
37 
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RESUMO 

Uma revisão dos conceitos fundamentais inerentes aos fe
nômenos de agregação de sistemas particulados em meio 
aquoso é dada. Abordam-se, como exemplos aplicativos,ope 
rações em tratamento de minérios em que tais fenõmenos 
são importantes, a saber: decantação, coagulação/{locula 
ção seletiva, flotação e filtragem. -

ABSTRACT 

A review of basic concepts of aggregation phenomena 
taking place in aqueous particulate systems is made. 
Some mineral processing operations are given as examples 
which are dependent, in some degree, on said phenomena 
such as decantation, selectiva coagulation/flocculation, 
flotation and filtration. 
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1. INTRODUÇÂO 

A granulometria das massas minerais submetidas às d1versas operações 
de seu processamento industrial é um parâmetro importante em várias 
circunstâncias, por se~s efeitos tanto na eficiência tecnolóçica do 
processo quanto na sua economicidade. Os minerais na faixa de gran~ 
lometria fina costumam responder mal aos processos usuais de separa
ção sólido/sólido e sólido/liquido. 

A granulometria aparente de um minério em dado ponto da usina é d! 
corrência de fatores intrinsecos à sua natureza ou à sua gênese ~orno 
clivagem dos minerais, intemperismo, fraturamentol e de fatores ex
trínsecos (desmonte, cominuição, classificação e estado de agrega
ção) , estes últimos decorrentes de operações anteriores e, de certo 

modo, passiveis de serem modificados. 

Controlar o estado de agregação equivale a mudar a distribuição gra
nulométrica aparente por meio de modificadores que promovam formação 
de agregados, no caso de coagulação ou floculação, ou que, pelo con
trário, mantenham as partículas dispersas, no caso de dispersão da 
polpa·. Operações como: espessamento/decantação, flotação, filtragem 
e floculação são influenciadas pelo estado de agregação da polpa, 
principalmente quando nela há finos, os qu.ais são mais sensíveis às 
forças intervenientes nos fenômenos de agregação. 

2 . ASPECTOS TEORICOS 

O estado de agregação de um sistema disperso refere-se à estabilida
de termodinâmica da dispersão como tal, geralmente em função do tem
po. Particulas de dispersões instiveis tendem a se agregar (minimi
zando sua energia interfaciall e a segregar do meio (minimizando sua 
energia potencial). 

O estado de agregação pode ser inferido a partir de propriedades a 

ele associadas e quantificado .pelo grau de agregação (medida relati
va). A fração sedimentada da amostra após dado tempo de decantação, 
ou a mudança relativa de sua turbidez depois desse intervalo de tem
po, podem ser critérios usados para essa quantificação em dispersões 
aquosas, desde que o tempo de repouso e/ou outras condições experi
mentais, como turbidez inici al, estejam delfro de faixas adequadas 
que permitam medidas que "espelhem" a estabilidade do sistema . 
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O efeito conjugado das seguintes interaçõea responde pela estabilid! 
de de um sistema disperso em um meio: 

i - partícula/partícula: interações especificas ou não leletrosti
ticas), colisões devidas a velocidades diferenciais, geradas por 
forças gravitacionais ou de arraste hidrodinãmico 1 

ii- partícula/solvente: interações·espec!ficas (e mesmo eletrost!_ 
ticas) • Tais interações determina.m a liofilicidade ou liofobicida
de do sistema (quanto à afinidade pelo solvente}) 

iii - solvente/solvente: a viscosidade do meio dispersante, em úl
tima análise, resume essas interações; 

i v - partícula/partícula/solvente: interações como movimento brown! 
ano ou agitação térmica, além de fenómenos de crescimento cristal! 
no e de dissolução das partículas. 

Quanto à deaestabilizaçio por adição de reagentes, a agregação engl~ 

ba coagulação, floculação e aglomeração . Coagulação refere-se ã agre
gação ocasionada por modificação adequada nas características das d~ 
plas camadas elétricas (dce) das partículas agregantes, usualmente 
mediante o emprego de eletrólitos. Floculaçio refere-se à agregação 
obtida por polímeros, seja através de pontes de ancoragem entre seus 
sitios ativos e as superfícies das partículas, seja através de sua 
adsorçio localizada com reversão de cargas, formando "manchas" que 
atraem. eletroataticamente outras partículas (além desses mecanismos, 
pode haver o aprisionamentode part!culas dentro das estruturas doa 

flocos) . Aglomeração envolve forças de tensão interfacial e de capi
laridade devidas à adição de hidrocarbonetos los quais aglomeram pa~ 
ticulas com hidrofobicidade natural ou induzida) e não está no esco
po deste artigo. 

ouas partículas, para se agregarem, necessitam da colisão entre elas 

e de força~ de interação que possibilitem a sobrevivência do agrega
do formado. A cinética de agregação depende, portanto, da probabilid! 
de de colisão entre as partículas e da probabilidade de sucesso des
sas colisões, ou seja, da eficiência de captura. Conforme o mecanis
mo predominante de colisão interparticulaa, sem consideração das ca~ 
aas que afetam a eficiência de captura, a agregação é dita lll (2): 

i - pericinética: causada pelo movimento browniano. A taxa instan
tantinea de reaçio para esferas de diâmetros d1 e d, é de segunda 
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ordem, em relação à concentração, e dada pela equação de von 
SlliOluchowski: 

dNidt.- 2e~pkT(dl•d,l'N•N· I Jdld, (I) 

ii - ortocinãtica: causada por gradiente de velocidade de cisalha
mento gerado por agitação ou turbulência. A equação da taxa, simi
larmente, é dada por: 

dNidt.- ~(dl+d,) 1 GN1NJ I 6 (II) 

iii - gravitacional: causada pela sedimentação diferencial das paE 
tlculas. A equação da taxa é expressa por: 

dN/dt • - •aqg iY8 -Yt) ld1+d 1 11 ld1-d1 lN1N 1 I 7211 (III) 

Na equ.ação (I) vi-se que, se d 1 • d,, a taxa não depende do tamanho 

das part!culas, o que é visto como compensação da menor mobilidade 
browniana de part!culas maiores por sua maior área de colisão (J).Se 
tomarmos R • d 2 ld1, a equação (I) é · proporcional a f • (1+2R+R1 )/R. 
Isso mostra que a taxa de agregação é acelerada pela polidispersão 
do sistema. A equação (II) mostra que a coagulação ortocinética au
menta com o cubo do diãmetro para uma mesma taxa de oisalhamento. De 
(III) deduz- se que para d 1 • d, não há colisões e a taxa é nula. A 
polidispersão aumenta a taxa de reação em (III) • o valor do expoente 
de G para eq(II), obtido por van de ven e Mason - citados em (41 -

foi de 0,82 e o expoente de g em (III) 1 obtido por Melike Fogler (41, 

foi de ·o,ao. 
Para um sistema genérico, a taxa global de agregação no instante t é 
obtida pela consideração das velocidades de agregação pericinética, 
ortocinética e gravitacional, as quais são equações Integro-diferen
ciais análogas a (I), (II) e (III), generalizadas para varrer toda a 
curva de freqÜência dos diâmetros aparentes ·da dispersão nesse dado 
instante(*). Esse cálculo é trabalhoso e premissas simplificadoras 
são usadas." Abordagem estocástica com simulação da evolução da agre
gação no tempo tem sido usada com sucesso por vários autores. 

A eficiência de captura (ap 1 Do O? 11g) depende de fenómenos comple
xos, co1110 sejam: ·morfologia ..das partlculas e dos agregados, regime h! 
drodinâmico vigente , fenõmenos de interface e balanço energético das 
interaçóes, A teoria clássica que estuda a coagulação -:!e colóides li~ 
fóbicos é conhecida por OLVO (Oerjaguin/Landau/Verwey/Overbeekl. Tal 

(*) ftrbora seja COTIJITI a pruni.ssa de aditividade das t:a.-<as de aqregação pericinét!_ 
ca, ortocinéti.ea e gravitacional, a rigor isto não é verdadeiro. 
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formalismo trata sistemas idealizados descritos eletricamente pelo 
modelo de dce de Gouy-Chapman. A energia de interação é calculada c2 
mo o trabalho isotérmico reversi vel consumido para trazer duas part! 
culas de separação v i rtualmente infinita até a distância H entre elas. 
t a soma das interações entre uma e outra dce com a energia devida a 
forças atrativas de van der waals/London: 

u • uà::e + uvdw 

Para duas esferas dissemelhantes de mesma natureza, sob condição de 

baixo potencial de superficie <llb $ 25rnV) - n:a verdade, a validade 
da expressão abaixo estende-se até potenciais de cerca de SOmV-, a 
expressão da parcela de energia devida à superposição de dce é dada 
por (5) : 

+ ~n(l-exp(2KH)l 1 

2+o1 +o: 

·~~··~2 
~n ( l+exp(KH) l + 

1-exp(KH) 

(IV) 

A atração de van der Waals, correspondente às dua-s esferas, é dada 

. por (6): 

A 
0vdw • - 6 + + 

H' t2a1 Ht2a2 H 
+ ~nl---------)1 

H'+ 2a1 H+2a, H+4a1 a, 
(V) 

(VI) 

A partir de (IV) e (Vl, pode-se grafar· a dependência de U com B, o 
que permite prever a estabilidade de dispersões. Se+ = O (particu

las sem carga) , a eq (IV) se anula e U = Uvdw , que é atrativa. I.sso i!!! 
plica que a dispersão é instável . 

·• 
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Quando as distância.s tornam-se maiores que um parâmetro vibracional 
caracteristico, é necessário afetar as equações de fator de correção 
de relaxação, uma ve~ que as interações eletromagnéticas têm veloci

dade de propagação finita- veja- se referência (6). 

Com respeito à concentração de eletrólito, em relação à cinética de 
coagulação, vale a seguinte equação (7): 

1/(c-c) • (n/mlt + 1/m (VII) 

onde c é a concentração limiar, abaixo da qual a coagulação é imper
ceptivel (.t " oo) , a é o excesso acima de c que provoca coagulação 
instantânea (t • 0) e n indica a susceptibilidade do sistema ao ele
trólito: quanto maior n, maior a coagulação para o mesmo tempo t. 

A concentração de eletrólito que anula a repulsão das duplas camadas 
elétricas, dita concentração de coagulação , pode ser deduzida das pr~ 
missas da teoria DLVO. Para esferas similares de raio a (com H >>a), 
deduz-se a expre·ssão da concentração de coagulação (8): 

e 

C • 3 , 0788 • lOu e:• ~<5 ors M" 

eoA1 b ' 

M • (exp(Z/21 - 11 I (exp(Z/2)+11 

Z "' 'be0.+ /kT 

onde: 

Para grandes valores de potencial~. M tende a 1. 

.. 
(VIII) 

Polpas minerais usualmente apresentam complexidade muito maior que a 
dos sistemas descritos pela teoria DLVO. Particulas com Intima asso
ciação com o solvente e espécies dissolvidas ou adsorvidas, altas 
concentrações de sólidos, em relação às usualmente consideradas, po
lidispersão e heterogeneidade de composição tornam dificilimo o est! 
belecimento de teoria quantitativa de agregação. Nesse caso, a esta
bilidade das dispersões envolve, além das interações citadas, compl~ 
xos efeitos entrópicos, de pontes e de solvatação. Portanto, a agre
gação não é fruto de simples balanço de forças atrativas e repulsi
vas. Efeitos estéricos, os quais surgem da superposição de camadas 
de adt,orvatos, apresentam importãnc ia nos sistemas minerais. Quando 
há afinidade entre as camadas externas adsorvidas sobre as partículas 
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e o meio (água), ocorre tendência à estabilização (peptização); qua~ 
do as partes expostas apresentam pouca afinidade com o meio, há ten
dência à agregação, devida à menor energia livre de Gibbs na confi
guração de interpenetração das partes hidrofóbicas (9). 

Polímeros hidrofílicos usados como floculantes, como amido, tendem a 
estabilizar dispersões aquosas, quando o montante adsorvido sobre as 
partículas é tal que permita a estabilização e evite grandes áreas 
interfaciais a descoberto, as quais poderiam receber colisões bem s~ 
cedidas com respeito à agregação. Quando a quantidade de eletrólito 
para provocar coagulação, segundo a eqiVIIl, é muito superior i pre

vista pela teoria DLVO (ou pela regra dcSchultze-Hardyl, provavelmen
te há estabilização estérica (ou peptização pelo solvente). 

3. EXEMPLOS APLICATIVOS 

i - Moagea: há relação óbvia entre aumento de área pela cominuição 
e ganho de energia interfacial. Quando as partLculas formadas pelo 
evento de fragmentação se agreqam, uma energia extra deve ser con
sumida para a continuação do processo; moagem a úmido pode ser até 
10 vezes mais eficiente que a moagem a seco, sob condições equiva
lentes. Entretanto, SchÕnert 1101 mostra que a enerqia especifica 
necessária para a quebra é muito maior que o ganho de energia in
terfacial especifica, devido à dissipação por deformações inelás
ticas .das partículas, o que reduziria a influência do estado de 
agregação do sistema na eficiência de moaqem . Esse autor e Klimpel 
(11) têm imputado o aumento da produção do circuito de moagem co
mo ocasionado pela adição de dispersantes a efeitos reolóqicos com 
diminuição de viscosidade de polpa, mais que a fatores de dispeE 
são propriamente ditos. t fato, porém, que eles existem (além des
ses aspectos, a ação de aditivos em moinho . pode também d.iminuir a 
corrosão do revestimento e carga metãlicos, abaixando os custos Op,! 

racionais ·do circuito). O abaixamento da viscosidade é observado, 
por exemplo, em polpas de carvão com alta concentração de sólidos. 

ii - Espessamento/decantação: pelo exposto anteriormente, vê-se a 
grande influência do grau de agregação nas operações que englobam 
sedimentação. Pela constituição múltipla de polpas minerais, o fe
nômeno da heterocoagulação, que é agregação entre particulas de e! 
pécies químicas diferentes, pode ocorrer. Quando se trata de deca~ 
tar a fração sólida como um todo, a heter6ooagulaçio é desejável, 

. . 
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pois acelera o processo. Esse fenômeno pode ser produzido por adi
ção intencional de sólidos granulado~ no sistema. Por vezes, adi
ciona-se areia em distribuição polidispersa, para obter clarifica
ção de dispersões estáveis monodispersas, princ ipalmente em siste
mas de tratamento de efluentes com alto percentual de argilas. 

Diferenças entre critérios de projetos e as condições vigentes na 
escala industrial, as quais costumam variar ao longodavida da us! 
na, podem levar i diminuição na capacidade horária do espessador, 
o qual pode exigir até a adição de coagulantes ou floculantes para 
aumentá-la, acarretando custos operacionais extras . 

A estabilidade das dispersões determina, em última análise, os fa
tores de projeto da bacia de retenção dos rejeitos. A velocidade 
de desidratação de lamas fosfãticas é, em geral, tal que o percen
tual de água intersticial, após dois ou três anos, é de 20l. Bacia 
de sedimentação com pH próximo ao do ponto 1solétrico (piei, no 
qual o potencial eletrocinético (f;) das partlculas é nulo (•0 ;, f;,. 0), 

requer menor área de deposição e o efluente sai melhor clarifica
do. Com uso de floculantes, em geral os catiônicos (menor massa m2 
lecular) atuam por mecanismo de "adsorção em manchas" com rever
sões localizadas de carga, dando baixa taxa de sedimentação e alta 
clarificação dos efluentes e os aniõnicos atuam por mecan~smo de 
pontes, dando altas taxas de sedimentação com baixa clarificação. 
Por isso, ~sam-se, eventualmente, os dois tipos em combinação. 

iii - Agregação aeletiva: na qual a agregação de uma parcela dos 
sólidos é induzida, enquanto que o restante é mantido em dispersão. 
Tem-se,dessa maneira,um efeito de concentração com a separação do 
decantado e sobrenadante . Coagulantes/flooulantes e/ou dispersan
tes de ação seletiva são ~sados para isso. A seletividade pode ser 
obtida por diferenças na adsorção de saturação ou na cinética de 
adsÕrção desses reagentes sobre os minerais. Progressos tem sido 
feitos na .obtenção de processos de agregação seletiva, como, por 
exemplo, na separação entre hematita e quartzo em itabiritos (com 
am~do) (12), entre quaruo e calcita,dolomita e magnesita (131 e e!! 
tre quart.zo e apatita ( 12). Em geral, a eficiência de separação é 
baixa e esse processo tem dificuldades de ser implantado em escala 

industrial. Há maiores possibilidades de atuar como operação de 
pré-concentração, a menos que reagentes mais seletivos venham a ser 
desenvolvidos. 
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iv - Flotação: a cinética de flotação depend~ da granulometria do 
minério; finos têm menor taxa especifica de flotação. Portanto, se 
houver condições hidrodinâmicas nas quais os agregados tenham est_! 
bilidade, uma vez formados, é de se esperar que o estado de agreg_! 
ção desempenhe papel importante. Por outro lado, a heterocoagula
ção pode causar diminuição nos teores dos produtos ou diminuição da 
recuperação das frações. A titulo de ilustração da import.ãncia dos 
fenõmenos de agregação na flotação, citam-se os 
Parsonage e colaboradores (14), em qÚe obtiveram 

experimentos de 
seletividade na 

separação calcita/apatita com oleato de sódio, através de heteroc2 
agulação seletiva de lama de hematita sobre ca.lcita em pB 8. Houve 
depressão da calcita e o teo·r de apatita subiu de 58\ para 89\. Es 
se comportamento foi coincidente com o previsto por cálculos de 
energia de interação. 

Coelho (12) observou correlação direta entre grau de agregação e 
resposta à microflotação com oleato para amostras purificadas de 
quartzo e apatita. A mesma correlação entre os dois parãmetro foi 
observada por da Luz (15) para amostras isoladas de calcita, dolo
mita e apatita da jazida de Itataia, CE, usando técnica de sedi
mentação em pipeta de Andreasen para determinação do grau de agr~ 
gação e t~bo de Hallimond modificado para determinação da flotabi
lidade. os máximos e minim~s da curva de agregação eram acompanha
dos por máximos e minimos correspondentes na !lotação. Para os três 
minerais em misturas binárias sintéticas ou isolados na presença 
de agregantes (cloreto de aluminio ou amido) e/ou dispersante (m~ 

tassilicato de sódio), não foi observada essa correlação . A· correl! 
ção observada pode ser devida ao efeito de aumento de cinéti.ca de 
flotação por formação de flocos. Outra hipótese é quant o à espes
sura do envelope de hidratação: em condições de menor solvatação, 
há maior facilidade, tanto de haver a agregação,quanto de aporte de 
coletor à superficie. 

O processo de floco-flotação consiste em promover a agregação pre
liminar das part!oulas e submeter os flocos à !'lotação. A agrega
ção ortocinética é importante e o projeto dos agitadores deve le
var em conta a turbulência máxima sem ruptura dos flocos formados. 
A flotação de flocos também pode envolver aprisionamento de bolhas 
de ar em sua estrutura, bem como a "cofloculação" entre bolhas e 
particulas (16). 
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v - P1ltraqe.: a filtragem apresenta similaridades com sedimenta
ção e com flotação, uma vez que e.m to<1os esses processos há uma 
"drenagem" de pellcula liquida entre duas interfaces, esteja ela 
entre duas part!culas agregando-se, ·entre uma partlcula e uma bo

lha colidindo, õu entre particulas durante a formação de torta de 
filtragem. Propriedades de interfaces atuam, portanto, e não é de 

estranhar que propriedades como potencial eletrocinético ou zeta 
!ti, o qual é uma inferincia das cargas elétricas das partlculas, 
tenham importãncia em todos eles. 

A taxa de filtragem aumenta à proporção em que o mÓdulo de t das 
partlculas diminui . Isso se deve não só ã menor oclusão dos poros 
do filtro,quando as partículas estão agregadas, como também à me
nor drenagem do liquido intersticial resultante da anulação do po
tencial elétrioo de escoamento (que é função de tl . Visualiza-se 
implicitamente os efeitos de interface na filtragem, pela expres
são do n1vel residual de saturação de torta (Brownel e Katz, 1947, 
apud (17)) 1 

s •• 1 (..!f_f,u- (nt) 
40 xa 

onde a é a tensão interfacial. 

4 • CONCLOSAO 

Os fenÔIIIenos de agregação desempenham papel importante em várias o~ 

rações de processamento de minerais. A complexidade desses fenómenos 
nos casos reais tem dificultado a Sl•.a consideração nas etapas de enge
nharia de projeto e de operação . Entretanto, a sua consideração qua
litativa criteriosa é essencial para a otimização do empreendimento 
minerometalúrgico e de suas interfaces com o ambiente. 

vê-se que a agregação relaciona-se, em última análise, com um grupo 
de fenôme.nos correlatos que externam, na realidade, uma organicidade 
intr!nseca, resultante da manife$tação das mesmas interações a nlvel 
de fisicoqu1mica de interfaces, sejam tais fenómenos referidos a co_! 
saa aparentemente tão diversas como espessamento, flotação, flocula
çâo seletiva ou filtragem. 
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6 . SIMBOLOGIA E UNIDADES DE MEDIDA 

ai 
b 

A 

c 
c 
c 
di 

•o 
f 

g 

G 

H 

K 
k 

L 

M 

m 

n 

i 

- raio da partlcula i 

- Indica estequiométrico do eletrólito 
- constante de Hamaker 
- concentração de coagulação 

- concentração do eletrólito 
- concentração de estabilidade critica 
- diâmetro da particula 

- car9a eletrônica (e0 = 1,602 x 1Õ
19 r 

- conatante da eq.(VIII permeabilidade da torta 
- aceleração da gravidade I 

~ a 
- gradiente medio de velocidade (G•(P/vV) 
- aeparaçio entre superfícies (H•L-a1 -a,) 
- reciproco da •espessura" da dce 
- conatante de Boltzman (k•l, 38 x 10_.,) 

- separação entre os centros das esferas 
- função· &dimensional 
- concentração de coagulação instantãnea 

·da eq (VII) (quando e-c • m, t " 01 

- susceptibilidade do sistema ao eletrólito 
- número de Avogadro (~ • 6, 02 x 10 ... ) 

N1 - concentração em número de particulas de 
diâmetro d

1 

p - pressão de filtragem 

P - potência efetiva de agitação 
R - relação de diâmetros (R • d, /d1 ) 

S. - saturação da torta para tempo infinito 
(v.olume de liquido/volume de vazios) 

(m) 

( -
(J) 

(mol.dm-•) 

(mol.dlli'') 
(mol.dlli') 
(m) 

(C) 

tm• > 
(ms-•) 
•• -1) 

(m) 

(m-1) 

(JK-1) 

(m) 

( - ) 

(mol.dm-0
) 

(a-1) 

( - ) 

(m-•) 

(Pa) 

(WI 

( -
( - ) 
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- tempo 

- temperatura 
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uó::e- energia de interação entre duplas 

camadas elétricas 

ovdw - energia devida a forças de van der waals 

v 
X 

)I 

C1 

- voluma do vaso ou reator 

- espessura da torta 

- coeficiente de captura ou razão de estabilidade 

(1 • p, o, 9 - de pericinética, ortocinética e 

gravitacional) 

- ~~~assa especifica ( i • s, t - de sólido e liquido) 

8 2 - 12 ( -- per~~~itividade do meio (c
1 

• ,8S4 x 10 vacuo) 

potencial eletrocinético !potencial no plano 

de cisalhamento da dce) 

- viscosidade dinãmica 

- tensão interfacial 

(a) 

(lt) 

(J) 

(J) 

,.~) 

(a) 

( - ) 
(ltCJII-• I 

(ltg-1 m' a• A• I 

(V) 

(ltC}Ii ~.-1) 

(Jtgs-• l 

foi - potencial da superflcie i (aproxi.JIIação: \:: tl (V) 


