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RESUMO
Este trabalho estudou, em escala de laboratório, o processamento de cassiterita ultrafina por agregação hidrofóbica,
empregando-se como surfatantes: oleato de sódio, cloreto de dodecilamina e dodecil sulfato de sódio. Os principais
parâmetros estudados foram: granulometria do material que deve ser colocado junto com a cassiterita (-5 microns), pH
do meio, concentração do surfatante, e velocidade e tempo de agitação. Os trabalhos foram iniciados a partir de uma
amostra de um concentrado de cassiterita, que foi submetida a ensaios de separação magnética, deslamagem e separação
em líquido denso, no intuito de aumentar o teor do mineral. A amostra purificada apresentou um teor de 73,1% de Sn02•
Ensaios de microflotação e potencial zeta foram também realizados, de onde foram obtidos valores referenciais de alguns
parâmetros, os quais foram correlacionados com os resultados de agregação, e discutidos enfocando os mecarfismos
atuantes no processo. Os ensaios de agregação foram realizados em uma célula cilíndrica de acrílico de 600 mL de
capacidade, provida de seis defletores.
Os resultados mostraram que as melhores condições para agregação hidrofóbica da cassiterita com oleato de sódio foram:
granulometria (-53+38) microns, pH 8,0, concentração de 5xl0-4 M, velocidade e tempo de agitação de 750 rpm e 60
min, respectivamente; e com cloreto de dodecilamina foram: granulometria e concentração foram as mesmas do caso
anterior, pH 10,0, velocidade de agitação de 250 rpm e tempo de agitação 1 minuto. Foi constatado que para o sistema
cassiterita/oleato, além do efeito dos parâmetros estudados, a agregação dependeu do grau de hidrofobização do mineral.
Para o sistema cassiterita/dodecilamina a agregação dependeu, entre outros fatores, da ação das forças hidrofóbicas e
do potencial zeta. Em termos de eficiência, o cloreto de dodecilamina, foi de longe melhor, com redução significativa
da velocidade e tempo de agitação, que no caso de potenciais aplicações industriais teria a vantagem de diminuir-se o
consumo energético.
PALAVRAS-CHAVE: agregação hidrofóbica; cassiterita; processamento de finos; partículas ultrafinas; surfatantes;
caracterização.

L INTRODUÇÃO
Os processos tradicionalmente consagrados como a concentração gravítica, a separação magnética, a separação eletrostática
e a flotação, apresentam limitações quanto à eficiência, quando se trata da recuperação de finos e ultrafinos de minerais.
Estima-se que 113 do fosfato, 1/6 do cobre, 1/ 10 do ferro explotado nos EUA, Y2 do estanho produzido na Bolívia e 115 do
tungsténio minerado no mundo e milhões de toneladas de outros minerais são perdidos sob a forma de finos e ultrafinos
(Subrahmanyam e Forssberg, 1990). Entre os processos baseados na agregação de partículas finas e ultrafinas com adição
de surfatantes, destacam-se: a agregação hidrofóbica, a flotação transportadora e autotransportadora, e o condicionamento
em alta intensidade de agitação (Raju et al., 199! ).
A agregação hidrofóbica é um processo que almeja a formação de agregados de partículas ultrafinas, previamente
hidrofobizadas, em um sistema de alta turbulência. Como resultado da agitação de alto cisalhamento e das colisões entre
partículas a barreira energética é superada produzindo a aproximação das partículas e a formação de agregados através
de interações hidrofóbicas (Warren, 1992). As vantagens do processo de agregação hidrofóbica são: maior resistência dos
agregados em relação àqueles formados por coagulação ou por floculação com polímeros; a possibilidade de usar como
surfatantes os coletores normalmente empregados na flotação e usando os mesmos critérios para se obter seletividade;
possibilidade de separação dos agregados através de flotação (favorecendo a cinética) ou por sedimentação, entre outras.
Devido a essas vantagens a agregação hidrofóbica pode ser considerada um processo promissor na recuperação de
partículas ultrafinas de minerais.
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Os principais parâmetros que influenciam a agregação hidrofóbica são: a granulometria das partículas, a velocidade e o
tempo de agitação, o tipo e concentração do surfatante e o pH, a geometria da célula de agregação e a forma da hélice
do agitador (Subrahmanyam e Forssberg, 1990). A granulometria das partículas influencia diretamente no mecanismo,
na eficiência e no número de colisões entre as partículas. Com o aumento do diâmetro das partículas e da velocidade
de agitação da polpa, o número de colisões também aumenta (Bilgen e Wills, 1991 ). Em suspensões de partículas de
granulometrias diferentes se formam três tipos de agregados: fino-fino, fino-grosseiro e grosseiro-grosseiro. A proporção
de finos a grosseiros ou de grosseiros a finos é outro parâmetro importante, já que um aumento na proporção de finos ou
de grosseiros pode diminuir a taxa de agregação nessas frações. No caso do aumento na proporção de finos, a diminuição
da taxa de agregação ocorre devido à proporção de grosseiras, disponíveis para as finas, se tomar insuficiente. Enquanto
que, no caso do aumento da proporção grosseira em relação às finas, a diminuição da agregação é causada pela alta
taxa de colisão entre as próprias partículas grosseiras, resultando no destacamento dos finos já aderidos. A diferença da
granulometria das finas para as grosseiras não pode ser muito grande, já que desencadeia na quebra dos agregados com a
redispersão das finas , que passariam para o fluxo ao invés de colidirem com as grosseiras (Subrahmanyam e Forssberg,
1990).
Uma das condições básicas para que ocorra agregação hidrofóbica é que as partículas do mineral a agregar, sejam
previamente hidrofobizadas. Esta condição diminui a resistência para remoção de água de separação, aproximando as
partículas hidrofóbicas. Este comportamento não acontece quando colidem partículas hidrofilicas (Fuerstenau, 1988).
A concentração, o tipo de surfatante e o pH da suspensão, são também parâmetros importantes na agregação de partículas
ultrafinas. A taxa de agregação aumenta com o aumento da concentração do surfatante até um valor crítico. Acima dessa
concentração a agregação diminui devido, provavelmente, à formação de micelas ou hemimicelas originadas pelas
ligações das partes não polares das moléculas ou íons do surfatante, conduzindo a uma diminuição da hidrofobicidade do
mineral (Raju et ai., I 99 I).
Em altas velocidades de agitação, as forças internas das partículas devido à repulsão eletrostática, são superadas,
favorecendo a agregação. Aumentando-se a velocidade de agitação aumenta-se a taxa de cisalhamento a qual permite às
partículas vencerem uma barreira de energia, conduzindo à colisão, adesão e agregação das partículas (Subrahmanyam
e Forssberg, I 990). Um parâmetro que determina a velocidade e o tempo de agitação necessário para agregação é a
granulometria das partículas. As finas requerem altas velocidades de agitação e tempos maiores de agitação; enquanto
velocidades mais baixas e tempos mais curtos são suficientes para agregar partículas maiores . Em altas taxas de
cisalhamento, acima da necessária, ocorre a redispersão e conseqüentemente quebra dos agregados (Bilgen e Wills,
1991 ).
O número e a freqüência das colisões entre partículas finas e grosseiras é de grande importância no processo de agregação.
Uma das maneiras de aumentar a colisão entre as partículas finas e grosseiras é através de mudanças na geometria
da célula, seja pela introdução de defletores no interior da célula ou pela construção de apropriados misturadores que
promo':"am altas taxas de turbulência bem como adequados regimes de agitação da polpa (Subrahmanyam e Fossberg,
1990).

2. MATERIAIS E MÉTODOS
A amostra, um concentrado de cassiterita, foi fornecida pela empresa de mineração Minérios e Metais do Nordeste
Ltda, localizada na cidade de Juazeirinho-PB. Esta amostra foi submetida a uma série de estágios de preparação com
a finalidade de se obter sub-amostras adequadas à realização dos ensaios de: caracterização mineralógica e química,
microflotação, potencial zeta e agregação. Esta etapa teve por finalidade aumentar o teor de estanho que passou de 53,0
para 73,1% de SnOr O material destinado aos ensaios de agregação foi micronizado em um moinho planetário a uma
granulometria menor que 5 microns .
Os surfatantes utilizados foram: oleato de sódio, cloreto de dodecilamina e dodecil sulfato de sódio. Como reguladores
de pH foram empregados: hidróxido de sódio e ácido hidroclórico. O eletrólito usado nos ensaios de potencial zeta foi
NaN0 3 ( 10· 3 M) e o dispersante usado nos ensaios de agregação foi silicato de sódio (I 0·4 M). As soluções de oleato foram
preparadas a partir da saponificação do ácido oléico (Hoechst). As soluções de cloreto de dodecilamina foram preparadas
a partir da dodecilamina (Sigma). As soluções foram preparadas com água bidestilada e deionizada.
Os ensaios de microflotação, realizados no tubo de Hallimond modificado, consistiram de colocar I g de cassiterita de
granulometria (-1 04+53) microns em 150 mL de solução na concentração desejada do surfatante. Após ajustar o pH e
condicionamento durante 3 min procedia-se à flotação durante I min mantendo-se uma vazão de ar de 60 mL.min·1• As

4

XIX ENTMME -Recife, Pernambuco - 2002.

medições de potencial zeta foram realizadas no Zetamaster Malvern que opera pelo método eletroforético de espalhamento
de luz. As soluções eram preparadas com 50 mL de suspensão em uma concentração de 2 g.L· 1, utilizando-se água MilliQ, na presença e na ausência do surfatante, ajustando-se o pH, seguindo-se de condicionamento durante 5 minutos.
O procedimento para os ensaios de agregação consistiu de colocar em uma cuba 1,0000 ± 0,0001 g de cassiterita, dos
quais: 80% com granulometria - 5 microns e 20% com uma das três granulometrias estudadas. A cuba apresenta dimensões
de 86 mm de diâmetro interno e 120 mm de altura (Figura I). No interior da cuba foram colocados seis deftetores cada
um com 115 mm de altura, 9 mm de largura e 1,5 mm de espessura. As dimensões da cuba e da hélice do agitador foram
projetadas segundo dados obtidos na literatura (Weissenbom et ai., 1994; Chin et ai., 1998). Este tipo de hélice promove
uma agitação denominada de fluxo radial. A suspensão foi preparada numa concentração de sólidos de 2,5 g.L·1• Esta era
previamente colocada em banho de ultrassom e em seguida procedia-se ao condicionamento no pH desejado, primeiro
com o dispersante e depois com o surfatante. Após o condicionamento, procedia-se à agitação da suspensão no tempo e
velocidade estabelecidos para cada ensaio. Durante o teste foram retiradas alíquotas de 50 mL, no tempo inicial igual a
zero e no tempo final que foi o tempo estabelecido de agregação. As alíquotas foram filtradas com papel de filtro de faixa
azul previamente pesado e o resíduo foi seco em estufa a 60 °C. O papel de filtro era pesado obtendo-se por diferença o
peso do resíduo sólido. A eficiência de agregação foi determinada através da seguinte relação:

p

o

Onde: P0 corresponde ao peso inicial do material retirado no tempo igual a zero e Pro peso final que corresponde ao
material agregado no tempo estabelecido.

Figura t - Esquema da célula de agregação e da hélice de agitação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Caracterização Mineralógica e Química, Microflotação e Potencial Zeta
A análise por DRX do material destinado aos ensaios indicou que a cassiterita é o mineral predominante. Outros minerais
como zircão, columbo-tantalita, betafita, barita, pirita e oxi-hidróxidos de alumínio, foram também encontrados, embora
em menores proporções. A análise química por fluorescência de raios-x da cassiterita purificada indicou: 73,08% Sn0 2,
2,24% Si0 2, 1,33% Ti0 2, 0,99% Fe 20 3, 0,89% Ta 20 5, 0,70% Alp 3 e 0,45% Nbp 5. Os outros elementos presentes na
amostra foram BaO, ZrO e S.
Os ensaios de microftotação realizados com vanaçao da concentração do surfatante, mostraram que o cloreto de
dodecilamina (em pH I 0,0) apresentou o maior efeito na flotabilidade da cassiterita em relação ao oleato de sódio (em pH
10,0) e ao dodecil sulfato de sódio (em pH 2,0). Este último surfatante apresentou os piores resultados. Com base nestes
resultados variou-se o pH e a concentração foi mantida constante. Foi constatada que a maior ftotabilidade da cassiterita
ocorre em pH I 0,0 com cloreto de dodecilamina e em pH 8,0 com oleato de sódio. Foi observado um decréscimo da
ftotabilidade com ambos surfatantes acima do pH 10,0 até a queda drástica acima do pH 12,0. As razões que explicam a
diminuição da ftotabilidade dos oxi-minerais estão descritas na literatura (Fuerstenau, 1982).
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Os estudos do potencial zeta da cassiterita em função do pH, mantendo-se a concentração constante, mostraram os
seguintes resultados. A cassiterita em água apresentou o ponto de carga zero (pcz) em pH 2,4, e o potencial aumentou para
valores cada mais negativos acima deste pH . Este valor é menor dos valores citados na literatura, que são pH 4,5 (Bilgen
et at., 1994) e de pH 3,5 (Oliveira e Adamian, 1987). Esta discrepância deve-se, provavelmente, ao método empregado
e aos contaminantes presentes na amostra. Na presença de cloreto de dodecilamina, o potencial zeta da cassiterita, com
exceção do pH 12,0, apresentou valores menos negativos em relação ao potencial da cassiterita em água e reversão do
potencial entre pH 2,0 e 3,0. Esse comportamento do potencial demonstra uma adsorção fisica das espécies da amina na
superficie da cassiterita, carregada negativamente acima do seu pcz. Em pH 10,0 ocorreu uma significativa diminuição
do potencial da cassiterita passando de --43,3 mV em água para -9,4 mV em amina. Essa forte adsorção fisica da amina
deveu-se à co-adsorção de espécies iônicas e ionomoleculares que em pH 10,0 é significativa (Valdiviezo, 1995).
O oleato de sódio aumentou o potencial zeta para valores mais negativos na faixa de pH entre 2,0 e 12,0, em relação
ao potencial da cassiterita em água. O aumento do potencial para valores mais negativos deveu-se a quimissorção que
ocorre entre as espécies do surfatante com carga negativa e a superficie da cassiterita, também carregada negat.ivamente
acima do seu pcz. A curva do potencial na presença de oleato apresentou um máximo em pH 8,0 propiciado pela adsorção
simultânea de espécies aniônicas e ionomoleculares do oleato que é mais pronunciada neste pH (Oliveira e Adamian,
1987).
O estudo do potencial zeta da cassiterita em função da concentração, mantendo-se o pH constante, mostrou que o cloreto
de dodecilamina diminuiu bruscamente o potencial para valores menos negativos desde a concentração I0-5M até 10-4 M.
A partir desta concentração até 5x 10-4M, a diminuição do potencial é menos acentuada. Este comportamento deveu-se à
rápida adsorção fisica das espécies de amina que ocorre em baixas concentrações e devido à tendência na neutralização
das cargas superficiais da cassiterita que ocorre com o aumento da concentração. Na presença do oleato observou-se um
ligeiro aumento do potencial da cassiterita para valores mais negativos com o aumento da concentração.

3.2. Agregação com Oleato de Sódio
O estudo da agregação de cassiterita em função da granulometria e do tempo de agitação, mostrou que a fração
(53+38) microns induziu maior eficiência de agregação em relação às outras granulometrias. Com esta fração, o melhor
resultado foi alcançado com 60 min de agitação. A granulometria (-74+53) microns mostrou-se pior, em termos, de
eficiência de agregação. Enquanto que, com a fração (-38+20) microns a eficiência obtida não foi significativa. Os ensaios
foram efetuados com oleato de sódio I 0-4M, em pH 8,0 e velocidade de agitação de 500 rpm. Estudos realizados por Raju
et a!. (1991) sobre a agregação hidrofóbica do quartzo (-5 microns) com cloreto de dodecilamina mostraram que de todas
as granulometrias por eles estudadas os melhores resultados foram alcançados com a fração (-38+20) microns.
O efeito da velocidade e do tempo de agitação sobre a agregação da cassiterita é mostrado nas Figuras 2 e 3. Os melhores
resultados foram alcançados com uma velocidade de 750 rpm (Figura 2) e com um tempo de 60 min (Figura 3).

Foi constatado que acima de 750 rpm e mais de 60 min, a eficiência de agregação diminui sensivelmente devido ao
destacamento e/ou quebra dos agregados, causado pelas altas taxas de cisalhamento e prolongados tempos de agitação.
Warren, conforme citado por Subrahmanyam e Forssberg (1990), encontrou que para o sistema scheelita/oleato os
melhores resultados de agregação hidrofóbica foram obtidos com uma velocidade de 850 rpm em 90 min de agitação.
Para o sistema cromita/oleato, Akdemir e Hiçyilmaz ( 1998) encontraram que as melhores condições para a agregação
foram alcançadas com uma velocidade de 580 rpm em 60 min de agitação.
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Figura 2 - Efeito da velocidade de agitação sobre a agregação hidrofóbica da cassiterita na presença de oleato de sódio
10-4 M, em pH 8,0, tempo de agitação 60 mine granulometria (-53+ 38) microns.
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Figura 3- Efeito do tempo de agitação sobre a agregação hidrofóbica da cassitcrita na presença de olcato de sódio 10·
1
' M, cm pH 8.0, velocidade de agitação 750 rpm c granulomctria (-53+ 38) microns

O estudo do efeito do pH sobre a eficiência de agregação da cassiterita mostrou que o pH 8,0 apontou ser o de maior efeito
cm relação a outros valores de pH, na fai.\a entre 2 c 12. Esse comportamento deveu-se ao maior grau de hidrofobização
da cassitcrita que ocorre neste pH c que ficou constatado nos resultados de microtlotação. Para o sistema cassiteritaloleato,
a agregação dependeu, entre outras razões, do grau de hidrofobização da superfície do mineral c das forças hidrofóbicas
c não do potencial zela (ou da carga das partículas). Outros trabalhos citados na literatura (Akdemir, I997: Akdemir e
Hiçyilmaz, I998) também apontaram esta hipótese. O olcato aumentou a carga negativa da cassiterita em toda a fai.\a
medida de pH. Os ensaios foram realizados com oleato de sódio I0- 1M. velocidade 750 rpm. tempo 60 mine granulo"metria
(-53+38) microns.
Os ensaios de agregação da cassiterita cm função da concentração de oleato mostraram que a eficiência de agregação
aumenta com o aumento da concentração do surfatantc. entre lW1M c 5.\l0-4M. O aumento da agregação. nesta fai.\a de
concentrações, é decorrente do aumento do grau de hidrofobização do mineral. Acima de 5.\ I 0· 4M c até ICPM. verificouse uma diminuição da agregação. Esse decréscimo. deveu-se à diminuição da hidrofobicidadc da cassiterita: já que
provavelmente, o e.\cesso de olcato formou camadas de hcmi-micclas ou micelas, as quais foram adsorvidas (adsorção
reversa) na superfície da cassiterita. Os ensaios foram realizados cm pH 8,0. velocidade 750 rpm, tempo GO min c
granulometria (-53+ 38) microns.

3.3. Agregação com Cloreto de Dodecilamina
A Figura 4 representa a eficiência de agregação da cassiterita em função da granulometria, e mostra que a maior at,'Tegação
foi obtida com a fração (-53+38) microns. Esta mesma fração propiciou também o melhor resultado para o sistema
cassitcritalolcato. A fração granulo métrica a ser colocada junto com a fração a agregar, não deve apresentar uma razão
de tamanhos muito grande. Essa razão é o quociente entre o diâmetro médio da fração grosseira c a fração a agregar.
Se a razão for muito pequena. a probabilidade de colisões entre partículas será limitada inviabilizando a formação de
agregados. Contudo, se a ra:t.ão for grande. a probabilidade de colisões entre partículas de tamanho maior será alta e
conseqüentemente a quebra de agregados pelas partículas grosseiras decorrerá no destacamento dos agregados (Joaquim
et ai.. 1998).
Os resultados obtidos variando-se a velocidade c o tempo de agitação sobre a agregação da cassiterita são mostrados nas
Figuras 5 c 6. Observa-se que a maior eficiência de agregação foi alcançada com uma velocidade de agitação de 250 rpm
(Figura 5). Para o sistema cassitcrita/dodccilamina. a barreira energética que manteve as partículas em dispersão (repulsão
eletrostática) foi superada quando a suspensão é agitada nesta velocidade. O aumento da ta.\a de agitação implicou na
quebra dos agregados c rcdispersão das partículas na solução. Em comparação ao olento, a hidrofobizaçào com cloreto
de dodecilamina proporcionou que a barreira energética fosse superada com menores ta.\as de agitação. Em termos
de consumo energético, a agregação da cassiterita usando dodecilamina é mais vantajosa que com oleato, já que com
menores ta.\as de agitação, o menor consumo de energia pode ser bastante significativo.
Em relação ao tempo de agitação, a maior eficiência de agrcgaçào foi obtida com apenas l minuto (Figura 6). Como pode
ser constatado, acima de 2 min de agitação implicou a quebra dos agregados c redispersão das partículas na soluçào.
O condicionamento da cassitcrita usando dodccilamina, ao invés de olcato, propiciou a agregaçào do mineral com
menores tempos de agitação. Essa redução do tempo de 60 min para I min envolve um menor consumo de energia que,
indiscutivelmente deve ser considerada, no caso de aplicações industriais.
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O estudo realizado por Raju et al. ( 1991) mostrou que a maior agregação de quartzo usando cloreto de dodecilamina foi
obtida com velocidade de 500 rpm e tempo de 15 min.
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Figura 5- Efeito da velocidade de agitação sobre a agregação hidrofóbica da cassiterita na presença de cloreto de
dodecilamina 10- 4M, empH 10,0, tempo de agitação 1 min c granulomctria (-53+38) microns.
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Figura 6- Efeito do tempo de agitação sobre a agregação hidrofóbica da cassiterita na presença de cloreto de
dodecilamina 10-4M, empH 10,0, velocidade 250 rpm c granulometria (-53+38) microns.
A Figura 7 representa o efeito do pH sobre a eficiência de agregação da cassitcrita e mostrou que o pH 10,0 induziu maior
agregação do mineral. Este resultado foi correlacionado com os resultados de microflotação e potencial zeta. Em pH
10,0, o potencial zeta da cassiterita em água de -43,4 mV passou para -9,4 mV quando condicionada com o cloreto de
dodecilamina. Neste mesmo pH, a flotabilidade foi a mais alta em relação aos outros valores de pH. A maior eficiência
de agregação obtida neste pH deveu-se à significativa redução do potencial da cassiterita c pela interação entre as cadeias
carbônicas adsorvidas na superficie do mineral.
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O efeito da concentração de dodccilamina sobre a agregação da cassitcrita (Figura 8) indicou que com o aumento da
concentração entre JO·'M c J0·4 M, verificou-se um nípido aumento da agregação. Acima de 10- 4M. a eficiência de
agregação aumentou mais lentamente alcançando o maior valor cm 5:d0- 4M. Os ensaios foram efetuados em pH 10.0.
velocidade 250 rpm, tempo de agitação 1 min c granulomctria (-53+ 38) microns. O potencial zcta da cassitcrita de
-43,4 mV cm úgua passou para -14 mV quando condicionada com 10' 1M de dodecilamina, alcançando -4,5 mV com
5:-.: 10- 1M de dodccilamina. Para o sistema cassitcrita/dodecilamina. a agregação é controlada pelas forças hidrofóbicas e
pelo potencial zeta. O trabalho de Sivamohan c Cases ( 1990) também ressaltaram esta correlação .
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Figura 7- Efeito do pH sobre a agregação hidrofóbica da cassiterita na presença de cloreto de dodecilamina Il); 4M,
velocidade 250 rpm, tempo de agitação 1 min c granulomctria (-53+ 38) microns.
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4. CONCLUSÕES
O estudo da agregação hidrofóbica da cassitcrita -5 microns mostrou que as melhores condições de agregação com olcato
de sódio foram: granulomctria (-53+ 38) microns, pH 8,0, concentração 5xl0-4 M. velocidade c tempo de agitação de 750
rpm c 60 min. respectivamente.
Com o cloreto de dodccilamina as melhores condições de agregação foram : granulomctria c concentração, as mesmas que
com olcato, pH I0,0, velocidade de agitação 250 rpm c tempo de agitação I minuto.
Foi constatado que para o sistema cassitcrita/olcato de sódio. além do efeito dos parúmctros estudados, a agregação
dependeu do grau de hidrofobizaçiio do mineral e/ou da ação das forças hidrofóbicas. Para o sistema cassiterita/cloreto de
dodecilamina a agregaçüo dependeu principalmente das forças hidrofóbicas c cm parte do potencial zela.
A hidrofobir11ção da cassitcrita usando cloreto de dodccilamina. propiciou que a rcpuls;1o clctrostiltica entre as partículas
(barreira energética) seja superada com menores taxas de agitaçüo c cm tempos menores que utilizando olcato de sódio
como surfatantc. A rcduçüo da velocidade de agitaçüo de 750 rpm para 250 rpm c do tempo de 60 min para 1 min
envolveria um menor consumo de energia. o que deve ser considerado no caso de potenciais aplicações industriais.
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