de sílica no concentrado (B) e recuperação mássica (C) em função da velocidade de rotação 

  
(A) Recuperação metalúrgica (D) Teor de sílica (SiO2) no concentrado 

 
(E) Recuperação mássica 
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A terceira bateria de testes, foi realizada utilizando a etermonoamina (FLOTIGAM EDA), 50 

% de sólidos e pH 10,5. A influência das variáveis: velocidade de rotação e dosagem do coletor 

foI avaliada. Os resultados apresentados nos gráficos das Figuras 59 mostram que a 

etermonoamina apresentou os melhores parâmetros de qualidade, medidos pela menor 

quantidade de sílica e consequente maior teor de ferro no concentrado que os outros reagentes 

testados, sendo que:  

 

a) de maneira similar à DDA, o valor médio do IS também aumentou com a velocidade de 

rotação para a EDA. O maior valor médio de IS em 2.200 rpm (11,97) é 53 % maior que 

o valor médio dos testes realizados em 750 rpm (7,8); 

b) os valores médios do índice de seletividade foram maiores para dosagem de coletor 

igual a 150 g/t. 

 

Figura 59 - Efeitos principais das variáveis velocidade de rotação e dosagem de coletor no índice de seletividade  

 

 

Como pode ser observado na Figura 60, os valores dos índices de seletividade dos ensaios 

realizados com a etermonoamina foram bem superiores aos dos ensaios realizados com a 

dodecilamina, e os valores de sílica encontrados no concentrado, para dosagem de 150g/t, foram 

sempre inferiores a 2% (FIGURA 61 C). O maior valor de índice de seletividade (IS=14,55) foi 

obtido para o teste realizado na dosagem de 50% de sólidos, 150  g/t e 2.200 rpm, equivalente à 
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recuperação metalúrgica de 75,1 %, teor de sílica no concentrado de 0,57 % e recuperação 

mássica de 57,64 %.  

 

 

Figura 60 - Gráfico de linhas da média do índice de seletividade em função da velocidade de rotação para 

diferentes concentrações de coletor 

 

 

Os demais resultados recuperação metalúrgica, recuperação mássica, teor de sílica no 

concentrado e teor de ferro no rejeito e estão apresentadas na Figura 61 (A a D) 
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Figura 61 - Valores médios: recuperação metalúrgica (A), recuperação mássica (B), teor de sílica no concentrado (C) e de ferro no rejeito (D) em função da rotação 

  
(A) Recuperação metalúrgica (B) Recuperação mássica  

  
(C) Teor de sílica (SiO2) no concentrado (D) Teor de ferro no rejeito 
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A quarta bateria de testes, foi realizada utilizando a eterdiamina (FLOTIGAM 2835-2), 50 % 

de sólidos e pH 10,5. A influência das variáveis: velocidade de rotação e dosagem do coletor 

foi avaliada. O gráfico da Figura 62 mostra os efeitos principais das variáveis no índice de 

seletividade, sendo possível observar que:  

 

a) o valor médio do IS dos testes aumentou com a velocidade de rotação. O valor médio 

de IS em 2.200 rpm (7,01) é 37 % maior que o valor médio dos testes realizados em 750 

rpm (5,12); 

b) os valores médios do índice de seletividade foram maiores para dosagem de coletor 

igual a 150 g/t. 

 

Ao comparar os resultados das eteraminas foi possível perceber que a FLOTIGAM EDA foi 

mais seletiva que a FLOTIGAM 2835-2 para as duas dosagens testadas. Este resultado está de 

acordo com a pesquisa conduzida por Matos (2017) a respeito da seletividade de reagentes na 

flotação reversa de uma amostra de minério de ferro do Quadrilátero Ferrífero com 

granulometrias distintas. Segundo este autor, a eterdiamina foi mais seletiva na flotação para 

amostra de grossos (d80 -135 µm) enquanto a etermonoamina foi mais seletiva para amostra de 

finos (d80-30 µm). 

 

Figura 62 - Efeitos principais das variáveis velocidade de rotação e dosagem de coletor no índice de seletividade 
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É possível observar que a eterdiamina alcançou maiores valores de produtividade (elevados 

teores de recuperação mássica e metálica e menores teores de ferro no rejeito) quando 

comparado com a etermoamina. O maior valor de índice de seletividade (IS=8,41) apresentado 

na Figura 63, foi obtido para o teste realizado com 50% de sólidos, 150 g/t e 2.200 rpm, 

equivalente à recuperação metalúrgica de 92,1 %, teor de sílica no concentrado de 4,07 % e 

recuperação mássica de 75,04 %.  

 

Figura 63 - Gráfico de linhas da média do índice de seletividade em função da velocidade de rotação para 

diferentes concentrações da FLOTIGAM 2835-2 

 

 

Os demais resultados de recuperação metalúrgica, recuperação mássica, teor de sílica no 

concentrado e teor de ferro no rejeito e estão apresentados na Figura 64 (A a D). 

 



119 

 
Figura 64 - Valores médios: recuperação metalúrgica (A), recuperação mássica (B), teor de sílica no concentrado (C) e de ferro no rejeito (D) em função da rotação 

 
 

(A) Recuperação metalúrgica (B) Recuperação mássica 

  
(C) Teor de sílica no concentrado (D) Teor de ferro no rejeito 
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CONCLUSÕES 

 

Para os estudos fundamentais, realizados com o quartzo, observou-se que não houve agregação 

das partículas na ausência do coletor, mesmo quando condicionadas em alta intensidade, 

comprovando que a hidrofobicidade das partículas possui uma papel importante no processo de 

formação e crescimento dos agregados hidrofóbicos. 

 

Em relação à intensidade de agitação, o índice de agregação aumentou com a velocidade de 

rotação. Nos ensaios realizados com 500 rpm, o índice de agregação ficou muito próximo aos 

testes realizados sem agitação, evidenciando a necessidade de uma energia cinética mínima 

para ocorrer a agregação. Para os testes realizados em 3.000 rpm, apesar dos maiores índices 

de agregação, o tamanho dos agregados diminuiu, uma vez que se romperam devido ao forte 

cisalhamento resultado do aumento da agitação do sistema. 

 

Quanto ao tempo de condicionamento necessário à formação dos agregados, observou-se que 

o índice de agregação aumentou com o tempo de agitação. Os maiores índices de agregação 

foram obtidos para os testes condicionados a 2.000 rpm por 9 minutos. Em relação ao volume 

de agregados sedimentados no cone de Imhoff, observou-se que este valor se tornou constante 

para os tempos superiores a 10 minutos. 

 

Para os três reagentes testados, a maior agregação do sistema foi observada em pH 10,5 

(comprovado pelo maior volume dos agregados sedimentados), comprovando a importância de 

moléculas amina não dissociadas no processo de hidrofobização. Por outro lado, não foi 

encontrada uma correlação entre o potencial zeta das partículas e a agregação do sistema, uma 

vez que em altos valores de potencial zeta não houve diminuição da agregação, o que contraria 

a teoria DLVO e mostra que a hidrofobicidade é o fator principal no processo de agregação 

hidrofóbica por cisalhamento.  

 

Em relação à concentração do coletor, com exceção da eterdiamina, observou-se que a 

agregação do sistema aumentou com a concentração do coletor, comprovando que partículas 

finas de quartzo agregaram-se na presença das aminas testadas e que a hidrofobicidade das 

partículas possui uma papel importante no processo de formação e crescimento dos agregados 

hidrofóbicos. Para a concentração de 1x10-5 mol/L, o volume de material sedimentado diminuiu 

significativamente e os valores encontrados foram próximos dos valores obtidos na ausência do 
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coletor. Para os testes realizados com eterdiamina (FLOTIGAM 2835-2), os maiores volumes 

de material sedimentado foram obtidos para a concentração de 1x10-4 mol/L. Na concentração 

de 1x10-3 mol/L, houve uma queda significativa do volume de material sedimentado, 

possivelmente devido à formação de micelas. 

 

Em relação aos testes de flotação em bancada, os resultados mostraram que as variáveis testadas 

velocidade de rotação, dosagem do coletor e % sólidos influenciaram o processo de separação. 

De maneira geral, foi possível perceber a melhora da qualidade de separação associada ao 

aumento da velocidade de condicionamento do sistema, uma vez que os maiores índices de 

seletividade foram obtidos com os testes realizados com 2.200 rpm. O aumento da % de sólidos 

também contribuiu para o processo de separação. Quanto a quantidade de coletor, verificou-se 

que as dosagens de 150 g/t e 200 g/t garantiram melhor seletividade.  

 

Ao comparar os reagentes testados, percebeu-se que a etermonoamina apresentou os melhores 

parâmetros de qualidade, medidos pela menor quantidade de sílica e consequente maior teor de 

ferro no concentrado que os outros reagentes testados, ou seja, a FLOTIGAM EDA foi mais 

seletiva que a eterdiamina para as duas dosagens testadas. Por outro lado, foi possível observar 

que a eterdiamina alcançou maiores valores de produtividade (elevados teores de recuperação 

mássica e metálica e menores teores de ferro no rejeito) quando comparado com a etermoamina.  
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A partir dos resultados deste trabalho é possível sugerir diversas linhas de pesquisa a serem 

exploradas: 

 

a) estudar a utilização de combinação de coletores para hidrofobização mais eficiente das 

partículas e diminuição da concentração destes reagentes  necessários ao processo de 

agregação por cisalhamento; 

b) estudar a influência de diferentes condições hidrodinâmicas do sistema, tais como 

geometria do tanque e tipo de impelidor no processo de agregação; 

c) estudar a agregação hidrofóbica por cisalhamento de outros minerais de ferro como 

goethita e hematita utilizando oleato de sódio;  

d) Realizar testes de flotação com etapa de condicionamento em alta intensidade em escala 

piloto; 

e) Estudar a aplicabilidade de outras técnicas de agregação hidrofóbica, como por exemplo 

a aglomeração com óleos apolares e flotação carreadora.  
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