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ln tlús work some aspects related to interactions between amine with some non-ionic swfactants
have been studied, aiming at the partia! substitution of the amine collector for non-ionic reagents
in the flotation of iron ores.·
Swface tension studies involving tetradecylarnine (IDA) and rnixed solutions with three tipes of
non-ionic reagents have been carried out. Simultaneously, contact angle measurements on
hematite and quartz swfaces were conducted in the presence ofthe above mentioned solutions.
The results have indicated that rnixed solutions of TOA with Dowfroth 250 and TOA with
Brij 76 have a potential of application at an alkakine pH. The better proportion of rnixture was
around 70% TOA and 30"/o of the non-ionic swfactant. The use of TOA and Brij 76 have also
showed a considerable potential ofutilization when combined in low concentration.
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RESUMO
No presente trabalho são estudados alguns aspectos relacionados com a interação entre
tetradecilarnina e diferentes tipos de swfatantes não-iônicos, tendo-se como objetivo a
substituição parcial do coletor por reagentes de menor custo, visando-se contribuir para a
eficiência do processo de flotação catiônica de minérios de ferro.
Determinações de tensão superficial e de ângulo de contato em superficies de hematita e quartzo
foram realizados na presença de TDA em solução pura e de soluções mistas com swfactantes
não-iônicos.
Os resultados experimentais mostraram que soluções mistas de TOA com Dowfroth 250 e de
TOA com Brij 76 apresentam uma relativa seletividade na faixa alcalina de pH, quando
combinados na proporção de 70% de TDA e 30% do swfatante não-iônico. A separação seletiva
do quartzo da hernatita, utilizando-se como sistema de reagentes TOA e Brij 76 em
concentrações controladas, apresentou indicação de possibilidades de aplicação prática, devido a
grande diferença de hidrofobicidade alcançada.

Palavras chaves:
Interaçil.o entre surfatantes; soluções mistas; hidrofobicidade; separação de hematita-quartzo; ângulo de
contato.
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INTRODUÇÃO

Devido à importância que os surfatantes representam para o processo de flotaçao, o estudo
de suas interações reveste-se de considerável interesse teórico e prático. As interações entre
surfatantes podem, em maior ou menor grau, afetar a formação da espuma, quanto à
estabilidade, distribuição do tamanho de bolhas, drenagem, taxa de colapso e, sobretudo,
seletividade em relação aos minerais de interesse. No entanto, efeitos decorrentes dessas
misturas podem manifestar-se também na diminuição do consumo de reagentes e no poder
coletor frente a determinados minerais [1,2].

A substituição parcial de aminas por reagentes não-iônicos, de preços inferiores, representa
um atrativo com potencial no processamento de minérios de ferro. O custo dos reagentes nãoiônicos representa menos da metade do custo das aminas. Além da possibilidade de manter as
propriedades de coleta das aminas, esta substituição teria a vantagem adicional de permitir um
melhor controle da espuma gerada e de sua estabilidade.
Por outro lado, alguns surfatantes não-iônicos como certos tipos de espumantes utili7Jidos
no processo de flotação, além de ser adsorvidos na interface líquido-ar, interagem
simultaneamente com o coletor, podendo também ser adsorvidos na interface sólido-líquido [3].
Os mecanismos que controlam a interação entre coletor e espumante, assim como sua adsorção
conjunta em determinadas superfícies minerais, foram relatados por LEJA [3]. O modelo citado
por esse autor serviu de apoio para outros estudos desenvolvidos por FUERSTENAU &

YAMADA [4], LEKKI & LASKOWSKI [5], BANSAL & BISWAS [6], MAL YSA et ai. [7,8],
entre outros autores, com diferentes objetivos e utilizando diversos sistemas mineral-coletorespumante.
Na flotação de sulfetos, é frequente a utilização de dois espumantes e mais de um coletor.
No entanto, a escolha dos espumantes é feita de maneira empírica, baseada, muitas vezes, na
própria experiência e nas especificações técnicas dos fabricantes. Em geral, o primeiro
espumante provê as propriedades adequadas à espuma, controlando suas características,
enquanto o segundo interage com o(s) coletor (es), visando o controle dinâmico da flotação e a
subsequente coleta das partículas minerais. Quando mais de um coletor é adicionado ao sistema
de flotação, cada um realiza também funções específicas. Geralmente, o primeiro apresenta
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ampla ação de coleta, tendo por função maximizar a recuperação, enquanto o segundo, com
características seletivas, age de modo a aumentar o teor do concentrado final (9,10].
Estudos de microflotação realizados por WAKAMA TSU & NUMAT A [li] determinaram
um aumento da flotabilidade da scheelita (CaW04 ), em valores de pH situados na faixa de 2,0 a
12,0, utilizando como coletores uma mistura de amil xantato de potássio e cloreto de
dodecilamina. Para este sistema, efeitos sinergísticos foram evidentes tanto na interface líquidoar quanto na interface sólido-líquido. No entanto, para uma solução mista de cloreto de
dodecilamina com oleato de sódio, foi observada uma queda na flotabilidade da scheelita
(CaW04), em relação à obtida com cada coletor isoladamente.
MAL YSA et ai. [7,8] comprovaram que a adição de álcool amílico ou de óleo de pinho ao
etil xantato de potássio aumentou a flotabilidade da calcocita. Também para este caso, a ação do
espumante não se limitaria a incrementar a área interfacial líquido-ar, nem simplesmente à
formação de espuma. O espumante influencia também, o poder de coleta, facilita a adsorção do
coletor sobre a superfície mineral e diminui a barreira de ativação para a formação do agregado
bolha-partícula. Os espumantes estudados mostraram também propriedades coletoras em relação
ao quartzo na presença de etil xantato de potássio, porém, a recuperação obtida não foi
significativa.
Sistemas mistos de surfatantes iônicos foram estudados por V ALDIVIEZO & OLIVEIRA
[12] através de medições de tensão superficial e de ângulo de contato. Os sistemas estudados
foram fluorita e calcita em contato com oleato de sódio e CTAB, e pirita e ouro na presença de
etil xantato de potássio e oleato de sódio. Forte interação sinergística foi observada entre as
moléculas de CTAB e oleato de sódio medida através do parâmetro de intcração

(Jl

=

-14).

Como era esperado, a interação na interface líquido-ar deve-se a atração eletrostàtica entre as
partes polares dos íons oleato (R-coo· ) e cetil trimetilamônio (R-(CH3) 3 N\ O efeito dessa
interação manifestou-se também na interface sólido-líquido, posto que um aumento de I 5% no
valor do ângulo de contato foi obtido para fluorita e calcita. Assim também, um aumento
significativo do ângulo de contato da pirita foi determinado quando etil xantato de potássio foi
misturado com oleato de sódio na proporção de 3: I . Por outro lado, devido à baixa adsorção de
xantato sobre ouro, não foi verificado nenhum incremento de sua hidrofobicidade.
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A influência de moléculas neutras foi estudada por SMITH [13,14] em superficies de
quartw na presença de cloreto de dodecilamina. A adição de um reagente não-iônico, como
álcoollaurílico, tende a aumentar o ângulo de contato de quartw em decorrência da formação de
hemi-micelas de íons dodecilamônio adsorvidos sobre a superficie mineral e da diminuição da
energia de repulsão eletmstática entre esses íons. Este efeito é mais evidente nas faixas de pH
entre 4,0 e 8,0. Na região de pH entre I 0,0 e li ,0, estão também presentes espécies iônicas e
moléculas neutras do coletor, o que toma a situação um pouco mais complexa.
No presente trabalho, através de um programa de computação desenvolvido a partitr de um
modelo teórico [15,16], foi determinada a intcração entre moléculas de TDA e DF 250, TDA
com Triton X-100 e TDA com Brij 76. A interação molecular foi avaliada através do parâmetro

p, que quantifica a interação entre as espécies surfatantcs na interface

líquido-ar. Com o apoio

do referido programa [17], foi encontrado que o DF 250 e o Triton X-100 apresentam maior
capacidade de interação com a TDA. Os resultados obtidos mostraram que existe um grande
potencial de redução no consumo de aminas, possibilitando a substituição parcial destes
coletores por determinados reagentes não-iônicos. A ação cooperativa entre o coletor e o
surfatante não-iônico ocorre tanto na interface líquido-ar, modificando as características
tensioativas da solução, como na interface sólido-líquido influenciando o grau de hidrofobização
da superficie mineral.
MATERIAIS E MÉTODOS
As amostras de hematita c quartw utilizadas no presente trabalho são provenientes do
ltabirito de Minas Gerais. A análise por difração de raios-X não acusou a presença de outros
minerais inclusos. Seções polidas dos minerais foram preparadas, sendo o acabamento final
cfetuado com alumina de granulometria 3, I e 0,06 f!m.

Tabela I Reagentes Químicos utilizados
Nome

Fórmula

Tetradecilamina

CH 3(CH 2) 13-RNH 2

96

DF250

CH 3 -(0Cll 6) 4 -OH

comercial

Dow Chcm. Co.

Triton X-100

C8H 17 -(C 6H6)-(0C 211 4) 10 -OH

comercial

SigmaChem. C o.

Brij 76

C 18H37 -(OC2H4) 10 -011

comercial

SigmaChem. Co.

Pureza(%)
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Fornecedor
Sigma Chem. Co.

Os reagentes químicos utilizados nos ensaios de laboratório com seus respectivos graus de
pureza são apresentados na Tabela I.

Pn:paracio de Soluções
Solução estoque de cloreto de IDA foi preparada, a partir do reagente purificado. Para os
ensaios de tensão superficial, esta solução era diluída para várias outras concentrações com água
Milli-Q usando-se hidróxido de potássio e ácido cloridrico, ambos de grau analítico, como
reguladores de pH. Os surfatantes não-iônicos foram utilizados diretamente na preparação de
soluções estoque em virtude de sua fácil solubilizllção em água. Na preparação das soluções
mistas, um determinado volume era retirado da respectiva solução estoque, para obter-se a
concentração desejada, e então era colocado em um balão volumétrico, completando-se o
volume com água Milli.Q. A água Milli-Q utilizada apresentou a 25°C uma tensão superficial de
71,8 mN.m-1 e l,lxlO~ ohm· 1.cm· 1 de condutividade específica. Todas as Soluções eram
preparadas ao inicio de cada dia de ensaios e, controladas periodicamente medindo-se a tensão
superficial a fim de detectar eventuais variações da mesma, indicativas de contaminação.

Medições de Iepslo Superficial
As medições de tensão superficial das soluções foram efetuadas pelo método de Wilhelmy.
O aparelho utilizado foi um eletro-tensiômetro KSV Sigma 70, controlado por computador
tendo como principais acessórios, além da eletrobalança, bureta automática para dosagem de
reagente e banho termostático automatizado. O número de medições da tensão superficial para
cada concentração dependia do tempo em que era alcançado o valor de equílíbrio. O valor da
tensão superficial de equilíbrio medida teve uma precisão de± 0,07 mN.m-

1
•

Medições de Ângulo de Coptato
O grau de hidrofobização da superficie mineral foi avaliado através de medições de ângulo
de contato. Ângulos de contato de avanço e recuo foram medidos utilizando-se também o KSV
Sigma 70, empregando-se a opção CCA.RUN. O software é composto de várias opções que
permitem selecionar o experimento a ser executado. Foi obtida uma boa reprodutibilidade dos
ensaios e, os valores de ângulos de contato medidos tiveram uma precisão de± 0,1 graus.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura I observa-se a variação do ângulo de contato e da tensão superficial em função
do pH para uma concentração de IDA de lxiO.s mou·•. Observa-se que o ângulo de contato de
quartzo cresce a partir de pH 2,0, alcançando um valor máximo de 9mu=95° entre pH 9,5 e I 0,5.

A hernatita apresenta também uma alta hidrofobicidade (9:90") em uma faixa de pH mais ampla
(pH 9,5 a 11,5). Os valores de ângulo de contato para ambos os minerais apresentam um rápido
decréscimo tornando-se zero para pH 12,0.
Na Figura 2 é apresentada a variação do ângulo de contato de quartzo e hernatita em função
da concentração de IDA, em pH I 0,2, a 28°C. Observa-se que a hidrofobicidade para ambos os
minerais cresce a partir de determinadas concentrações até alcançar um patamar constante e em
seguida um decréscimo. O máximo ângulo de contato de quartzo (9mu :95) é obtido na faixa
de concentração entre 5xl0-ó e 7xiO.s mou·• . A hernatita apresenta ligeiramente menor
hidrofobicidade (9max =90") em uma faixa mais estreita de concentração. Os estudos efetuados
sobre o comportamento da interface sólido-líquido, visando avaliar o desempenho da IDA em
combinação com alguns surfatantes não-iônicos, foram realizados tomando-se como referência
os resultados apresentados nessas figuras.

A variação da tensão superficial de uma solução de TDA em função do pH é apresentada
também na Figura I. A redução acentuada da tensão superficial entre pH 9,5 e 11 ,5, é resultado
da co-adsorção das diferentes espécies de TDA na interface líquido-ar. Conforme o diagrama de
espécies mostrado na Figura 3, em pH :9,5 que corresponde ao pH de precipitação de TOA
(pH.), co-existem as espécies ionizada (RNH3\

dimero [(RNH3)/')], neutra [RNHiaq)] e

ionomolecular (RNH/.RNH:z), além de RNH2(s) precipitada. O sistema de equações
envolvendo as várias espécies foi resolvido através de um programa de computação [ 18] que
permite calcular sua concentração para cada valor da concentração total de IDA, em função do
pH. Em pH I 0,2, que corresponde ao valor de pH de execução dos experimentos, as espécies
predominantes são a ionizada (RNH3\

neutra RNHiaq) e, eventualmente, RNHis) precipitada.

O diagrama calculado para TOA (Figura 3) é semelhante ao obtido anteriormente por

SOMASUNDARAN & ANANTHAPADMANABHAN [18] para DOA.
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A Figura 4 apresenta as curvas da variação da tensão superficial em funcão da concentração
de IDA e DF 250 em solução pura e em soluções mistas de TOA com DF 250, mantendo-se
constante o pH 10,2, uma fração molar a=0,50 e a temperatura de 28"C. Pode ser observado,
que a TOA determina o comportamento das soluções mistas de TOA com DF 250 na interface
líquido-ar.
Na Figura 5 observam-se as curvas da variação da tensão superficial de TOA e Triton X100 em solução pura e de TDA com Triton X-100 em solução mista. Verifica-se que as soluções
mistas de TOA com Triton X-100 apresentam um comportamento não muito comum quanto à
variação da tensão superficial. Entre a faixa de concentração de 3x I 0-ó a 6x I o· M os valores de
5

tensão superficial apresentados pelas soluções mistas encontram-se próximos dos valores de
tensão superficial obtidos para TOA em solução pura. A partir de 6x I

o·5 M, a tensão superficial

4

1

da solução mista permanece constante (y=3l.mN.m. ) até 3x 10 M . Assim, o valor da c.m.c. da
5

solução mista é 6x I o· M e o valor de y que corresponde a esta c.m.c. é Ycm.c.=31 mN .m·

1
•

Este

valor coincide com o Yc.m.c. encontrado para soluções de Triton X-100, para as quais o valor da
c.m.c. determinado foi ligeiramente menor é igual a 3x Io· M.
1
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As curvas da variação de t.ensllo superficial em função da concentração de surfatante são

mostradas na Figura 6 para TOA e Brij 76 em soluções puras e para ambos os surfatantes em
soluções mist.as. Observa-se pela curva referente A solução mista que, na região de concentração
entre lx IO-' e Sx Io·5 M, o Brij 76 detennina o comportamento da solução mista, em decorrência
de seu maior poder tensioativo. Entre 3xl0-s e 5xlo·5 M, a variação da tensão superficial toma·
se pequena tendendo a um patamar. Em SxiO.s M, a solução mista apresenta wn valor de y de 31
mN.m·', mesmo valor de Yc.m.c, medido para o Brij 76 em solução pura. No entanto, uma rápida
redução da tensão superficial é verificada na faixa de concentração entre Sx Io·s e I x I0-4 M, que
se mantém constante acima ~ Ix IO.. M. Em Ix IO.. M, a solução mista apresenta um valor de y
de 23 mN.m·', que coincide com o valor deYc.m.c. obtido para TOA em solução pura.

O parâmetro de interação molecular p definido pelas equações I e 2, foi calculado através
de um programa de computaçAo especifico [ 18). Nest.as equações, XA, representa a fração molar
da espécie aminica na interface liquido-ar, CA e CN as conceotiações molares de TOA e DF 250
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na solução mista, C~" e

C/ as concentrações molares de TDi\ e DF 250 cm soluções puras c [\ é

o parâmetro de intcração molecular entre dois surfatantes.

(XAj.ln[CA /(C~.XA.,)J
C~ (I - X A ,) I

(I - X A,' ) 2 .ln[ C N I

p

''

=

ln[ C, /(C~.x._,))

(I)

(2)

(l-X, _j

Os experimentos de medida da tensão superficial cm função da concentração dos
surfàtantcs cm solução pura c suas respectivas so luções mi stas. apresentados nas Figuras 4. 5 c
6, f(lram avaliados utilizando-se as equações mostradas acima. Os valores de (À c ( 'N ,('/c ( ·N"
fóram obtidos das curvas, referidas a um valor fixo de pressão superficial (7t). i\ pressão
superficial (7t) é definida pela relação 7t = y.,- y, onde y., é a tensão superficial do líquido puro c y
c a tensão superficial decorrente da adição de surlàtantc. i\ solução mi sta de TDi\ com DF 250
apresenta um parâmetro

~I

-2,3 c,

~\

-2 ,2 para a solução mista de TDi\ com Triton X-1 00.

Para a solução mista de TDi\ c Brij 76 ti•i cm.:ontrado um parâmetro de intcração molccular
~I " -OJW

que caractcri1a uma situação dc incxistC:ncia de intcração.

Os experimentos apresentados nas Figuras 7, 8 c <J, tóram cfctuados visando-se avaliar a
variação do ângulo de contato de quartzo c hematita cm função da !ração molar de soluções
mistas de DF 250(f0i\, Triton X-1 00(1'))1\ c Brij 7ó(ll>i\, mantendo-se o pi I cm I 0,2, a
temperatura de 28"C c uma concentração total da solução mista de 5x IO~' M. Esta concentração
foi escolhida com base cm experimentos anteriormente rcali1ados (Figura 2), onde t(li observado
que o quartzo na presença de 5x I o·'• M de TDi\, cm solução pura, aprcscnta um valor máximo
do ângulo de contato de '17". Tomando como referência este valor de concentração c de ângulo
de contato (Omaxl, a TDi\ foi gradualmente substituída pelos mencionados reagentes não-iónicos.
Os resultados dos experimentos apresentados na Figura 7 mostram que para uma fração
molar de DF 250(1'()1\ entre 0,30 c 0,40 existe a possibilidade de sclctividadc na flotação dos
dois minerais estudados. Quando u >0,40, os valores do ângulo de contato do quartzo tendem a
diminuir. No entanto, no intervalo citado observa-se uma queda na hidrof(•bicidade da hcmatita
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pela substituição parcial

d~

IDA. Pode-se observar que para uma fração molar de DF 250ffDA

(a=0,30), a hidrofobicidade do quartzo mantem-se no nível alcançado com soluções puras de
TDA. Experimentos de medida da tensão superficial realizados nesta fração molar permitiram
verificar uma forte interação entre estes surfatantes.
Quanto ao Triton X-100 (Figura 8) observa-se uma diminuição gradual do ângulo de
contato com o aumento da fração molar de Triton X-IOOffDA para ambos os minerais. Não se
observa, portanto, nenhuma variação do comportamento dos minerais envolvidos que possa ser
utilizada para uma eventual separação seletiva. No entanto, observa-se que para uma fração
molar de Triton X-IOOffDA a< 0,20, tem-se a manutenção da hidrofobicidade do quartzo nos
níveis alcançados com soluções puras de TDA.
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Efeito da proporção de DF 250 I TDA sobre o ângulo de
contatode hematita e quartzo, em pH=10,2, a 28"C.
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Na Figura 9 apresenta-se a variação do ângulo de contato em função da proporção de
Brij 76 c TOA. Observa-se que existe uma grande diferença de flotabilidade entre os dois
minerais para uma fração molar Brij 76ffDA de a =0,30 (70% de TOA). Nesta fração molar
tem-se uma total molhabilidade da hematita, enquanto que a hidrofobicidade do quartzo é pouco
afetada. Desta forma, a separação seletiva entre ambos os minerais toma-se possível, mantendose as devidas proporções e controlando-se a concentração dos surfatantes.

CONCLUSÕES
A combinação de DF 250 e TOA na fração molar a=0,30 (70% de TOA), apresenta uma
média interação molecular (P=-5,0). Na presença desta solução mista (concentração total de
Sx I 0-ó M), a hidrofobicidade do quartzo não é afetada, enquanto que a hematita apresenta menor
hidrofobicidade do que na presença de TOA em solução pura.
As soluções de TOA e Triton X-1 00 (fração molar a=0,50) apresentam uma baixa interação
molecular CP=-2,3). Para uma fração molar de Triton X-IOOffDA infeior a a =0,20 (80% de
TOA) para uma concentração total de 5x I 0-ó M, foi observada a manutenção da hidrofobicidade
do quartzo, enquanto que a hematita apresenta um decréscimo gradual da sua hidrofóbicidade.
Na presença de soluções mistas de TOA e Brij 76 ambos os minerais apresentam um
decréscimo da hidrofobicidade com o aumento da fração molar. No entanto, este decréscimo é
mais acentuado para a hematita. Na fração molar de Brij 76ffDA a=0,30 (70% de TOA e 30%
de Brij 76) e para uma concentração total de 5x I0-ó M, a hidrofobicidade do quartzo é pouco
afetada, enquanto que a hematita apresenta uma total molhabilidade.

REFERÊNCIAS

I. GLEMBOTSKII, V.A ., KLASSEN, V.I. & PLAKSIN, I.N ., 1972, F/otation, Tsvctnye Metally (ed.).
New York, 113-115.
2.

WAKAMATSU, T. & NUMA TA, Y., 1979, Fundamental Study on the Flotation of Minerais Using
Two Kinds ofCollectors, ln: Fine Particles Processing, P. Somasundaran (ed.), l, Ch 40, 787-80 I.

3.

LEJA, J. , 1989, lnteractions Among Surfactants,Min. Process. and Extractive Metal/. Review, S.
1-24.

277

4.

FUERSTENAU, D.W. & YAMADA, B.J., 1962, Neutral Molecules in Flotation Collection,

Trans.Anrerican Jnst.Min.Eng., UJ, 50-52.
5.

LEKKI, 1. & LASKOWSKI, J., 1971 , On the Dinarnic Etfect of Frother-Collector Joint Action in
Flotation, Trans./nst.Min.Meta/1, 811, C 174-C 180.

6. BANSAL, V.K. & BISW AS, A.K., 1974, Collector-Frother Interaction at the Interfaces of a Flotation
System, Trans./nst.Min.Meta/1., M, CI31-C 135.
7. MALYSA, K., BARZYK, W. & POMIANOWSKI, A., 1982, lnfluence of Frothers on FloatabilityPart I, lnLJ.Min.Process., 8, 329-343.
8.

MALYSA, K., BARZYK, W., CZARNECKI, J. & POMIANOWSKI, A., 1982, Influence of

9.

CROZIER, R.D., 1979, The Function ofthe Frother in Sulphide Mineral Flotation, ln: Anais do I

Frothers on Floatability-Part ll,lnt.J.Min.Process.,!}., 121-131.

Congreso Latino Americano de Flotación, Concepción, Chile, 1-26.
lO. CROZIER, R.D., 1977, Flotation Reagents in the Recovery of Sulphides Ores, ln: Avances en
Flotación, S.Castro & 1. Alvarez (ed.)..J., 302-344.
II . SMITH, G.D., 1979, Commercial Surfactants: An Overview, ln: Solution Chemistry of Surfactants,

1, K.L.Mittal (ed.), Plenum Press, New York, 195-218.
12. VALDIVIEZO, E. & OLIVEIRA, J.F., 1993, Synergism in Aqueous Solutions of Surfactants
Mixtures and its EtTect on the Hydrophobicity of Mineral Surfaces,Minerals Eng., {i, N" 6, 655661.
13 . SMITH, R.W., 1987, Cationic and Amphoteric Collectors, Reagents in Mineral Tech ., P.
Somasundaran & B. Moudgil (ed.), New York, Ch .8, 219-256.
14. SMITH, R.W., 1964, Coadsorption of Dodecylamine lon and Molecule on

Qu~

A/ME Trans.,

m, 427-433 .
15. ROSEN, M.J. & HUA, X.Y., 1982, Surface Concentrations and Molecular lnteractions in Binary
Mixtures of Surfactants, J. Colloid and Int.Sci., l!{i, N" I, 164-172.
16. ROSEN, M.J. & ZHU, Z.H., 1989, Synergism in Binary Mixtures ofSurfactants,J. Colloid and lnt.
Sei., ill, N" 2, 473-478.

17. VALDIVIEZO, E., 1995, lnterações Sinergísticas em Soluções Mistas de Surfatantes Catiônicos e
Não-Iónicos e seu Efeito na Hidrofobicidade de Hematita e Quartzo, Tese D.Sc., COPPEIURJ,
120p.
18. SOMASUNDARAN, P. & ANANTHAPADMANABAN, K.P ., 1979, Solution Chemistry of
Surfactants and the Role of it in Adsorption and Froth Dlotation in Mineral-Water Systems, ln :
Solution Chemistry ofSurfactants, K.L. Mittal (ed.), Plenum Press, New York,l, 777-800.

278

