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A OXIDAÇÃO DO OLEATO DURANTE A FLOTAÇÃO DE OXI-MINERAIS 
E SUAS CONSEQÜENCIAS 

PAULO ROBERTO GOMES BRANDAO ( 1) · 

RESUMO 
Estudou-se a adsorção do oleato de sódio em solução ｡ｱｾＲ＠
aa sobre substratos de MgC03 (magnesita), usando-se a tec 
nica de espectroscopia infravermelha de reflexão-absor 
çâo/múltipla. Em soluções com conta to com o ar, antes dã 
adsorção _já havia oxidação para hidroperóxido, sem quebra 
das ligaçoes duplas C=C . Este composto transformou-se 
em epóxido após a adsorção na superfície mineral, com 
ruptura das ligações C=C, segundo um mecanismo de catálise 
heterogênea. Seguiu-se uma polimerização parcial para um 
poliéter, resultando ｮｵｾ＠ pel!cula mista, muito estável 
e aderente à superficie, com alto n!vel de hidrofobicidade. 
A adsorção de ácido oléico evaporado, a seco, não mostrou 
oxidação considerável, apesar de pleno contato com o ar. 

ABSTRACT 
The adsorption of sodium oleate from aqueous solution 
onto MgCOJ (magnesite) substrates, was studied by an 
infrared reflection-absorption spectroscopic technique. 
In solutions having contact with the air, before the 
adsorption there was already o x idation to hidroperoxide, 
without rupture of the C=C double bonds. This compound 
changed to epoxide upon adsorption onto the mineral 
surface following a heterogeneous catalytic rnechanism, 
that resulted in the consumption of the C=C bonds. A 
partia! polymerization to a polyether cross-linked 
structure ensued. The resulting adsorbed layer was very 
stable and adhesive to the surface, and possessed a high 
hidrophobic character. The adsorption of dry evaporated 
oleie acid did not result in significant oxidation, 
despite the contact with the air. 
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l. INTRODUÇÃO 

O ácido oléico (e seu sabão mais comum, o oleato de sódio) é pr2 
vavelmente a substância pura mais largamente usada como coletor de 

oxi-minerais, em aplicações do processo de beneficiamento por fl2 
tação, em todo o mundo. Seu modelo molecular e fórmula estão ｩｬｵｾ＠

trados na Fig. l. O principal aspecto estrutural da molécula é a 

ligação dupla C=C entre os átomos de números 9 e 10, aliado à ｣ｯｾ＠
figuração eis da cadeia de hicrocarboneto, que confere aos dois ses 
mentos um ângulo de cerca de 140°. Importância quase tão grande 

quanto o ácido oléico,têm outros compostos homólogos, diferindo ª 
penas quanto ao grau de insaturação (ou seja, quanto ao número de 
ligações d••:-las C=Cl; destes, especial importância tem o ácido lino 
léico (1), ｾｯｭ＠ duas ligações duplas, e configuração cis-eis. 

Em trabalho anterior (l), abordou-se o aspecto das configurações 

moleculares dos sabões sódicos dos principais ácidos graxos C0mp2 
nantes dos óleos naturais, largamente usados como coletores aniôni

cos de importância comercial. A estrutura molecular tem extrema ｩｾ＠
portância; no entanto, outro aspecto critico é a reatividade das li 
gações duplas C=C presentes nas cadeias de hidrocarboneto destes 

compostos. As implicações desta reatividade no fenômeno da adsor
ção das espécies coletoras na interface sólido-liquido tem ､･ｳｰ･ｲｴｾ＠

do pouco interesse quanto a pesquisas mais profundas. Em vista ､ｩｾ＠
to, procedeu-se a uma investigação minuciosa da estabilidade do ｯｬｾ＠

ato de sódio, em solução aquosa, antes e depois da adsorção na ｳｾ＠

perf!cie de um oxi-mineral tipico, o carbonato de magnésio (magnes! 

ta). Sobre este substrato, também estudou-se a adsorção do ácido 
oléico, em sistema a seco. A principal técnica de investigação foi 
a espectrofotometria infravermelha, por métodos que permitiram o 
acompanhamento das etapas envolvidas na oxidação da ligação ､ｵｰｾ｡Ｌ＠

e a sua relação com a adsorção na superf!cie ､ｾ＠ mineral. 

2. ESPECTROF<JrOMETRIA INFRAVERMELHA 
Estudos por espectrofotometria infravermelha (IV) tem sido ｦｲｾ＠

quentemente usados para a investigação detalhada da adsorção de ｧｾ＠
ses e l!quidos (inclusive de espécies dissolvidas) em substratos s§ 

lidos (2). Na grande maioria desses estudos, usa-se o método ｣ｯｾ＠

vencional de transmissão, onde o adsorvente acha-se presente como 

um pó extremamente fino, como na técnica do disco de KBr. 

Apesar de largamente usados, os métodos do pó (transmissão) ｡ｰｲｾ＠

sentam como principal inconveniente o fato de que a absorção da ra 
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diação IV por parte do adsorvente é em geral muito mais intensa do 

que a absorção pela pel!cula adsorvida. Como o objetivo fundamen
tal é ･ｸ｡ｴ｡ｾｮｴ･＠ obter-se o espectro IV desta película, torna-se 
óbvia a limitação do método. 
2.1 Espectroscopia IV por reflexão-especular/absorção 

Para se· terem informações mais exatas das espécies qu!micas e 
complexos formados na interface carbonato-solução aquosa de um S! 
bão de ácido graxo --sejam quimissorvidas ou fisissorvidas-- uma 
ｴ￩ｾｮｩ｣｡＠ espectroscópica apresentava-se particularmente promissora: 
!!U>ectrofotometria infravermelha por reflexão - especular-múltipla 
/absorção (doravante neste trabalho abreviada para EIV-REMA). o 
mais importante aspecto desta técnica é o limite de detecção, que 
pode ser extremamente baixo. 

Uma descrição abreviada da técnica de EIV-REMA é a seguinte: se 
um feixe de luz infravermelha passa através de uma película delg! 
da de um material absorvente, situado sobre uma superficie metál! 
ca altamente refletora, como ouro (Fig. 2), um gráfico da reflec-
tãncia vs. a frequência ou comprimento de onda da radiação const! 
tui um espectro de reflexão/absorção do material da pel!cula (3). 
Uma raia de reflectãncia, isto é, uma remoção de energia do feixe 
de radiação refletida, para a maioria das pel!culas absorventes, 
tem posição espectral e perfil muito próximos aos de uma raia de 
absorção convencional, obtida por espectroscopia de transmissão. 

Os espectros de reflexão/absorção apresentam as seguintes ｣｡ｲ｡ｾ＠
ter!sticas, importantes para estudos de adsorção (4;5). 
a) Obtenção de espectros de pel!culas tão finas como uma monoCaffi! 

da é perfeitamente possível com uso de espectrofotômetros ｣ｯｭ･ｾ＠
ciais, sejam dispersivos ou por transformada de Fourier; 

b) ｩｮｦｯｾ｡･ｳ＠ sobre orientações moleculares em filmes anisótropos 
podem ser inferidas a partir do espectro, principalmente quando 
se usa radiação IV plano-polarizada; 

c) as intensidades das raias podem frequentemente serem correlacio

nadas diretamente com as espessuras das películas. 
No caso da EIV-REMA, dois espelhos semelhantes, cobertos com o 

filme a ser analisado são posicionados, paralelamente, face a face. 
Um caminho ótico adequado força o feixe de radiação IV a atrave! 
sar o filme várias vezes, seguindo uma série de reflexões (Fig. 3). 
Desta maneira, uma ampliação das raias de reflexão/absorção pode 
ser conseguida, atingindo sensitividades muito elevadas. 
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Nos estudos utilizando a EIV-REMA, as intensidades das raias 

são usualmente medidas pelo parâmetro àR, denominado "variação da 
refletividade relativa ao máximo da raian (4), e que é análogo à 
absorbância na espectroscopia de transmissão. 

2.2 Metodologia da investigação 

A técnica EIV-REMA foi adotada como principal método na pesqu! 
sa das espécies químicas resultantes da adsorção do oleato ou ác! 
do oléico sobre a superfície do carbonato. Desta maneira, reações 

químicas envolvendo tanto a cabeça polar do surfatante, mas princ! 

ｰｾｬｭ･ｮｴ･＠ a cadeia de hidrocarboneto (em especial as ligações C•Cl 

póderiam ser detetadas e caracterizadas. 

A técnica usual de espectroscopia de transmissão foi usada na 
obtenção dos espectros de referência, e em todos os casos não dire 

tamente relacionados com a adsorção na superfície do mineral. 

3. tl!CNICA EXPERIMENTAL, MATERIAIS E REAGENTES 

Determinações do ângulo de contato entre a água pura e a supeE 
fície dos filmes de Mgco3 foram medidos, para avaliar-se o seu grau 
de hidrofobicidàde, antes e depois da adsorção do coletor. 

Experiências de adsorção:- Foram realizadas em um recipiente ｦｾ＠
chado, de Teflon (250 ml). Usualmente, foi mantido contato com o 
ar durante todas as fases dos testes de adsorção. A razão é a fo! 

te influência do C02 atmosférico na química aquática dos carbona
tos, e também o efeito do oxigênio sobre o oleato (1;6). Em alguns 
casos, para efeito comparativo, atmosfera inerte (de argõnio) foi 

mantida durante os testes de adsorção. O procedimento quanto ao 
contato entre a solução de oleato de sódio e as películas de MgC03 

foi o seguinte: imersão das amostras durante 6 min, retirada das 
amostras, secagem sob um jato de argônio, e registro de espectro IV. 
Registrou-se também o espectro inicial do filme de MgC03, antes 

de qualquer adsorção de . oleato. 
A concentração das soluções de oleato de sódio foi sempre de 

10-4M; os valores de pH foram 6 e lO. A temperatura da solução foi 

sempre conservada em 21 ! 1 °C. 

Também foi estudada a adsorção de vapores de ácido olêico sobre 

as películas de MgCOJ, ao ar. Os espelhos contendo os filmes foram 

colocados a 10 cm do recipiente com o ácido oléico, que foi aquec! 
do até a emissão de vapores. A evaporação foi mantida por 5 min. 

Maia detalhes acerca dos testes de adsorção acham-se em (6) ." 
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Oxidação do olcato em solução:- Avaliou-se a estabilidade da li 

gação dupla C=C da molécula do oleato de sódio, em solução aquosa, 

antes do contato com os substratos de MgC03, do seguinte modo: 

Uma solução aquosa de oleato de sódio foi preparada, nas mesmas 

condições de concentração e temperatura usadas nos testes de ｡､ｳｯｾ＠

ção, com pH,.lO 1 manteve-se constantemente ｣ｯｮｴ｡ｾｯ＠ com o ar, sob ag!_ 

tação suave. Aliquotas da solução foram pipetadas, a partir de 2 

horas, até um tempo total de 24 horas. A água foi evaporada, a 

60°C por 5 horas, restando o residuo sólido do oleato. Com este, 

ｦｾ｡ｭ＠ preparados discos de KBr, para determinação de espectros IV 

de: transmissão. 

Registro dos espectros:- Os espectros IV foram tomados numespe_s 

trofotômetro Perkin-Elmer, modelo 283 B, de feixe duplo, com dois 

reticulos de difração. Este instrumento estava conectado a uma uni 

dade computadorizada de controle e registro de dados, P-E 3500 

Data Station. Este sistema possibilitou a armazenagem dos espe_s 

tros em discos magnéticos, e o processamento de seus dados pelo co!!! 

putador. A maior vantagem para os estudos de adsorção é a operação 

de subtração, que torna desnecessário o método do espectro ､ｩｦ･ｲ･ｾ＠

cial, de grande dificuldade prática em pesquisas por EIV-REMA (6). 

Neste trabalho, onde a maioria dos espectros foi tomada pela 

técnica EIV-REMA, usou-se um acessório de reflexão múltipla para 

feixe único (Fig. 3). Os espelhos foram posicionados com uma ､ｩｾ＠

tância entre as faces de 2 mm. O ângulo de incidência foi -60CC. 

O número total de reflexões foi 13. A radiação IV foi tornada 

plano-polarizada por um filtro de retículo linear de ouro. 

Preparação dos filmes de MgC03 (Fig. 3). Sobre um substrato ot!_ 

camente plano de sílica vítrea, foi depositado um filme de ouro 

com espessura de 70 nm. Em cima deste filme, uma película de ｭ｡ｧｮｾ＠

sio foi então depositada. ds filmes metálicos foram formados por 

evaporação sob alto vácuo (-lo- 8torrl . Para conversão do Mg em 

MgC03, as amostras foram submetidas a uma atmosfera continuamente 

renovada de C02, e mantidas a -400°C, por -2 horas, em presença de 

traços de umidade (6). A formação de carbonato de magnésio, cris

talograficamente idêntico â magnesita, foi confirmada pelas ｳ･ｧｵｩｾ＠

tes técnicas: a) difração eletrônica; b) espectrofotometria IV. 

Os filmes de MgCOJ usados nos estudos de adsorção tinham espessu

ras na faixa de 5 a 10 nm. 

Reagentes:- o oleato de sódio e o ácido ｯｬ￩ｩ｣ｾ＠ usados nos tes

tes, tinham -99% de pureza. 

ＭＭＭＭＭＭｾ＠
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Em todas as experiências envolvendo soluções, os valores de pH 

foram sempre ajustados com soluções .aquosas de HCl e NaOH. 
Mais detalhes sobre as condições experimentais estão em (6). 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Testes de microflotação 

Resultados de testes de flotação de magnesita, em tubo de 
Hallimond, usando-se oleato de sódio como coletor, acham-se des

｣ｾｩｴｯｳ＠ em (1;6). Os principais aspectos quanto à flotação, que f2 

ｲｾ＠ usados para a escolha das condições experimentais dos testes 
ｾ＠ adsorção e estudos de espectroscopia IV relacionados, são os 
seguintes (6): a) a região em torno de pH 6, onde a flotação foi 

máxima; além disso, o modo de adsorção foi exclusivamente de ｮ｡ｴｾ＠
reza qu!mica; b) a região ao redor de pH=lO, onde as recuperações 

foram sempre mais baixas, mas onde valores de 100% também foram 
atingidos, em concentrações mais altas do coletor; nesta região a 
fisissorção predominou largamente em relação à adsorção química. 
4.2 Espectros infravermelhos 

Os espectros infravermelhos (IV) de importância são mostrados 
nas Figs. 4,S,7,8. As bandas diagnósticas e/ou importantes estão 
indicadas nas respectivas figuras, e muitas serão discutidas no 

texto adiante. Para atribuições detalhadas dessas bandas, consul 
tar (6;7;8). Os espectros de referência (transmissão) de 

tos relacionados ao coletor estão ilustrados na Fig. 4. 

compo!_ 

A Fig.Sa 
mostra o espectro de transmissão do ｾｧｃｏＩ＠ natural (magnesita); na 

Fig Sb está o espectro REMA de um filme do MgC03 sintético, com 

aproximadamente 8 nm. Note-se a extrema semelhança entre os dois 

espectros. 
4.3 Adsorção a partir de soluções aquosas 

O espectro IV-REMA do substrato de MgC03 (pel!cula delgada), ｡ｾ＠
tes de ser imerso na solução de Na oleato, acha-se na Fig. Sb. O 

espectro da mesma amostra, após exposição à solução de Na oleato, 

é mostrado na Fig. Se. Diversas bandas de absorção apareceram, ､ｾ＠
vidas a uma camada de coletor que foi adsorvido. Estas raias P2 
dem ser melhor observadas no espectro diferencial correspondente, 
isto é, após a subtração escalonada do espectro do substrato de 

MgC03 original. Como exemplo, o espectro diferencial mostrado na 
Fig. Sd foi obtido pela subtração entre o espectro Se e o Sb. A! 
sim, o espectro diferencial representa a película adsorvida prat!. 
camente pura, pois as principais interferências devidas ao suba-
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trato foram removidas. 

O primeiro grupo de raias importantes na Fig. 6, está situado 

na região espectral entre 1300 a 750 cm- 1 . Mudanças qu!micas ｩｾ＠
portantes ocorreram após a adsorção, pois estas raias não esta

vam presentes nem no espectro do substrato de MgCOJ, nem nos es 

pectros dos oleatos e ácido Óléico. são bandas muito intensas e 

n!tidas, o que indica extensa ｦｯｾ｡￣ｯ＠ de compostos bem defini

dos, como no espectro da Fig. 5d, correspondente à adsorção a 
partir de solução de Na oleato, com pH=6,0 8 pleno contato com o 

ar. Essas raias são altamente sugestivas de ligações c-o (6;8; 
9). Nas condições deste ･ｳ Ｇｾ ｵ､ｯＬ＠ o único sitio molecular tendo 
reatividade potencial para tal interação é exatamente a ligação 

dupla C=C da cadeia oleil. Assim, estas raias podem ser ･ｸｰｬｩ｣ｾ＠
das por compostos formados pela reação espontânea entre as ｬｩｧｾ＠

ções C=C e o oxigénio atmosférico, um processo denominado ｾ＠
dação. As atribuições para estas raias são as seguintes: 
1260 crn-1 : vibração de estirarnento (v l da ligação c-o do anel 

oxirano de urn composto epóxido (7;10;11); 816 cm-1: vibração ca 

racter!stica de um composto epóxido, alifático, onde o anel oxi

rano localiza-se numa posição central de uma molécula com estru
tura eis (7). Portanto, o composto responsável por estas duas 

bandas era o ácido cis-9-epoxiesteárico (ou seu carboxilato equ! 
valente), formado a partir da oxidação do ácido oléico, precisa

mente nos s!tios das ligações C=C originais. 
1106 crn-1 : vibração de estiramento assimétrico (Va ) do grupo 

c-o-c. Anexa a esta raia, como um ombro na sua lateral, há sem 
pre uma outra, centrada a 1035 cm-1 : sua atribuição é a de vibra 

ção de estiramento simétrico do mesmo grupo c-o-c. Estas duas 
bandas são caracter!sticas de éteres alifáticos, tendo urna confi 

guração molecular simétrica (7;8;12). 
Resumindo-se as informações espectrais sobre cadeias e hidro

carboneto do oleato adsorvido (Fig. 6), duas reações superpostas 

tornam-se evidentes: i) a oxidação da ligação dupla C=C no meio 
da cadeia, resultando ?a formação de um anel epóxido: ii) a pol! 

rnerização parcial deste composto epóxido, com a formação de um 
poliéter, com estrutura de cadeias cruzadas (cross-linked). Es

te é o mecanismo clássico de polimerização dos epóxidos alifát! 

cos (11). 
A segunda região espectral de interesse é aquela entre 1750 e 

- - ' 

i 
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1300 cm- 1 • Nesta faixa ocorrem as vibrações de estiramento do ｧｲｾ＠

po carbonil (C=O) do ácido oléico e as vibrações correspondentes, 

simétrica e assimétrica, do grupo carboxilato (Coo-) dos oleatos 

(Fig. 4); a assimétrica (Va), é a única diagnóstica do !on metál! 
co ligado ao radical carboxilato. Os importantes aspectos ｲ･ｦ･ｲ･ｾ＠
tes à ánalise destas raias acham-se descritos em (6) . A interação 

entre o grupo polar do coletor com a superfície do MgC03 resultou 
na extensa formação de um carboxilato, com apenas vestígios de ｭｾ＠

léculas neutras do ácido graxo presentes no filme de adsorvato. 

A terceira região de importância nos espectros situa-se entre 
3050 e 2800 cm-1, onde estão vibrações de estiramento dos grupos 

metileno e metila. Estas raias são potencialmente importantes ｰｾ＠

ra informação sobre o grau de insaturação da cadeia de ｨｩ､ｲｯ｣｡ｲ｢ｾ＠
neto (ver adiante). 

O espectro IV correspondente à adsorção a partir de uma solução 
aquosa de mesma concentração, pleno contato com o ar, mas com 

pH=lO,O acha-se na Fig. Se. O composto adsorvido foi um carboxi

lato, com ocorrência de oxidação e formação de epóxido, e polimeri 
z:ação parcial para um poliéter, como no caso anterior (pH=6, O) . No 

entanto, as respectivas raias são relativamente menos intensas; ｩｾ＠
to indica que as reações de autoxidação ocorreram com menor inten

sidade nas condições básicas. 
Conclusões muito interessantes são inferidas a partir do ･ｳｰ･ｾ＠

tro da Fig. Sf. Neste caso, o substrato de MgCO) foi exposto a uma 
solução de concentração 10-4M de Na oleato, pH=6,0, mas onde uma 

atmosfera inerte de argõnio foi mantida constantemente, acarretan
do assim um mínimo contato com o oxigênio atmosférico. O filme 
adsorvido resultante era constituídq por um carboxilato; no entan
to, marcantes diferenças ocorrem na região espectral entre 1300 e 
750 cm-1: não .aparecem aqui as fortes raias tão conspícuas nas Figs. 

Sd,e. A conclusão é evidente: na ausência do contato com o oxigê
nio do ar, não houve a ruptura das ligações C2C e, por conseguinte, 

também não houve o aparecimento de produtos da autoxidação do rad! 

cal oleil. 
Uma outra confirmação da ocorrência do fenômeno da autoxidação 

do oleato, e portanto, do consumo pelo menos parcial das ligações 

duplas C=C, seria o monitoramento de alguma raia IV ､ｩ｡ｧｮｳｴｩ｣｡､･ｾ＠

ta ligação, antes e após a adsorção. A raia mais adequada é um 
pico pequeno, porém agudo e n!tido, atribuído ·5 vibração de estira 
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mento do grupo CH vizinho à ligação dupla. Esta banda ocorre usual 

mente entre 3010 e 3000 cm- 1 , no espectro dos ácidos graxos ｭｯｮｯＭｩｾ＠

saturados e seus derivados (Fig. 4). Para os espectros importantes 

neste estudo, a região espectral correspondente acha-se expandida 

na Fig. 7. Esta raia estava absolutamente nítida no espectro do 

oleato de sódio sólido antes de qualquer tratamento (Fig. 7a), onde 

ocorria a 3005 crn-1. Esta mesma raia mantém-se praticamente intac 

ta após a adsorção a partir de solução de Na oleato, onde manteve-se 

atmosfera inerte de argónio (Fig. 7b); para este espectro foi usado 

um filme de Mgco 3 sobre um substrato rugoso, para evitarem-se ､ｩｾ＠

torções nas intensidades das raias, devidas a orientação ｲｮｯｬ･｣ｵｬ｡ｾ＠

Fato notável ocorre, no entanto, na adsorção a partir de solução de 

Na oleato, quando total contato com o ar foi mantido: a raia ao re 

dor de 3005 crn-1 quase desaparece (Fig. 7c). Como este virtual de

saparecimento coincide com o surgimento das intensas bandas atribu! 

das aos produtos da autoxidação e polimerização discutidas atrás, ' 

comprova-se portanto a associação de causa e efeito entre os dois 

eventos: o composto epóxido formou-se indubitavelmente a partir da 

oxidação das ligações C:C originais da cadeia oleil; a polimeriza

ção foi um fenômeno imediatamente posterior. 

Um outro estudo detalhado confirmando a relação entre a ｩｮｴ･ｾ＠
sidade relativa desta raia e a oxidação das ligações C=C, foi publ! 

cado recentemente (13): comprovação .desta reação foi obtida, no 

sistema oleato-fluorita, por espectroscopia IV de transmissão. 

Autoxidação do oleato em solução aquosa, antes da adsorção: a 

Fig. 4c mostra o espectro de transmissao de uma a1iquota removida 

de urna solução de Na oleato, após 2 horas de exposição ao ar. Os ｡ｾ＠

pectos importantes são os seguintes: 

a) nenhuma raia característica de composto epóxido, nem de po1iéter, 

acha-se presente neste espectro; b) urna raia de intensidade média, 

porém nitida,apareceu a 846 crn- 1 , e que não existia no espectro or! 

gina1 do Na oleato. Esta banda é característica do grupo hidroper§ 

xido (C-O-OH), atribuída a vibração do grupo o-o (14). Também a 

raia a 3460 cm-1 deve-se à vibração de estiramento do grupo o-OH; 

c) as ligações duplas estavam praticamente inalteradas, conforme se 

deduz pela raia a 3005 cm- 1 ; dl o grupo polar não apresentou ｡ｬｴ･ｲｾ＠

ção. 

Outras alíquotas retiradas da solução, até um máximo de expos! 

ção ao ar de 24 horas mostraram espectros similares. A única 
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diferença foi um aumento progressivo na intensida de das raias atr! 

bu{das ao hidroperóxido. A amostra referente a um tempo de 24 ｨｾ＠

ras mostrou um aumento de 2,8 vezes, em relação à amostra de 2 ｨｾ＠

ras, aumento este medido pelas áreas integradas sob a raia a 846 

cm-1 (em absorbâncias). Este mesmo critério foi usado para aval! 

ar-se possíveis alterações na intensidade da raia a 3005 cm-1, ｣ｾ＠

racterística da ligação dupla C=C: após 24 horas, estas ligações 

permaneciam praticamente inalteradas, com pelo menos 96% da ｩｮｴ･ｾ＠

sidade original mantida. Para as exposições de 2 a 6 horas, nenhum 

decréscimo de intensidade foi detetado. 

A única alteração nos Ions oleato em solução aquosa é uma ｦｯｲｭｾ＠

ção moderada de hidroperôxido, o que já era esperado a partir da 

literatura especializada (15 ; 16). A conclusão é que a reação de 

epoxidação processou-se na interface mineral-líquido, já que ela 

não ocorreu anteriormente no meio da solução. Tem-se assim forte 

evidência de que esta reação efetuou-se por um mecanismo de catál! 

se heterogénea, onde a interface forneceu os sítios energeticamente 

favoráveis para uma condição potencialmente reativa, 

sença dos grupos hidroperóxidos em posições vizinhas 

e-c das cadeias de hidrocarboneto. 

4.4 Adsorção de ácido oléico evaporado, a seco 

devido à ｰｲｾ＠

às ligações 

Os espectros diferenciais IV-REMA para diversos tempos após a 

adsorção mostram como característica mais marcan te a ausência das 

raias diagnósticas dos epóxidos e poliéteres, na região espectral 

crítica, entre 1300 e 750 cm-1, na Fig. 8. Mesmo para períodos de 

até 10 dias após a adsorção, não houve formação expressiva de ｣ｯｾ＠

postos oxidados a partir da cadeia de hidrocarboneto. Observe-se 

que durante todo este período foi mantido pleno cantata como ar ｳｾ＠

co. A ausência de oxidação nos experimentos em condições a seco 

enfatiza a função crítica desempenhada pelo solvente (água) nas 

experiências anteriores, onde houve oxidação. 

A reação entre o ácido oléico e o MgC03, em condições secas·, foi 

muito mais lenta do que quando em solução aquosa de Na oleato; no 

primeiro caso, os tempos envolvidos foram de muitas horas a vários 

dias. Em solução, as reações já atingiam a saturação, no máximo em 

15 min (6). 

Os espectros referentes às adsorções a seco mostram ainda que, 

apesar do ácido oléico ser o adsorvato, um carboxilato era j ã oCO,!!! 

ponente principal do filme adsorvido, 90 min após a adsorção. Uma 
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pequena quantidade de ácido oléico ainda estava presente; contudo, 

a proporção relativa de moléculas neutras declinou para apenas ves 

tígios, a partir de 24 horas após a adsorvão (6). 

4.5 Ângulos de contato 

Ângulos de contato medidos sobre os espelhos recobertos com as 

películas delgadas de MgC03 , após a adsorção de oleato ou ácido 

oléico são mostrados na Tabela 1. Verifica-se que a adsorção dos 

coletores, em todos os casos, tornaram as superfícies do Mgco3 
nitidamente hidrófobas. As razões dos diferentes graus de hidrofo 

blcidade observados serão discutidas adiante. 

Tabela 1: Ângulos de contato 

Substrato Angulo, graus 

MgC03, antes de adsorção -3 

Adsorção Na oleato, 10.4M, pH=6, O 98 

6 min, contato com o ar 

Adsorção Na oleato, idem, pH=lO,O 77 

Adsorção ácido oléico, evaporado 61 

5. CONCLUSÕES 

A técnica de espectrofotometria infravermelha por ｲ･ｦｬ･ｸ￣ｯＭ･ｳｰｾ＠

cular-múltipla/absorção foi usada para investigar possíveis ｡ｬｴ･ｲｾ＠

ções das ligações duplas do oleato. Os substratos usados foram ｰｾ＠

liculas delgadas sintéticas de Mgco3 (magnesita) • 

A reatividade das ligações duplas C=C da cadeia de ｨｩ､ｲｯ｣｡ｲ｢ｯｮｾ＠

to do oleato demonstrou desempenhar um papel muito importante nas 

características dos filmes adsorvidos a partir de soluções aquosas. 

A seguinte sequência de reações foi estabelecida (Fig. 6): 

a) hidroperóxidos formaram-se em solução, por reação com o oxigénio 

do ar dissolvido (autoxidação), sem quebra das ligações duplas; b) 

estes compostos alteraram-se :?ara epóxidos, após adsorção na inteE. 

face mineral-solução, por um mecanismo de catálise heterogênea,com 

ruptura das ligações C=C; c) polimerização parcial do epóxido, ｰｾ＠

ra um poliéter com estrutura de cadeias cruzadas (cross-linked). 

O resultado final foi uma película adsorvida muito estável, com 

dois tipos de ligações entre as cadeias de hidrocarboneto do cole 

tor (laterais): ligações c-o-c, covalentes, portanto muito fortes, 

além de ligações de Van der Waals em partes das cadeias afastadas 
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do sítio das antigas ligações CzC. Os grupos polares do oleato or! 
ginal não foram afetados pelas mudanças drásticas que ocorreram nas 
cadeias de hidrocarboneto. 

Três aspectos foram de fundamental importância na promoção da 
oxidação do grupo oleil: dissolução em água, contato com o oxigénio 
do ar, e efeito catalítico da superfície mineral. Quando pelo ｾ＠
nos um destes fatores estava ausente, a oxidação não ocorreu, ou 
foi de extenção insignificante. Assim, a adsorção de ácido oléico 
evaporado, a seco, em substratos idênticos, não resultou em oxida 
ção significativa, mesmo vários dias após a adsorção. 

A maior ou menor extensão das reações de oxidação e polimeriza
ção (6) ､･ｰｾｮ､･ｵ＠ ainda do tipo de interação entre o grupo polar do 
coletor e a superfície do carbonato (ligação normal). Assim, a ad- · 
sorção em pH=6,0, quase totalmente de natureza química, resultou em 
películas mais oxidadas e polimerizadas, além de mais compactas e 
homogéneas, acarretando um mais alto nível de hidrofobicidade (âng}! 
lo de contato) e maiores recuperações relativas na flotação. Em 
pHalO,O, houve predominância da adsorção física em relação à ｱｵ￭ｾ＠

ca, originando filmes adsorvidos com menor incidência de oxidação e 
polimerização, aliada a uma estrutura mais heterogénea e menos ｣ｯｾ＠

pacta; isto resultou em um nivel de hidrofobicidade mais baixo, e 
numa resposta menos acentuada à flotação. 

A reatividade das ligações C=C é portanto um fator crítico na ef!_ 
ciência dos ácidos graxos alifãticos insaturados, como coletores ' 
para oxi-minerais e similares, principalmente pela sua tendência à 
oxidação e formação de filmes adsorvidos parcialmente polimerizados. 
Este aspecto é altamente positivo no caso de apenas uma ligação d}! 
pla, como no ácido oléico, ou ainda com um máximo de duas, como no 
ácido linoléico (1). Para mais altos níveis de insaturação, osefe! 
tos positivos da oxidação seriam suplantados por uma diminuição ｩｾ＠
trínseca da hidrofobicidade, resultando em coletores mais fracos. 
Os ácidos graxos saturados homólogos são também inferiores,pois não 
possuem a capacidade de desenvolverem as fortes ligações covalentes 
J.aj::erais ( 1) • 

Na prática da flotação de oxi-minerais e similares, as condições 
de oxidação e reação tornam-se muito mais severas do que no ｰｲ･ｳ･ｾ＠

te estudo de laboratório. Assim, aspectos corno o alto nível de ae

ração nas células de flotação, a intensa agitação, a alta porcenta
gem de sólidos, a grande área superficial de minerais altamente 

l 
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oxidados, a concentração relativamente elevadas das soluções de co 

letores, a presença de outros reagentes químicos, são todos fato 

res que contribuem para o aumento em extensão e complexidade dos 

efeitos da oxidação. 
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