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Q USO DE TENSOATIVOS NÃO-IÔNICOS ETOXILADOS 

NA FLOTAÇÃO CATIÔNICA DO QUARTZO 

L.S. Leal Filho1 ; G.A. Rodrigues 2 . 

O presente trabalho apresenta e discute a influência de 
tensoativos não-iónicos na flotação catiónica do quartzo com 
eteramina. Os reagentes testados foram: nonilfenol etoxilado 
(com 2 e 4 moles de óxido de etileno) e um álcool graxo 
etoxilado com 3 moles de óxido de etileno. 
Testes de flotação em bancada executados com amostras puras 
de quartzo mostraram que os melhores resultados foram obtidos 
com nonilfenol etoxilado com 2 moles de óxido de etileno 
misturado ao coletor na relação mássica coletor:tensoativo 
não-iónico de 4:1. Nesta situação, verificaram-se aumentos da 
flotabilidade do quartzo em até 20%. Esta mistura foi também 
capaz de rebaixar tanto a tensão superficial de soluções como 
o volume de espuma gerado em testes Ross-Miles de espuma em 
uma extensão maior que a eteramina sozinha. 

THE USE OF ETHOXYLATED NON IONIC SURFACTANTS ON THE 

CATIONIC FLOTATION OF QUARTZ 

This work presents and discusses the influence of non ionic 
surfactants on the cationic flotation of quartz . with 
etheramine. The reagents tested were: nonilphenol ethoxylated 
with two and four mols of ethylene oxide and an ethoxylated 
fatty alcohol. 
Batch flotation tests carried out with pure samples of quartz 
showed that the best results were obtained with nonilphenol 
ethoxylated with two mols of ethylene oxide. This reagent, 
when mixed with etheramine in the mass proportion of 1:4 
(nonilphenol : etheramine), was capable of augmenting the 
flotability of quartz as high as 20%. The mixture 
nonilphenoljetheramine was also capable of lowering either the 
surface tension of solutions or the froth volume of the Ross
Miles frothing test in an extent greater than the etheramine 
alone. 

1Engenheiro de Minas, MSc, Doutor em Engenharia, Professor 
Assistente do Departamento de Enga. de Minas da EPUSP, caixa 
Postal 61548-Cidade Universitária - São Paulo, SP, CEP-05508. 

2Quimico, Ultraquimica São Paulo Ltda. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho foi desenvolvido atra vés de um 

Programa de Cooperação Tecnológica firmado pela Ultraquímica 

São Paulo Ltda. e o Departamento de Engenharia de Minas da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, visando ao 

desenvolvimento de produtos químicos para atender à indústria 

mineral. 

Auxiliares de coleta ou também chamados "boosters" são 

tensoativos não-iónicos capazes de atuar cooperativamente com 

o agente coletor em sistemas de flotação. A ação conjunta 

coletor/"booster" ocorre tanto na interface mineral/solução, 

influenciando o grau de hidrofobicidade do adsorvente, como na 

interface arjsolução, modificando a cinética de adesão 

partícula/bolha e as características de espuma do sistema 

(1) (2) (3). 

ATUAÇÃO COOPERATIVA DE ESPÉCIES NÃO-IÔNICAS E IONIZADAS NA 

INTERFACE MINERAL/SOLUÇÃO 

Tratando-se de tensoativos de caráter não-iónico, os 

auxiliares de coleta, por si mesmos, não seriam capazes de se 

adsorverem na interface mineral/solução em uma extensão tal 

que se aumentasse o caráter hidrofóbico . da mesma. Não 

obstante, a literatura corrente (1) (2) (3) tem reportado um 

considerável aumento~ no grau de hidrofobicidade de sólidos 

sempre que espécies iónicas e não iónicas atuam 

cooperativamente na interface · mineral/solução. Em muitos 

sistemas, o próprio equilíbrio entre moléculas neutras e 

ionizadas oriundas de uma mesma espécie coletora já é capaz de 

proporcionar tal fenômeno. Somasundaran (4) desenvolveu a 

teoria dos complexos iono-moleculares tendo como base tal ação 

cooperativa. 
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Fuerstenau e Yamada (5) verificaram em estudos de 
microflotação com dodecilsulfato de sódiojcorindon que a curva 

de flotabilidade do mineral versus concentração do coletor era 

deslocada no sentido de menores concentrações sempre que 

fossem adicionadas espécies neutras (álcool decilico) ao 

sistema. Estes resultados mostram um grande potencial de 

redução no consumo de coletor em sistemas de flotação que 

utilizem moléculas neutras em conjunto com o mesmo. 

ATUAÇÃO COOPERATIVA DE ESPÉCIES NÃO-IÔNICAS E IONIZADAS NA 
INTERFACE AR/SOLUÇÃO 

No processo de flotação, para que a união partícula/bolha 

tenha sucesso, é necessário que dois critérios básicos sejam 
previamente cumpridos (6): 

Um critério termodinâmico, onde a adesão partícula/bolha 

somente será possível se ocorrer um decréscimo na energia 

livre das interfaces envolvidas no fenômeno. Esta condição é 
estabelecida através da ação de agentes coletores que 
proporcionem o desenvolvimento de um ângulo de 
favorável; 

conta to 

Um critério cinético, onde uma barreira energética deve ser 

vencida para que ocorra a adesão partícula/bolha. Esta 

barreira energética é melhor compreendida se for apresentada 

como uma resistência natural ao adelgaçamento exibida por 

filmes líquidos existentes ao redor de partículas e bolhas que 

se aproximam e que são capazes de impedir um contato mais 

íntimo entre ambas. o adelgaçamento destes filmes líquidos é 

condição "sine qua non" para coleta da partícula pela bolha. 

Enquanto os coletores são utilizados para a regulagem de 

tensões interfaciais (obediência ao critério termodinâmico), 

espumantes são 

eletrostáticas 

superfície de 

utilizados para modificar 

inerentes a cargas elétricas 

partículas e bolhas, durante 

interações 

existentes na 

as colisões, 
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favorecendo o adelgaçamento e consequente ruptura do filme 

aquoso existente entre ambas e propiciando a adesão partícula 

/bolha (obediência ao critério cinético) (6). 

Colisão entre partículas e bolhas podem não conduzir a urna 

adesão entre ambas em virtude de repulsões eletrostáticas que 

ocorrem · ao se interpenetrarem as respectivas duplas camadas 

elétricas. Para que ocorra a adesão, é necessária uma 

redistribuição de cargas tanto na superfície da partícula corno 

na da bolha dentro de um intervalo de tempo menor que o tempo 

de contato partícula/bolha. Consequentemente, tensoativos não

iônicos são capazes de auxiliar na necessária redistribuição 

de cargas ao longo das interfaces envolvidas, através do 

alinhamento e polarização dos seus dipolos no sentido de 

favorecer a adesão partícula/bolha. Cuidados, não obstante, 

devem ser tomados no sentido de se evitar interações 

coletorf"booster" que gerem um "filme sólido"(*) na interface 

ar/solução; filme este capaz de limitar, por motivos 

estéricos, a capacidade das moléculas não-iônicas em alinhar 

seus dipolos no sentido de redistribuir cargas ao longo das 

interfaces envolvidas, favorecendo a adesão particulafbolha. 

Nesta situação, a ação de tais reagentes seria maléfica ao 

sistema(6). 

(*) Películas de baixa compressibilidade (rígidas) que, por 

meio de medições através da "Balança de Langmuir", exibem 

curvas típicas com formato em "S" nos diagramas área 

molecular unitária versus pressão interfacial do filme 

adsorvid~ na interface ar/solução (7). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Utilizaram-se prismas de quartzo oriundos do Quadrilátero 

Ferrífero, MG, que foram moidos a úmido em moinhos de seixos 

até 100% da massa passante em 0,296 mm. Após moagem, as 

amostras foram secadas em estufa a 40°C, homogeneizadas em 

pilhas alongadas de onde foram extraídas alíquotas de 300g, as 

quais foram guardadas em sacos plásticos. Análise 

granulométrica da amostra e difratograma são apresentados nas 

Tabelas I e II. 

O coletor utilizado foi uma eteramina produzida pela AKZO 

KEMIE denominada POLIAD A7. As soluções foram preparadas a 1% 

com água destilada e diluídas para a concentração desejada 

para cada ensaio. 

Os auxiliares de coleta utilizados foram cedidos pela 

Ultraquímiéa São Paulo Ltda. e são apresentados na Tabela III. 

Tais reagentes foram adicionados às soluções de coletor antes 

de serem introduzidos no sistema de flotação, na forma de mis

turas eteramina/"booster" que obedeciam à relação mássica de 

4:1. 

TABELA I. Análise Granulométrica da Amostra. 

ABERTURA 

(mm) 

+ 0,209 

+ 0,148 

+ 0,105 

+ 0,074 

+ 0,052 

+ 0,037 

PORCENTAGEM 

RETIDA 

24,9 

48,1 

19,5 

4,4 

1,9 

0,3 

PORCENTAGEM 

ACUMULADA 

25,2 

73,3 

92,8 

97,2 

99,1 

99,4 
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TABELA II. Análise Mineralógica por Difração de Raios-X. 

PLANO 

CRISTALOGRÁF!CO (hkl) 

101 

100 

112 

211 

110 

102 

DISTÂNCIA 

INTERPLANAR (A) 

3,3343 

4,2439 

1,8154 

1,5404 

2,4510 

2,2760 

INTENSIDADE 

RELATIVA (%) 

100,0 

19,3 

11,0 

7,5 

6,2 

5,5 

TABELA III. Auxiliares de Coleta ou "Boosters" Utilizados. 

AUXILIARES 

DE COLETA 

FÓRMULA 

QUÍMICA 

1 R-(C2H40)nH 

2 R-(C6H6 ) (C2H40)nH 

3 R-(C6H6 ) (C2H40)nH 

n 

(moles) 

3 

4 

2 

RADICAL 

R 

c13H27 
C9H19 

C9H19 

NOME COMERCIAL 

ULTRAPHOS CE84 

ULTRAPHOS A38 

ULTRAPHOS A18 

--------------------------------------------------------------

Ensaios de flotação foram executados no Laboratório de 

Tratamento de Minerais do Departamento de Engenharia de Minas 

da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Utilizou

se célula de flotação Denver a 1.100 rpm. Amostras de quartzo 

de 300g eram transferidas para a cuba de 1,5 litros onde se 

adicionava água destilada para se produzir uma ·polpa com 25% 
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de sólidos. Corrigido o pH para o valor desejado, adicionava-

se o coletor 

proporcionando 

ou mistura coletorf"booster" em soluçâo, 

2 minutos de condicionamento. Decorrido este 

tempo, o ar era admitido no sistema, recolhendo-se o material 

flotado até a sua exaustâo. 

Medidas de tensâo superficial e caracterizaçâo de espuma 

gerada em sistemas bifásicos (ar/solução) foram executaqas no 

Laboratório de Aplicaçâo da Ultraquirnica São Paulo Ltda . Para 

se medir a tensâo superficial de soluções contendo 

tensoativos, utilizou-se um tensiôrnetro automático de marca 

Fisher, dotado de banho/termostato capaz de manter constante a 

temperatura (25°C) durante as medições. Testes para a 

avaliaçâo de espuma gerada em sistemas bifásicos foram 

executadas em aparato apropriado, denominado Ross-Miles e 

padronizado pela Norma Americana ASTM D-1173-53(8). Estes 

testes são executados através da queda de um volume constante 

de 200 rnl de solução a urna altura fixa de 0,9 rn, em cilindro 

graduado (diâmetro de 0,05 rn) e terrnostatizado (25°C). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A flotabilidade do quartzo em função do pH na presença do 

coletor e de três diferentes auxiliares de coleta definidos na 

Tabela III é apresentada na Figura 1. 

Somente na presença de eterarnina, verificou-se um patamar 

de alta flotabilidade entre pH = 5 e pH = 10. As razões pelas 

quais cai a flotabilidade do mineral nas faixas extremamente 

ácidas ou básicas encontram-se suficientemente explicadas em 

literatura corrente (1) (3) e fogem ao escopo deste trabalho. 

Executando ensaios de flotação com misturas eterarnina/ 

"boosters" na relação rnássica de 4:1, observou-se que os 

reagentes do tipo nonilfenol foram capazes de aumentar a 

flotabilidade do quartzo. O mesmo não ocorreu quando se 

utilizou um álcool graxo. 
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FIGURA 1. Flotabilidade do Quartzo com Etermina e Eteramina/ 

Auxiliares de Coleta versus pH. 
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A indústria química faz uso de reações de etoxilação ou 

propoxilação quando há necessidade de se alterar o equilíbrio 

hidrofílicoflipofílico de um reagente (HLB), visando à sua 

aplicação final (2). Deste modo, o Auxiliar de Coleta 2, por 

ser um nonilfenol etoxilado com 4 moles de óxido de etileno, é 

mais hidrofílico que o Auxiliar de Coleta 3, etoxilado com 2 

moles de óxido de etileno. Este último, por sua vez, 

apresentou maior capacidade de aumentar a flotabilidade do 

quartzo na presença de eteramina que seu congénere mais 

etoxilado, ou melhor, mais hidrofilizado. 

Definindo-se o melhor auxiliar de coleta (Auxiliar de 

Coleta 3), procurou-se otimizar seu desempenho. Ensaios de 

flotação variando-se a concentração tanto do coletor como da 

mistura coletorfauxiliar de coleta 3, mostraram que a mistura 

promoveu uma maior flotação do quartzo que o coletor sozinho. 

Tal comportamento se mostrou mais nítido na faixa de menores 

dosagens (Figura 2). 

Notáveis foram as modificações das características da 

espuma gerada nos testes de flotação com e sem o uso do 

Auxiliar de Coleta 3. A atuação do reagente se fez notar 

através de uma espuma mais compacta e com bolhas de menor 

tamanho (observação de caráter qualitativo). 

Medidas de tensão superficial de soluções de eteramina e 

eteramina 1 Auxiliar 3, em várias concentrações, são 

apresentadas na ,Figura 3, onde se verificou um maior 

rebaixamento da tensão superficial de soluções que continham 

eteraminajAuxiliar 3 que soluções que só continham eteramina. 

Tal comportamento é explicado em literatura 

consequência da capacidade que tensoativos 

(2} como 

não-iónicos 

apresentam em minimizar repulsões que ocorrem entre gruas 

polares portadores de carga elétrica de mesmo sinal, 

existente~ na estrutura de tensoativos ionizados, facilitando 

associações mais intimas entre estas espécies como, por 

exemplo, a formação de micelas. 
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FIGURA 3. Tensão Superficial de Soluções contendo Eteramina e 

EteraminafAuxiliar de Coleta 3. 
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Ensaios Ross-Miles de espuma (Figura 4) indicaram que a 

ação conjunta eteraminajAuxiliar 3 foi capaz de diminuir da 

ordem de 3 vezes o volume da espuma gerada em ensaios 

executados somente com eteramina. Por outro 

gasto para a quebra de toda a espuma 

substancialmente igual para ambas as situações 

lado, o tempo 

gerada foi 

experimentais: 

300 s. Este último aspecto sugere . que, embora a associação 

eteraminaf"booster" seja capaz de diminuir a formação de 

espuma, esta exibiu maior resistência à quebra. 

Tratando-se o teste Ross-Miles de um sistema bifásico 

(arjsolução) adequado ao estudo da capacidade espumífera de 

detergentes, fica evidente que os resultados gerados por tal 

teste não , retratam o comportamento de tensoativos frente ao 

processo de flotação, pois este envolve sistemas trifásicos 

(arjsoluçãojsólidos). Deste modo, somente ensaios trifásicos 

de espuma poderiam gerar melhores subsídios para estudos de 

tal natureza. Por outro lado, sendo o aparato para a 

dos ensaios Ross-Miles composto por tubo de 

execução 

vidro 

transparente, é possível a observação das características da 

espuma gerada, características estas que podem fornecer 

importantes subsídios de cunho qualitativo para auxiliar na 

compreensão do fenômeno de geração de espuma. 

Apesar das limitações comentadas no parágrafo anterior, os 

resultados apresentados neste trabalho ilustram, 

indubitavelmente, que o coletor (eteramina) e o auxiliar de 

coleta 3 foram capazes de interagir em conjunto na interface 

arjsolução, modificando drasticamente a natureza e 

comportamento da espuma gerada. 
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CONCLUSÃO 

O uso de tensoativos não-iónicos etoxilados na flotação 

catiônica do quartzo com eteramina foi capaz de aumentar a 

flotabilidade do mineral em até 20 %. Este aumento, por sua 

vez, se mostrou dependente da natureza e do grau de etoxilação 

dos tensoativos testados. O produto que mostrou melhor 

desempenho foi um nonilfenol etoxilado com 2 moles de óxido de 

etileno. Este reagente, além de alterar substancialmente as 

características da espuma do sistema de flotação, mostrou-se 

também capaz de, quando misturado à eteramina, causar maior 

rebaixamento da tensão superficial de soluções e menor geração 

de volume de espuma que em situações onde somente a eteramina 

foi utilizada. 
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