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RESUMO
Neste trabalho, a partir de medições de potencial zeta (Q foi estudado o efeito do pH
sobre o estado de dispersão e agregação de partículas de mica, na ausência e na
presença de aditivos. Os valores de pH foram variados entre pH 2,0 e I 0,0, e foi usado
silicato de sódio (N~Si03) como dispersante e sulfato de alumínio [(S0.)3Al2 .nH20]
como agente promotor da agregação. Os ensaios de moagem foram realizados em
célula de atrição.
Os resultados mostraram que o pH é uma variável muito importante a ser considerada
no controle do grau de dispersão ou de agregação de partículas de mica, na presença ou
não de aditivos. A dispersão é mais completa quando a suspensão encontra-se em um
pH próximo de 10,0. Os estudos mostraram que a moagem efetuada na presença de
dispersantes não modifica a granulometria dos produtos gerados. Foi mostrado que,
quando o pH da polpa é ajustado em um valor igual ou próximo ao PCZ da mica, a
moagem por atrição gera produtos mais finos em relação à moagem realizada em
outros valores de pH.
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INTRODUÇÃO

Em muitas aplicações técnicas as partículas precisam apresentar um grau de dispersão
elevado e nos processos da separação sólido-líquido uma maior agregação é desejável.
As partículas finas em suspensão aquosa podem apresentar, sob determinadas
condições, uma maior ou menor tendência de agregaçao ou de dispersão. Para manter
dispersas as partículas, de granulometria < I O J.Lm, freqüentemente, são necessários
agentes dispersantes, controle do pH, ou tratamento mecânico das suspensões. Quando
se requer uma agregação das partículas, são adicionadas às suspensões soluções de
ácido ou de base com a finalidade de ajustar o pH em um valor próximo ao seu ponto
de carga zero (PCZ). Em alguns casos, quando se requer uma maior agregação, são
adicionados aditivos que promovam a floculação das partículas.
Este trabalho objetiva estudar o efeito do pH sobre o estado de dispersão e agregação
de partículas de mica, na ausência e na presença de aditivos, e sobre a moagem
ultrafina por atrição.

MATERIAIS E MÉTODOS

Uma amostra de mica natural, com partículas em uma faixa granulométrica
compreendida entre O, I e I O mm foi utilizada para o estudo. Entre as características
tisicas podem ser mencionadas sua cor branco-prata perolizada, peso específico de
2,65 g.cm·3 e índice de alvura em tomo de 56%. A caracterização mineralógica
realizada através de microscopia eletrônica de varredura revelou que a amostra é
constituída principalmente por muscovita (mica de potássio) e por biotita (mica de
magnésio e ferro), embora esta última se apresente em pequena proporção. A amostra
foi, primeiramente, moída a úmido em um moinho vibratório, fabricado pela Aulmann
& Beckschulte, até a obtenção de um material com 80% < 43 J.Lm.
A célula utilizada para os ensaios de moagem por atrição consistiu de um recipiente de
seção octogonal com dimensões de II ,5 cm de largura e 15,0 cm de comprimento. O
volume da célula era de I ,65 L, dos quais I ,3 L eram ocupados pelo meio moedor e o
restante era ocupado pela polpa. Como meio moedor foram utilizadas bolas de vidro
com diâmetro entre 0,8 e I ,2 mm. A velocidade de rotação foi de 1200 rpm e o tempo
de moagem de I O min. Antes dos ensaios, o pH da polpa, preparada com 88 g de mica
e 500 mi de água destilada, era ajustado no valor previamente estabelecido. Na
presença de aditivos, o pH era mantido em um valor determinado e, em seguida,
procedia-se ao condicionamento com silicato de sódio e depois com sulfato de
alumínio por um tempo de 5 min para cada um dos reagentes.
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Para o controle do pH foram utilizadas soluções de HCI e NaOH. Silicato de sódio e
sulfato de alumínio foram preparados como soluções aquosas. Os valores de pH foram
variados entre pH 2,0 e 10,0, e foram usados silicato de sódio (N~Si0 3 ) como
dispersante e sulfato de alumínio [(S04) 3Al 2 .nH20] como agente promotor da
agregação. Ensaios de moagem em célula de atrição foram realizados utilizando-se
partículas de mica com granulometria < JOSJ.UII (P 80 = 43 f.!m), nas seguintes
condições: em pH natural (pH 9,0), com controle de pH em 3,0, e com adição de
aditivos. Nos dois últimos casos, os ensaios foram realizados em valores de pH
próximos ao PCZ da mica, em água destilada, e na presença de sulfato de alumínio,
respectivamente.

=

Os produtos obtidos da moagem por atrição foram avaliados usando-se um analisador
de partículas Sedigraph 5100 D fabricado pela Micromeritics. Previamente, as
suspensões foram ajustadas no pH I 0,0 e colocadas no ultrassom durante 5 min.
As medições da mobilidade eletroforética das partículas foram efetuadas utilizando-se
um zetarneter Rank Brothers acoplado com vídeo-câmera e prisma rotatório a laser.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Efeito do pH na Dispersão-Agregação de Partículas de Mica

O potencial zeta de partículas de mica em função do pH determinado com uma força
iónica de KN0 3 10·3 M é mostrado na Figura I. Conforme observado nessa figura,
quando a suspensão apresenta valores menores que pH 3,4, o potencial zeta das
partículas aumenta para valores cada vez mais positivos. O ponto de carga zero (PCZ)
da mica foi observado em pH 3,4, valor compatível ao obtido por outros autores [1,2].
Fuerstenau e Palmer [3] estabeleceram que o PCZ de mica natural encontra-se sempre
acima do PCZ do quartzo. Essa diferença deve-se, provavelmente, às diferenças naf
suas redes cristalinas, que no caso da mica é constituída, além de silício e oxigênic,
pelos íons potássio e alumínio. Com o aumento do pH, o potencial zeta aumenta
gradativamente para valores cada vez mais negativos até alcançar um patamar entre pH
10,0 e 12,0.
Os resultados apresentados na Figura I permitiram constatar que para o caso da mica,
os íons W e OH· são determinantes de potencial (IDP). É importante ressaltar que o
mecanismo que promoveria a agregação ou a dispersão das partículas de mica
depende, neste caso, da magnitude da carga superficial apresentada pelas partículas em
solução aquosa. No PCZ, as forças de repulsão eletrostática são reduzidas e, em
decorrência, as partículas tendem a se agregar [4]. As interações partícula-partícula
apresentam, portanto, uma função importante na estabilidade das suspensões, no
sentido de governar o mecanismo de agregação ou de dispersão das partículas.
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Figura 1- Potencial zeta de mica em função do pH. Força iônica KN03 lQ-3 M.
Para o caso particular da mica, a magnitude do potencial zeta pode ser correlacionada,
razoavelmente, com o grau de estabilidade da sua dispersão em meio aquoso. Na faixa
de pH entre 10,0 e 12,0, as suspensões apresentam relativamente maior estabilidade
que em outros valores de pH. Quando as partículas de mica apresentam valores de
po•encial zeta entre +10 mV e -10 mV, as suspensões são pouco estáveis e, por
encontrar-se próximos ao PCZ (Ç=O mV), as partículas formam agregados com maior
facilidade .
O potencial zeta de partículas de mica em função do pH determinado com uma força
iônica de KN0 3 I 0- 3 M e na presença de 0,05 g.L -I de sulfato de alumínio é mostrado
na Figura 2. As partículas foram condicionadas previamente com O, 1O g.L -I de silicato
de sódio durante 5 min. Como pode ser observado nessa figura, o PCZ da mica na
presença de ions AJl• ou suas espécies, formadas pela dissociação do sulfeto de
alumínio em meio aquoso, é deslocado para um valor de pH de 6,3, em relação ao PCZ
obtido na ausência de aditivos (Figura 1).
Medições de potencial zeta de partículas de mica em pH 7,0 foram realizadas na
presença de aditivos, adicionados em estágios seqüenciais (Tabela 1). Quando as
partículas foram condicionadas só com silicato de sódio, foi observado que o potencial
zeta apresentou um valor mais negativo, variando de -32,5 mV (sem aditivos, Figura I)
para -43,3 mV. Esta alteração do potencial zeta deve-se ao aumento da energia de
repulsão eletrostática entre as partículas e à adsorção dos íons (ou espécies) de silicato
na superficie da mica. Neste valor de pH, o silicato encontraria-se, preferencialmente,
formando grupos silanol (=Si-OH) [5]. A adsorção dos grupos silanol sobre a
superficie da mica, carregada negativamente, dar-se-ia através de ligações por pontes
de hidrogênio. Na prática, o silicato de sódio é amplamente usado em diferentes
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processos, por exemplo na flotação, como dispersante de polpas e como depressor para
separar silicatos e óxidos de outros minerais [6,7].
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Figura 2 - Potencial zeta de partículas de mica em função do pH na presença de sulfato
de alumínio (0,05 g.V ). Força iônica KN0 3 10·3 M.
Quando as partículas, previamente tratadas silicato de sódio, foram condicionadas em
pH 7,0 com sulfato de alumínio foi observado que o potencial zeta apresentou um
decréscimo para um valor menos negativo, variando de -43,3 mV para -10,5 mV
(Tabela 1). Esta variação é devida à adsorção dos íons Al,. (ou suas espécies) sobre a
superficie carregada negativamente da mica. Neste caso, o mecanismo de adsorção
dar-se-ia através de interação detrostática. Os íons AJl• neutralizariam os sítios
superficiais de carga negativa da mica, e conseqüentemente o potencial zeta seria
menos negativo. No pH 6,3 o potencial zeta é nulo (Figura 2).
Tabela 1 - Potencial zeta de mica em função dos aditivos, silicato de sódio e sulfato de
alumínio, em suspensões ajustadas em pH 7,0.
Ç, mV
-32,5
-43,3
-10,5

Suspensão
Agua destilada
Silicato de alumínio
Sulfato de alumínio
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Efeito da AgregaçAo-Dispersão de Partículas sobre a Moagem Ultrafioa de Mica
A seguir, são apresentadas as medições da distribuição granulométrica e resultados dos
ensaios de moagem por atrição, realizados como a finalidade de se avaliar o efeito do
estado de agregação-dispersão da polpa no processo de moagem, em situações
defmidas com base nos estudos de potencial zeta.
A Figura 3 apresenta as distribuições granulométricas de suspensões de mica medidas
no sedígrafo em pH 3,0, 7,0 e 10,0. Essas suspensões foram preparadas com o produto
da moagem a úmido em moinho vibratório, ou seja, com granulometria 80% < 43 J.!m.
Observa-se que, em pH 3,0, as partículas com diâmetros equivalentes de sedimentação
inferiores a 10 J.!ffi encontram-se em menor quantidade, devido à formação de
agregados em comparação aos outros valores de pH.

A Tabela 2 mostra os valores de dw. dso e d 10 para os três valores de pH. A maior
agregação das partículas em pH 3,0 é decorrente de sua pequena carga superficial,
próxima ao PCZ da mica, conforme discutido anteriormente (Figura I). Uma
observação importante, conforme assinalado por outros autores [4], é que a eficiência
de agregação, entre outros fatores, é também função de sua granulometria. Para o
presente caso, verifica-se que a granulometria < I O J.!ffi é mais sensível ao ambiente
tisico-químico do meio.
Tabela 2 - Resumo dos resultados das distribuições granulométricas de suspensões
preparadas com o produto da moagem a úmido em moinho vibratório.
Diâmetro equivalente, J.!m
pH 3,0 pH 7,0
26
27
dw
I4
10
dso
4,2
1,8
dlO

pH IO,O
27
9,7
1,6

Nos outros valores de pH, isto é, em pH 7,0 e em pH 10,0 as curvas de distribuição
granulométrica não apresentaram diferenças significativas (Figura 3 e Tabela 2). Em
ambos os casos, as partículas se encontram dispersas em decorrência de sua carga
superficial negativa, que varia entre -32,5 mV e -48,5 mV (Figura 1).
Os ensaios de moagem em célula de atrição foram realizados com polpas previamente
moídas no moinho vibratório antes de serem colocadas na célula de atrição (P 80 = 43
J.!m). Os ensaios foram realizados nas seguintes condições: condicionamento da polpa
em pH natural (pH~,O) , condicionamento sem aditivos (pH 3,0), e condicionamento
com aditivos (pH 6,5). As distribuições granulométricas dos produtos provenientes dos
ensaios de moagem em célula de atrição estão apresentadas na Figura 4.
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Figura 3 - Distribuição granulométrica de partículas de mica em função do pH do
produto proveniente do ensaio de moagem em moinho vibratório.
Observa-se na Figura 4 que, na faixa entre 1,0 a 10 fllll, a moagem de mica realizada
em pH 3,0 apresenta um grau de finura das partículas de, no mínimo, 5 unidades
percentuais maior em relação ao produto obtido em pH 9,0 e pH 6,5, respectivamente.
A Tabela 3 mostra os valores de dw e d50 para as três condições de moagem em célula
de atrição. Observa-se que o valor de d50 em pH 3,0 (1,6 ~-tm) é significativamente
menor que os d 50 nas outras condições de moagem. Na moagem em pH 3,0, as forças de
repulsão eletrostáticas são reduzidas e em decorrência disso as partículas tendem a se
agregar. Essa agregação deve ter um efeito positivo na moagem, devido à maior
probabilidade de esforço do material.
Tabela 3 - Resumo dos resultados das distribuições granulométricas dos produtos
moídos em célula de atrição.
Diãmetro equivalente, ~-tm
pH 3,0 pH 7,0

dw

13

15

dso

1,6

2,7
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pH 10,0
14
2,8
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Figura 4 - Distribuição granulométrica dos produtos provenientes de moagem em
célula de atrição realizadas em pH natural, em pH 3,0 (sem aditivos), e em pH 6,5 na
presença de aditivos (0,10 g.L"' de silicato de sódio e 0,05 g.L- 1 de sulfato de alumínio) .
Quando a moagem da mica foi efetuada na presença de aditivos (pH 6,5), o grau de
finura do produto não apresentou mudanças significativas em comparação à polpa
moída em pH natural (pH,..9,0). Os íons AP• (ou suas espécies) seriam, provavelmente,
adsorvidos na superficie da mica, em uma camada adjacente ao plano interno de
Helmholtz (PIH). Neste caso, as grandes forças de cisalhamento, presentes no moinho
de atrição, promoveriam a dessorção dos íons AJl• [8]. Em conseqUência disso, a
tendência das partículas se agregarem é reduzida.

CONCLUSÕES
Os resultados mostraram que o pH é uma variável muito importante a ser considerada
no controle do grau de dispersão ou de agregação de partículas de mica, na presença ou
não de aditivos. A dispersão é mais completa quando a suspensão encontra-se em um
pH próximo de 10,0. Os estudos mostraram que a moagem efetuada na presença de
dispersantes não modifica a granulometria dos produtos gerados. Foi mostrado que,
quando o pH da polpa é ajustado em um valor igual ou próximo ao PCZ da mica, a
moagem por atrição gera produtos mais finos em relação à moagem realizada em
outros valores de pH, atribuído ao maior grau de agregação das partículas.
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INFLUENCE OF pH V ALUE ON DISPERSION-AGGREGATION
AND ULTRAFINE GRINDING OF MICA

Franz-Josef Wellenkamp
Elbert Valdiviezo
Adão Benvindo da Luz
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ABSTRACT
ln this work, based on zeta potential measurements, was studied the effect of pH value
on the dispersion and aggregation state of mica particles in absence and presence of
additives. The pH values were varied between pH 2.0 and I 0.0, and sodium silicate as
dispersant as well as aluminium sulphate as aggregation promoter were used.
Additionally, grinding tests by atrittion milling were conducted.
The results showed that the pH value is a very important variable to be considered in
monitoring the degree of dispersion and aggregation of mica particles in the presence
as well as in the absence ofaddítives. The dispersion is more complete, ifthe pH ofthe
suspt.!nsions is adjusted to values near I 0.0. The grinding tests by atrittion millin g
showed that the presence of díspersants díd not modify the fineness of the products,
but an effect of the pH value on atrittion milling has been found . If the pH v alues of
the pulp are adjusted nearly to the zero point of charge (ZPC), after equal milling times
fmer products are generated in comparison with tests conducted with other pH values .
The better performance of the atrittion mílling with pH values near the ZPC was
attributed to the greater shear forces applied to the material.

Key-words: Zeta potential; mica; ultrafine grinding
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