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1

RESUMO
Diversas técnicas têm sido empregadas para análise do estado de
dispersão/agregação de sólidos em suspensão aquosa. No presente trabalhorsalizaram-se testes visando caracterizar dois grupos
de técnicas comumente utilizadas. Foram levantadas curvas
de
dispersão/agregação versus pH para a caolinita utilizando compa
rativamente as técnicas de medidas de transmitância (Luz Bran=
ca 450 nm), sedimentação em tubos e pipeta de Andreasen.
Os resultados mostraram que o emprego de técnicas mais simples
como a de sedimentação em tubos · é tão apurada quanto os métodos
mais complexos descritos na literatura.
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1 - INTRODUÇÃO
O estado de dispersão/agregação de partículas em polpas minerais tem
se tornado uma variável cujo controle vem demonstrando ser de fundamental importáncia no beneficiamento de minérios.
Tanto no processo de flotação quanto em outros processos físico-químicos de concentração, o grau de dispersão, isto é, a resistênciaque
as partículas apresentam à agregação e sedimentação com o tempo, tem
sido mencionado por alguns autores e pesquisadores como condição essencial para que uma separação eficiente venha a acontecer. Segundo
Gaudin(l), a agregação da polpa é condição "sine qua non" para
que
2
ocorra a flutuabilidade das partículas minerais. Coelho( ), Galery e
Peres(J), em estudos mais recentes, tem sugerido a existência de uma
correlação entre o mecanismo de adsorção de coletores e ｦｬｵｴ｡｢ｩ､ｾ＠
de de alguns minerais ao seu grau de dispersão na polpa.
O fenômeno de dispersão/agregação (floculação) é bastante ･ｳｴｵ､｡ｯｾ＠
la química dos colóides e de superficie( 4 ) (S). Existe, entretanto
nestes sistemas, diferenças com relação a tamanho, forma e constitui
ção (monodispersões) que promovem um comportamento diferente dos sis
temas minerais (polidispersões).
O objetivo do presente trabalho foi o estudo comparativo de diferentes técnicas de medidas diretas (sedimentação gravítica) e indiretas
(Óticas e potencial Zeta) , do grau de dispersão/agregação freqUentemente utilizadas pela química dos colóides e de superfície, num sistema constituído por uma suspensão de caolinita.
2 - REVISÃO DA LITERATURA
4
2.1- Dispersão- Terminologia( )
O termo ､ｾｰ･Ｔｨ￣ｯ＠

é usado para se definir o processo completo de in-

corporação de partículas sólidas finamente subdivididas num meio

li

quido, de maneira tal que o produto final resulte num estado uniforme de distribuição de partículas sóli:das no líquido . A dispersão* de

*

O termo ｾｰ･ｮ￣ｯ＠

deveria ser empregado pnra sistemas cujo tamanho
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partículas cuja granulometria situa-se na faixa coloidal (menor

que

é denominada dispersão coloidal. A ･｢ｴ｡ｾ､＠
de uma dispersão ou o seu grau de dispersão é um termo relativo utilizado para ･ｾ＠
pressar sua resistência à modificação com o tempo.
1 ｾｭＩ＠

As dispersões são classificadas, em termos da afinidade das partículas sólidas pelo meio, corno liofílicas respectivamente quando sofrem
afinidade ou aversão pela fase líquida. No processamento mineral onde os sólidos são partículas minerais, os termos hiqrofílico e hidro
fóbico são empregados respectivamente quando o meio é aquoso.
De acordo com La Mer(G), partículas coloidais hidrofílicas dispersam
-se espontaneamente na água formando um sistema
ｴ･ｲｮｯ､ｩ｡｣ｾ＠

tável . Por outro lado, dispersões coloidais hidrofóbicas e

suspen-

sões constituídas de partículas minerais não necessariamente peque nas (50 ｾｲｮ＠
ｍｯｴｨ｡｢ｾ､･＠

- 1 ｾｲｮＩ＠

representam estados terrnodinarnente instáveis.

- Muitos termos são utilizados frequentemente para
､･ｾ＠

crever o processo em que uma fase sólida e urna fase líquida entramem
contato e consequentemente urna interface sólido/gás é substituídapor
urna interface sólido/líquido. Em geral, esse processo é ｲ･ｦｾ､ｯ＠
Ｔ
rno ｭｯｴｨ｡｢ｾ､･Ｈ
Ｉ＠ (J)

co-

O conceito de hidrofobicidade/hidrofilicidade das partículas ｲｮｩ･ｾｳ＠
está sempre ligado à sua rnolhabilidade. Em geral, partículas ｨｩ､ｲｯｦｾ＠
bicas são menos ｭｯｴｨ￡ｶ･ｾ｢＠
pela água e consequentemente suas disper sões são terrnodinarnicamente instáveis. Por outro lado,

partículas

dispersam-se espontaneamente devido a sua rnolhabilidade.
Na prática mais de um tipo de rnolhabilidade pode estar associado

à

formação de interfaces sólido/líquido.

••. de partículas sólidas fosse maior de 1 ｾｲｮＮ＠
Entretanto, devido à se
rnelhança de comportamento das dispersões coloidais ｾ＠
suspensões
partículas muito finas, é comum o uso do termo dispersão para se refe
rir a 'ambos os sistemas.

de
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ehtabitidade{ 4 ) de uma dispersão {ou seu grau
dispersão) é representada pela sua resistência à agregação e ｳ･､ｾ＠
Ehtabitidade- A

de
-

mentação com o tempo. Uma dispersão pode ser então considerada est!
vel se não houver nenhuma mudança sensível no número total de part!
culas com o tempo. Esse conceito, entretanto, é um tanto arbitrário
pois depende da escala de tempo sob o qual a observação é feita.
Existem alguns caminhos através dos quais o número de partículas em
dispersão no meio aquoso pode vir a diminuir:
i

- hedimentacão: partículas podem se sedimentar sob o efeito

da

gravidade. Entretanto, esse efeito é importante somente para partículas grande e densas uma vez que somente a agitação térmica é sufi
ciente para manter partículas do tamanho coloidal em suspensão;
ii

-

cotihão e
｡ｧｾ･￣ｯＺ＠

a colisão entre partículas é condição ob

viamente exigida para que ocorra

agregação.

coloiｐｾｲｴ￭｣ｵｬ｡ｳ＠

dais experimentam colisões efetivas sob influência de um número interrelacionado de fateres tais como, movimento Browniano, agitação
externa, movimento de fluxo da polpa, viscosidade da polpa,
ｴ･ｭｰｲｾ＠

tura, percentagem de sólidos, tamanho de partículas, entre outros •
Entretanto, para que agregação ocorra, fatores relacionados com

as

forças de interação entre partículas devem ser considerados.
2.2 - Estabiliaação< 4 > {S) <7 > {B) <9 >
No mínimo três tipos de forças de interação entre partículas estão
envolvidas na aproximação das mesmas:
i
ii

forças de atração London/van der Waals;
- forças coulômbicas associadas à dupla camada elétrica {atrat!

vas ou repulsivas);
iii - forças estéricas {relacionadas com a hidratação ou camadas ad
sorvidas) .
Forças de atração London/van der Waals: sao baseadas em interações
eletrostáticas devido a dipolos interiores das partículas. Esses d!
polos podem ser permanentes no caso de partículas polares ou induz!
das nas partículas não polares. As interações entre dipolos são

de
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caráter eletromagnético e pode-se afirmar que essas forças sao sempre atrativas em se tratando de partículas sólidas.
Forças Coulômbicas associadas à dupla camada elétrica: num meio ｣ｯｾ＠
tendo íons, uma partícula carregada com a sua dupla camada elétrica
é eletricamente neutra. Nenhuma força coulômbica líquida existe entre partículas carregadas a grandes distâncias. Â medida que se

a-

proximam as partes difusas da dupla camada elétrica interpenetram se dando origem a forças repulsivas que aumentam em magnitude à meJida que a distância entre as partículas diminui.
A distância na qual as forças repulsivas tornam-se significativas ,
aumenta com

a espessura da dupla camada elétrica. A força de repul

são aumenta com o aumento do potencial de superfície (wo). Segundo
Somasundaram(S), potenciais acima de 14 milivolts podem ser suficientes para promover a dispersão de partículas.
Forças estéricas: Estas forças estão relacionadas com a

hidratação

e com camadas adsorvidas. Podem ser atrativas ou repulsivas em função da preferência ou não dessas camadas pelo meio aquoso. Estabil!
dade estérica é o principal mecanismo através do qual políons ope ram. Esses reagentes tem sidó considerados também como fortes agentes depressores na flotação( 9 ).
O interrelacionamento das forças de van der Waals e das forças coulômbicas constitui a base da teoria DVLO (Derjaguin-Verney-Landau Overbeek) ( 4 ) (S) (B) ( 9 ). Resumidamente esta teoria propõe que a energia total de interação entre duas partículas coloidais seja· dadapon
VT
onde: VT

=

=

VE + v 0

energia total de interação; VE

(1)

=

Energia elétrica;

v0

energia de London-van der Waals.
VE pode ser negativa (quando as partículas apresentam mesmo sinal )
positiva ou nula. A expressão que descreve VE envolve o conceito de
potencial associado a cargas de superfície. De acordo com a teoria
DVLO as condições de superfície (potencial Zeta) devem ser determinadas para se obterem as energias interpartlculas representadas pela
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curva da figura 1. ll: possível então promover ou prevenir ,,agregaçao
pelo controle da carga entre partículas fazendo com que as energias
atrativas (VD) excedam ou não as energias repulsivas (VE). Em ｧ･ｲ｡ｾ＠
uma dispersão se torna estável por um período razoável de tempo
as forças coulômbicas associadas à dupla camada elétrica ou as
ças estéricas (repulsivas)

3 -

ｵｬｴｲ｡ｰｳｾ･ｭ＠

as forças de van der

for
ｗ｡ｬｾ＠

PARA ANÂLISE DE DISPERSÃO/AGREGAÇÃO
ｔｾｃｎｉａｓ＠

As principais técnicas para análise do estado de
ção

se

､ｩｳｰ･ｲ￣ｯＯ｡ｧｾ＠

podem se classificar em dois qrupos principais: naquelas consi

deradas diretas e naquelas consideradas indiretas.
Técnicas de sedimentação: sao baseadas na medida direta da faixa de
sedimentação gravítica das partículas uniformemente dispersas

num

fluido, em função do tempo. Essas medidas podem ser realizadas numa
pipeta de Andreasen ou num simples tubo de sedimêntação. O material
é uniformemente disperso em água na presença ou não de agentes
､ｩｾ＠

persantes. Um tubo-sifão (pipeta de Andreasen) ou um orifício (tubo
de sedimentação) é imerso ou localizado a uma altura "h", pré-estabelecida, através do qual é feita a retirada do material. O cálculo
do material em dispersão pode ser feito da seguinte forma:
GD(%)
Mo'
onde: GD(%) = porcentagem do material em dispersão; M0

,

=

material

em dispersão no tempo t=o; Mt' = material em dispersão após t minutos de sedimentação.
Técnicas eletrocinéticas de medidas de potencial: o Único potencial
ｰｯｳ￭ｶ･ｾ＠

de ser medido para a maioria das partículas minerais em so
lução aquosa

é o potencial zeta. O valor e o sinal do potencial ze

ta* para uma partícula mineral pode ser experimentalmente determina
ｾ＠
､ｯｾ＠ ｾ･ｲｮ＠
t es (lO) . o meｾｴ＠ o d o ｭ｡ｾｳ＠ o comumen tdo por uma ｳ･ｲｾ＠ ｾ＠ o d e metodos
e

* Para minerais que apresentam H+ e OH- como seus íons determinadores de potencial o valor para o qual o potencial zeta é zero é determinado ponto isoelétrico (i.e.p.), p.z.c • .(ponto de carga zero)re
fere-se oa situações onde a carga líquida de superfície (não o pote!!:
cial zeta) é zero.
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curva da figura 1. ｾ＠

possível então promover ou prevenir ."',agregação

pelo controle da carga entre partículas fazendo com que as energias
atrativas (VD) excedam ou não as energias repulsivas (VE). Em ｧ･ｲ｡ｾ＠
uma dispersão se torna estável por um período ｲ｡ｺｯ￡ｾ･ｬ＠
as forças coulômbicas associadas
ças estéricas (repulsivas) ｵｬｴｲ｡ｰｳｾ･ｭ＠

se
for

as forças de van der ｷ｡ｬｾ＠
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As principais técnicas para análise do estado de
çao

de tempo

à dupla camada elétrica ou as

､ｩｳｰ･ｲ￣ｯＯ｡ｧｾ＠

podem se classificar em dois qrupos principais: naquelas consi

deradas diretas e naquelas consideradas indiretas.
Técnicas de sedimentação: sao baseadas na medida direta da faixa de
sedimentação gravítica das partículas uniformemente dispersas

num

fluido, em função do tempo. Essas medidas podem ser realizadas numa
pipeta de Andreasen ou num simples tubo de sedimentação. O material
é uniformemente disperso em água na presença ou não de agentes

dis

persantes. Um tubo-sifão (pipeta de Andreasen) ou um orifício (tubo
de sedimentação) é imerso ou localizado a uma altura "h", pré-estabelecida, através do qual é feita a retirada do material. Q cálculo
do material em dispersão pode ser feito da seguinte forma:
GD(%)

Mt'

X 100

Mo'
onde: GD(%)

=

porcentagem do material em dispersão; M ,
0

em dispersão no tempo t=o; Mt'

= material

material

=

em dispersão após t minu-

tos de sedimentação.
Técnicas eletrocinéticas de medidas de potencial: o único potencial
possível de ser medido para a maioria das partículas minerais em so
lução aquosa

é o potencial zeta. O valor e o sinal do potencial ze

ta* para uma partícula mineral pode ser experimentalmente determina
do por uma série de métodos diferentes(lO). O método mais

｣ｯｭｵ･ｮｴｾ＠

* Para minerais que apresentam H+ e OH como seus íons determinadores de potencial o valor para o qual o potencial zeta é zero é determinado ponto isoelétrico (i.e.p.), p.z.c ..(ponto de carga zero)re
fere-se. a situações onde a carga líquida de superfície (não o ｰｯｴ･ｾ＠
cial zeta) é zero.
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da na "lei de Beer-Lambert" e pode ser traduzida em termos de

grau

de dispersão. A intensidade de radiação transmitida, I, indo em direção a um detector é relacionada com a intensidade de radiação
cidente r

0

,

ｩｾ＠

fornecida por uma fonte ou radiação luminosa, estão re-

lacionadas da seguinte maneira:
Absorbância A

I

log

o

cad

(3)

I

onde: c

=

coeficiente de extinção molar; c

litro; d
4 - MATERIAIS E

=

=

concentração em moles/

comprimento através do passo da amostra em cm.

ｾｔｏｄｓ＠

A amostra da caolinita utilizada no presente trabalho é proveniente
do estado de Georgia (EUA), tratando-se de um produto
("Ai r floated Kaolin") . Ela apresenta as seguintes

industrial

características:

45,68%Sio ; 38,51% Al o 3 ; ·1,43% Ti0 ; 0,44% Fe o ; demais impurezas
2
2
2 3
2
metálicas < 0,2%; diâmetro médio das partículas 1,1 ｾｭ［＠
% maior que
74
ｾｭ＠

0,2% máximo; % menor que 2
ｾｭ＠

60% mínimo. A amostra foi caraE

terizada através de espectroscopia no infravermelho onde se confirmou, através de todos os sinais de infravermelho obtidos, a identificação como caolinita.
As medidas de potencial zeta foram estudadas num Zeta Meter

(Zeta

Meter Inc., New York), equipado com célula de microeletroforese
tipo II, tamanho 0.0, K

=

do

69), com uma distância entre eletrodos de

10 cm (eletrodos de Pt e Mo). A temperatura dos testes foi

de
ＲＳｾ＠

0,5oc e foram medidas pelo menos 20 partículas para a obtenção

de

cada valor de mobilidade eletroforética. Os valores de mobilidade
ｾ＠

letroforética foram convertidos em valores de potencial Zeta(em mV)
através da equação de Helmholtz-smoluchowski.
As medidas do grau de dispersão/agregação foram efetuadas

através

do emprego de três técnicas: sedimentação em tubo, pipeta de ａｮ､ｲ･ｾ＠
sen e transmitância de luz. Para o primeiro caso, construiu-se

um

tubo cilíndrico de sedimentação de acrílico com duas saídas laterais
com as seguintes dimensões: altura 25cm, diâmetro interno da

base

1,3 cm, altura útil 24 cm, diâmetro das saldas laterais 0,25 cm, v.2
lume de suspensão 30 ml.
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empregado para o caso de ultrafinos

é

o

microeletroforético.

Este método envolve a medida do movimento de partículas

coloidais

sob a aplicação de um campo elétrico externo, o qual promove o
pimento da dupla camada elétrica das partículas no plano de

rom

｣ｩｳ｡ｬｨｾ＠

mento. O potencial zeta é então o potencial elétrico medido no plano de cisalhamento. A mobilidade das partículas podem ser relaciona
das com o potencial zeta através da equação:
4 nn

(E . M)

(2)

D

onde:
ｾ＠

n
D
EM

potencial zeta das partículas em e.s.u volts

= viscosidade

da suspensão líquida em poise

constante dielétrica da suspensão líquida
mobilidade eletrofo rética da partícula em cm/seg por e.s.
u volt/cm.

Recente revisão e aplicação da teoria da dupla camada elétrica pode
ser enrontradanaliteratura ( 2 ) ( 5 ) ( 7 ). A equação 2 é uma expressão da
fórmula de Helmholtz-Smulochowski. Dispersão coloidal estável geral
mente requer elevados valores de potencial zeta. Na prática, Riddick
(ll) sugere que a estabilidade dessas dispersões podem ser classifi
cadas em função do potencial zeta, da seguinte maneira:
Característica do estado de estabilidade

Potencial Zeta
(m\t)

Faixa de agregaçao máxima

a

o

a

-

Limite de agregaçao

+ 3
+ 5
-lO

a

-15

Limite de estabilidade

-16

a

-30

Faixa de estabilidade moderada

-31

a

-40

Faixa próxima a uma boa estabilidade

-41

a

-60

Faixa de estabilidade muito boa

-61

a

-80

Faixa extremamente boa de estabilidade

-81

a

-100

Faixa de agregaçao forte

5

Técnicas óticas(l 2 ): quando um feixe de luz é direcionado através de
uma célula contendo sólidos em suspensão, há uma perda de ･ｮｲｧｩ｡ｾ＠
vido primeiramente à absorção da energia pela suspensão.
A análise quantitativa da absorção (absorbância) neste caso é basea
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Os testes de medida do grau de dispersão/agregação no tubo de sedimentação foram efetuadas seguindo-se as etapas abaixo:
i

- 30 ml de uma suspensão contendo entre 0,5 e 1% de sólidos

em

peso são transferidos para o tubo.
ii

- o tubo é arrolhado e invertido 5 vezes.

iii - após um tempo pré-estabelecido uma das saídas laterais é abeE
ta e recolhe-se esta porção que é então secada e pesada (nos testes
realizados no presente trabalho somente a saída superior foi utilizada) •
iv - o grau de dispersão/agregação é calculado (fórmula já
tada) .
｡ｰｲ･ｳｾ＠

No caso da pipeta de Andreasen, esta foi utilizada apenas para comparar os resultados obtidos com o tubo de sedimentação.
A última técnica usada envolve a medida da % de transmitância*

de

luz no comprimento de onda de 450 nm. Para tanto utilizou-se um
･ｾ＠

pectrofotômetro de luz visível de uv (Spectronic 21, Baush-Lomb)com
cubetas cilíndricas de 0,5 cm

de diâmetro interno e capacidade

5 ml. Após um tempo pré-estabelecido a % de transmitância lida

de
foi

utilizada como uma medida do estado de agregação/dispersão da amostra sob teste.
5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na figura 2 é apresentada a curva do potencial Zeta para o

mineral

caolinita em função do pH. Observa-se que, em toda a faixa de pH
tudada esses valores apresentam-se negativos. Um mínimo, em

･ｾ＠

termos

de valores de potencial menos negativos se verifica próximo ao

va-

lor de pH = 3,0. A partir daí, em direção a valores de pH mais bás!
cos o potencial torna-se cada vez mais negativo apresentando um máximo em torno do valor de pH = 10,0. Segundo Hiemenz( 5 l a região em
torno do mínimo de potencial correlaciona-se à região de
｡ｵｴｯＭ｣ｧｾ＠

lação da caolinita. g interessante observar também que os íons H+ e
OH- são íons determinadores de potencial
* Transmitância é dada pela relação T
bert (eq.3).

para
I/I

o

este

mineral. ｾ＠

da equação de Beer-Lam
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pesar da carga na face da caolinita ser sempre negativa e indepen dente do pH a variação no potencia:! Zeta

se deve à variação de ca_E

ga nas arestas (dependente do pH) . Isto pode ser comprovado

também

observando-se a figura 3, que apresenta as curvas de grau de dispe_E
são da caolinita, para diferentes valores de pH, em função do tempo
de sedimentação. Verifica-se que maior estabilidade da dispersão
isto é, maior grau de dispersão ocorre em valores mais básicos

de

pH mesmo para tempos longos de sedimentação. A curva 2 desta figura
demonstra também a equivalência dos resultados obtidos com o

tubo

de sedimentação e a pipeta de Andreasen.
Na figura 4 sao apresentadas as curvas de potencial Zeta, transmi tância e grau de agregação levantadas no tubo de sedimentação, versus pH para o mineral caolinita. As medidas de transmitância e grau
de agregação apresentam comportamentos semelhantes. As regiões

de

pH para máxima desestabilização e máxima estabilização coincidemnas
duas curvas. Entretanto, observa-se uma melhor definição em

termo

dos patamares de máxima dispersão (mínima agregação) obtidas nas
didas de transmitância, após 24 horas. Medidas de transmitância,

ｭｾ＠
ｰｾ＠

ra 2 e 3 horas (resultados não apresentados) se aproximam mais

dos

resultados obtidos com o tubo de sedimentação, mas mesmo estas

mos

tram melhor definição das regiÕes de máxima (pH-10) e mínima (pH
3,0) dispersão. Todavia os métodos óticos em geral, nao seriam apli
cáveis a materiais com distribuição granulométrica mais ampla

e

constituídos por diversos minerais com coeficiente de refração dife
rentes. O mesmo não ocorreria com as técnicas de sedimentação

(que

é uma medida direta da estabilidade) .
Comparativamente medidas do potencial Zeta, os valores obtidos pe los métodos óticos e de sedimentação apresentam-se também bastante
coerentes. Aos máximos de dispersão (mínima transmitância) corres ponde o máximo potencial. Aos máximos de agregação (e
ｴｲ｡ｮｳｭｩ￢｣ｾ＠

corresponde mínimos de potencial. De acordo com a classificação de
Riddick(ll) em termos dos valores máximos de potencial obtido a estabilidade dessas suspensões de caolinita se classificariam na "fai
xa próxima a uma boa estabilidade".
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6 - CONCLUSAO
O potencial zeta é determinante do grau de dispersão para o sistema
da caolinita.
A aplicação de técnicas Óticas (medidas de transmitância) e de sedi
mentação, levaram a

resultados semlhantes

aos

obtidos com

as

medidas de potencial zeta.
As medidas de transmitância apresentaram máximos mais nítidos

com

relação ao pH de máxima dispersão.
Todas as técnicas utilizadas são ferramentas úteis na determinação
do grau de dispersão desde que bem discutidas e caracterizadas

no

tocante a sua aplicação.
Todas as técnicas discutidas apresentaram comparativamente boa reprodutibilidade.
Excelente reprodutibilidade se alcançou também na comparação dos mé
todos de sedimentação em tubo e pipeta de Andreasen.
Dentre todos eles o tubo de sedimentação se mostrou uma técnica ｢｡ｾ＠
tante eficiente para a medida da estabilidade de suspensões minerais
tendo em vista a sua rapidez, facilidade e simplicidade de
ｭ｡ｮｵｺ･ｩｾ＠

bem como a reprodutibilidade alcançada.
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INTDAÇÓES RIPUUIVAS
DA DUPLA CAMADA
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Figura 2 - Potencial Zeta da caolinita versus pH.
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