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RESUMO 
Os óxidos c hidróxidos mctúlicos, tais como os óxidos de ferro, tornam-se carregados quando dispersos cm meio aquo

so. As altcrac,:ücs na superfície de óxidos c a formação de interntcc clctricamcntc carregada entre as partículas c o meio aquo

so são controladas pelo pll c fon;a iônica da solução cm que são dispersos. As amostras de hematitas foram submetidas a aná

lises de caractcrizaçüo, medidas de potencial zela utilizando a técnica de clctroforese c determinação dos pontos isoelétricos 
pelo método empírico de Mular c Robcrts. 

A principal lltsc cristalina identificada por DRX nas amostras é a fase mineral hcmatita. Entretanto, a amostra hcmatita compac

ta tem quartzo cm baixa ocorrência, a amostra hcmatita especular tem outros silicatos (caulinita e moscovita) em baixa ocor
rência c a amostra hcmatita porosa tem gibbsita também cm baixa ocorrência. A hematita porosa apresentou área superficial 

maior (2,327 m
2
/g), devido a presença de um volume maior de poros, a área superficial medida da amostra compacta foi I ,604 

m
2
/g c da amostra especular foi 0,617m

2
/g. 

A amostra de hcmatita porosa apresentou valor do ponto isoclétrico (PIE) cm pH 6,6, as hematitas compacta c especu

lar apresentaram valores de PIE mais baixos (pH 6.2 para ambas), utilizando o clctrólito nitrato de sódio pela técnica de clc

troforcsc. Os valores de PIE obtidos pelo método de Mular c Robcrts foram mais baixos usando o eletrólito NaN03: 

compacta pH 6, I, especular- pH 5,9 c porosa- pll 5,9. Os valores de PIE foram mais altos usando o clctrólito NaCI: com

pacta pH 6,X, especular- pll 7,0 c porosa pll 6,X. 

PALAVRAS-CHAVE: hcmatita, potencial /da, caracterização. 

ABSTRACT 
Thc metal oxides and hydroxidcs. such as iron oxides, bccomc chargcd when dispcrscd in watcr. Changcs in thc oxides sur

facc and thc formation of intcrlltcc belwccn thc clcctrically chargcd particlcs and watcr are controllcd by pH and ionic 

strcngth of thc solution thcy are dispcrscd in. Hcmatit~.: Sampks wcrc subjcctcd to analysis of charactcrization, measurcmcnts 

of zela potcntial using thc tcchniquc of clcctrophor~.:sis and dctcrmination of isoclcctric points by thc M ular and Robcrts · s cm

piricalmcthod. 

Thc main crystallinc phasc idcntiticd by XRD in thc samplcs was the hcmatitc mineral phasc. Howcvcr, thc hcmatite samplcs 

prcscnt contaminants: compact hematitc has quartz in low contcnt, spccular hcmatitc samplc contains othcr silicatcs (kaolinitc 

and muscovitc) in low occurrcncc and porous hcmatitc samplc has gibbsitc also in low contcnt. Thc porous hcmatitc showcd 

grcatcr surfltcc arca (2.327m
2
/g). dueto thc prcsence ofa largcr volume ofpores, thc mcasurcd surface arca ofthe compact he

matitc samplc was 1.604m2/g and for thc specular hematitc sample was 0.617m2/g. 

Thc porous hcrnatitc samplc showcd valuc ofthe isoelcctric point (IEP) at pH 6.6, the cornpact and specular hcmatite samplcs 

had lowcr IEP valucs (pH 6.2 fór both) using thc clectrolytc sodium nitrate by thc techniquc ofelcctrophorcsis. The valucs of 

IEP obtaincd by thc mcthod ofthc Mular and Roberts wcrc lowcr using NaN01 clcctrolyte: compact- pH 

6.1, sp~.:cular - pi I 5.9 and porous - pH 5.9. Thc IEP valucs wcrc higher using NaCI elcctrolytc: compact - pH 6.X, 
spccular- pi I 7.0 and porous- pH 6X 

KEY WORDS: hematitc. zcta rotcncial, charactcrization. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os minérios de feiTO no Quadrilátero Ferrífero encontram-se hospedados cm formações fcn·ífcras bandadas 
(Banded lron Furmations - BIF), constituídos por itabiritos. As formações ferríferas sofreram ao longo de sua 
evolução geológica, além de alterações mineralógicas, intensas modificações tcxturais c morfológica de seus 
constituintes minerais que possibilitaram o,óxido predominante de ferro, hematita, ocorrer sob diferentes formas. 

A hematita, óxido de ferro (Fc20,), é o principal mineral-minério de ferro que ocorre no Brasil. Muitos estu
dos foram feitos visando entender melhor a relação entre a caracterização mineralógica de amostras de hematita 
morfológica e texturalmente diferentes c suas propriedades elctrocinéticas. 

O presente trabalho apresenta estudos de caracterização de amostras do mineral hcmalita de texturas: 
compacta, especular, e porosa, coletadas na mina de Brucutu-Vale, localizada cm São Gonçalo do Rio Abaixo no 
Quadrilátero Ferrífero, estado de Minas Gerais. Além da caracterização, este trabalho também ~:studa a variação 
do potencial zeta dessas amostras de hematita em função do pH c compara os valores de pH do ponto isoelétrico 
obtidos por microelctroforesc c pelo método de Mular c Robcrts. 

2. TEORIA 

Geração de carga superficial na hcmatita 

Em geral, os óxidos c hidróxidos metálicos, tais como os óxidos de ferro, tornam-se Glrregadns quando disper
sos em meio aquoso. As alterações na superfície de óxidos c a formaçüo de interface eletricamentc carregada entre 
as partículas c o meio aquoso são controladas pelo pH e torça iônica da solução cm que são dispersos. 

A intcração com a água hidroxila a superf1cic dos óxidos metálicos como, por exemplo, a hematita. Segundo 
Parks ( 1975) e Cromieres et ai (2002), a supcrflcic dos óxidos metálicos ( MOH) apr~:senta cargas que são geradas 
pela dissociação anfotérica ou hidrólise que equivale a dcssorção c adsorção de H · 

MOH ..-.MO" + H
1 

H
1 

+ MOH ..-. MOH 2
1 

Ou seja, a protonação da superfície (M) de um hidróxido (M-OH + H' = M-OH , ) aumenta sob condições 
ácidas, enquanto que sua dcsprotonação (M-OH = M-O·+ H ' ou M-OH +OH ·= M-O· + H,O) é favorecida cm 
meio alcalino. A superfície do hidróxido metálico (MOH) sofre dissociação liberando íon hidrogênio para 
a solução, deixando a superfície carregada negativamente . No entanto, quando a atividadc do íon hidrogênio na 
solução aumenta, a partícula torna-se carregada positivamente. Os íons determinadores do potencial são aque
les que estabelecem as cargas na superfície. Os contra-íons são aqueles que não têm afinidade específica pela 
superfície c são adsorvidos por atração elctrostática. Diz-se que o íon hidrogênio é determinador do potcnciai
IDP, uma vez que a carga da superfície e o potencial de superfície são dependentes da concentração do íon hi
drogênio em solução. Quando a atividade do íon hidrogênio é intermediária, a superfície não possui cargas su
perficiais e nesta atividade particular tem-se o ponto isoclétrico (PIE). A hematita apresenta ponto isoclétrico 
cm torno do pH 6,7, abaixo e acima deste valor de pH as cargas superficiais das partículas da hematita são po
sitivas e negativas, respectivamente. 

A dupla camada elétrica 

A carga superficial dos minerais influencia a distribuição no meio polar dos íons próximos a ela. Íons de carga 
oposta , chamados contra-íons, são atraídos pela supcrtkie, c íons de carga de mesmo sinal (chamados co-íons) 
são repelidos para mais longe da superfície. Dessa forma, tem-se a fonnação de uma dupla camada clétrica 
constituída por duas partes, uma superfície carregada c um meio polar cm que se distribuem de maneira difusa os 
contra-íons, cm excesso para manter a neutralidade elétrica, c os co-íons. 

A teoria da dupla camada elétrica trata da distribuição de íons c, portanto. da intensidade dos potenciais clétri
cos que ocorrem na superf1cic carregada e que ainda pode ser encarada geralmente como constituída por duas re
giões: uma região interna que pode incluir íons adsorvidos; c uma região difusa na qual os íons se encontram dis
tribuídos de acordo com a influência de forças clétricas c do movimento térmico . 

Potencial zeta 

O potencial medido com parâmetros experimentais estudados no plano de cisalhamento é definido como po
tencial zeta (Leja, 1982 ). Este potencial aval i ado determina o comportamento das partículas. suas estabi I ida

des na dispersão, ou suas tendências rumo à coagulação. 
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Quando duas t~tses se encontram ocorrem alguns rearranjos das suas espécies (átomos, agregados, etc.). Se a 
interface é permeúvcl para íons. os quais são comuns para ambas as fases (por exemplo, íons metálicos num 
sistema interfacialmetal/elctrólito). o rearranjo estabelece um equilíbrio através do balanceamento dos efeitos de 
di fusão c clétricos. Como resultado. um potencial no sistema compreendido entre as duas tàses c cm sua região 
interfacial é estabelecido ( Leja, 19H2 ). A taxa do movimento relativo de duas fases é proporcional à intensidade 
do campo aplicado. Isto também depende do tamanho c forma das partículas, das propriedades dos fluidos, da cs
tnttura da dupla camada, particularmente depende do pot.:ncial zcta. 

Para se avaliar o comportamento eletrocinético de determinada partícula sólida é necessária a identificação 
das espécies iónicas que exercem controle fundamental na carga superficial c no potencial de supcrtkic de uma 
fase dispersa. Também é de extrema importância conhecer as espécies iônicas que controlam a extensão da ca
mada difusa. ou seja , ions que não estejam envolvidos cm intc rações específicas com a superfície, chamados íons 
de cletrólitos indiferentes. 

3. PARTE EXPERIMENTAL 

As amostras estudadas foram: hcmatita compacta. hcmatita especular, hcmatita porosa abaixo de 3R~tm. 
Soluções clctrolíticas de Na CI (2x I <r'M. I X I o 2M c I X I (f 1 M) c NaNO, (2x I o·'M. I X I (r2M e I X I o·l M) que fo
ram usadas como clctrúlito indiferente. 

Caracterização 

As amostras de hematitas foram submetidas a anúlises scmi-quantitativas por difratomctria de raios-X (DRX) 
c a dosagem química via úmida . Foram examinadas c fotografadas no microscópio clctrônico de varredura (MEV), 
analisadas no espectrúmetro de raios-X dispersivo cm energia (EDS). Determinaram-se as áreas superficiais por 
um analisador de úrca superficial por adsorção de gás N2 c a massa específica por pienomctia de hélio. 

Estudos cletrocinéticos 

As medidas de potencial zela foram realizadas num medidor modelo ZM3-D-G, Zeta Meter 3.0+, utilizan
do a técnica de cletroforesc. Pelo método empírico de Mular e Robcrts ( 1966) determinaram-se os pontos isoc
lé tricos das amostras de hematitas. 

4. RESULTADOS 

A principal fase cristalina identificada por DRX nas amostras é a fàsc mineral hematita, como pode ser obser
vado na figura I. O padrão do banco de dados PDF-2 do ICDD utilizado para a identificação foi o padrão de nú
mero X9-0599. 

(a) (b) 

.. 

I 

i li _i_:· li "I '- ·!.• .. · 

AnHo<.,l<a H"n>alola P"" '" ·' 

;:' H ( I 

(c) 
Figura I: Difratograrna das amostras: (a) hcmatita compacta. (h) hcmatita especular c (c) hcmatita porosa. 

!\ l ~tsc mineral idcntilicada é hcmatita. (ÀKul Cu= I ,541 S6À) . 
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Na tabela I são apresentados os resu ltados das análises químicas por via úmida das amostras. Nota-se que a 
hematila compacta tem um teor maior de Fc total (70,38%), as amostras hematita especular c hematita porosa têm 
teores bem próximos de Fe total (69.6% e 69,7%, respectivamente). O valor de 70,38% de Fe total na hemalita 
compacta acima da estequiometria (Fe total máximo de 69,94% para Fe20 3) pode estar relacionado a pequenas 
participações de magnetita na amostra. 

Tabela 1: Resultados de análise química via úmida 

Anaüto 
Hematita Hematlta Hematita 

Compacta Especular Porosa 

Fe(%) 70,38 69,66 69,70 
AI(%) 0.049 0,178 0,189 
Si(%) 0,107 0,164 0,051 
P(%) < 0,01 < 0,01 0,013 

Perda ao 
0,060 0,1 13 0,492 

fogo(%) 

Na figura 2 são mostradas imagens de elétrons retroespalhados (lER) da amostra hcmatita compacta. Ore
sultado da análise feita no espcctrômetro de raios-X dispersivo em energia - EDS nas áreas mostradas é apre
sentado na tabela TI que contém o resumo das micro análises. A análise geral realizada na imagem 2 (a) identifi
cou ferro, oxigênio, silício e alumínio. A partícula 1 mostrada na figura 2 (b) trata-se do mineral quartzo c a partí
cula 2 do mineral bematita. 

Figura 2: LER da amostra hematita compacta: (a) fragmento de rocha, (b) amostra pulverizada. 
Partícula I: quartzo e partícula 2: hemati ta 

Tabela 11 : Resultados de micro análise - geral e partículas l e 2- da amostra hcmatita compacta apresentada na figura 2 

Elemento 
Geral Partícula I Partícula 2 
(%) (%) (%) 

o 33,20 43,88 44,13 

AI 0,85 0,30 1.26 

Si 1,04 53,10 1,03 

Fe 64,92 2,7 1 53,59 

A figura 3 apresenta imagens de elétrons secundários - fES (a) e retrocspalhados - lER (b) da amostra berna
ti ta especular. O resultado da análise por EDS nas áreas mostradas é apresentado na tabela III que contém o resu
mo das micro análises. A análise geral realizada na imagem 3 (a) mostrou a presença de ferro, oxigênio, si
lício, potássio, magnésio e alumínio. A área I mostrada na figura 3 (b) trata-se do mineral caulinita, a partícula 
2 trata-se do mineral moscovita e a partícula 3 trata-se do mineral hematita. 
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Figura 3: IES e lER. rcspcctivnmcntc do amostra hematita especular: (a) fragmento de rocha, (b) amostra pulverizada. 
Área I: caulinita, partícula 2: moscovita c partícula 3: hematita. 

Tabela III : Resultados de microanálise - geral, área I e partículas 2 e 3 -
da amostra hcmatita especular apresentada na figura 3 

Elemento 
Geral Área 1 Partícula 2 Partícula 3 
(%) (%) (%) (%) 

o 30.87 52,10 50,17 39,25 

Mg 0,99 - 1,34 1,08 

AI 1,53 21,56 16,72 1.23 

Si 2,07 24.57 22,90 1.26 

K 0,41 - 5,59 0,29 

Fe 64,13 1,76 3,27 56,89 

A figura 4 apresenta imagens de elétrons secundários retrocspalhados - TER da amostra hematita porosa. O 
resultado da análise por EDS nas áreas mostradas é apresentado na tabela TV que contém o resumo das micro 
análises. A análise geral reali.tada na imagem 4 (a) identifica os elementos ferro, oxigênio, silício, potássio. mag
nésio c alumínio. A área I mostrada na figura 3 (b) Lrata-se do mineral gibbsita, as partículas 2 e 3 tratam-se do mi
neral hcmatita. 

Figura 4: lER da amostra hematita porosa: (a) fragmento de rocha, (b) amost1·a pulverizada. 
Área I: gibbsita, partículas 2 c 3: hematita. 
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Tabela IV: Resultados de microanálisc geral, área I e partículas 2 e 3 -da amostra hematita porosa apresentnda na figura 4 

Elemento 
Geral Área I Partícula 2 Partícula 3 
(%) (%) (%) (%) 

o 21,09 54,16 11,37 30,1 1 

Mg 0,28. - - -
AI 1,60 43,97 0.94 1,25 

Si 1,39 0,68 0,17 0,97 

K 0,10 - - -
Fe 75,54 I, 18 87,52 67,67 

A tabela V mostra as áreas superficiais específicas pelo método de multipontos na faixa entre 0,05 e 0,35 de 
PIPo para as amostras minerais. A hematita porosa apresentou área superficial maior (2,327 m2/g), devido a 
presença de um volume maior de poros, a área superficial medida da amostra compacta foi I ,604 m2/g e da 
amostra especular foi 0,617m2/g. As massas especí.ficas foram determinadas através de picnômctro de hélio e de
ram valores aproximados do valor teórico, 5,28 g/cm3

. 

Tabela V: Áreas superficiais específicas e massas específicas 

Amostra 
Área superficial Massa específic~ 

específica (m2/g) calculada (g/cm ) 

bematita compacta 1,604 5,5 

hematita porosa 2,327 5,6 

hematita especular 0,6 17 5,6 

O ponto isoelétrico (PiE) é o logaritmo negativo da atividade de um dos íons determinadores de poten
cial para a qual a carga líquida no plano de cisalhamento se anula. O PIE foi obtido pela medida de poten
cial zeta, na presença de eletrólitos indiferentes (NaN03 c NaCI separadamente) de forma a reduzir a possi
bilidade de que os lDPs (O~ e H', para os sistemas estudados) povoem a camada de Gouy, ou seja a cama
da difusa. O potencial gerado nestes sistemas é decorrente de reações com os íons H* e OH-, ou seja, os íons 
determinadores de potencial. 

A medida do potencial zeta foi realizada utilizando a microeletroforese, conforme é observado nas figuras 5 
e 6, e tabela VI. O princípio da técnica consiste em medir diretamente a velocidade com que as partículas 
se movimentam em d ireção ao eletrodo de carga oposta. A amostra de hematita porosa apresentou valor de pH 
no ponto isoelétrico mais aproximado da literatura (pH 6,7) para ambos os eletrólitos utilizados - NaN03 e 
NaCI. As hematitas compacta e especular apresentaram valores de pHs no ponto isoelétrico mais baixos do 
que o esperado, o que pode ser explicado pela presença de impurezas de quartzo na amostra compacta e sili
catos (caulinita e moscovita) na amostra especular, confonne foi observado no MEV/EDS. O quartzo, caulin.ita 
e moscovita apresentam valores de PiE mais baixos que a hcmatita e, portanto, tendem a deslocar o PI E do siste
ma para valores mais baixos. 
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Figura 5: Variação de potencial teta com pH das amostras de hcmatita em solução de eletrólito NaN03 2x I 0"3M. 
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Figura 6: Variação de potencial zeta com pH das amostras de hematita em solução de eletrólito NaCI2xl o·3M. 

Tabela VI: Valores do PIE obtido por microeletroforese. 

Amostra 
pH pH 

comNaN03 com NaCl 

Compacta 6,2 5,7 

Especular 6,2 5,7 

Porosa 6,6 6,5 

O ponto isoelétrico, neste trabalho, também foi medido pelo método empírico de Mular e Roberts, usando 
concentração inicial do eletróüto de lxl0-2M e concentração final do eletrólito de lxl0'1M. Para o sistema es
tudado, sabe-se que o PIE coincide com o potencial de carga zero e foi determinado por medida direta de adsor
çâo dos IDPs. O PIE e o potencial de carga zero coincidem com o pH de interseção de uma isoterma ob
tida por meio de uma titulação poteociométrica que envolve cálculos de densidade de carga de superfície da 
rede dos íons detenninadores de potencial. Os valores de PlE obtidos pelo método de Mular e Roberts foram 
mais baixos usando o eletrólito NaN03: compacta - pH 6, I, especular - pH 5,9 e porosa - pH 5,9. Foram mais 
altos usando o eletrólito NaCI: compacta - pH 6,8, especular - pH 7,0 c porosa - pH 6,8, conforme mostra as fi
guras 7 e 8, e a tabela Vil. 

-0,4 

-0,3 

-0,2 

-0.1 

I O 
Q. 
<l 0,1 

0,2 

0,3 

0.4 

0,5 

.. 
... 

-~ -
......... - ·<..~~ 

~ ..... • I 
··-~ . L· 

·--.~-'-- YJI-..... 4 
·-~:~" ---·-/I 

... ·--~ -~--·-·/ -
À • 

2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13.0 
pH final ,.,. 

• Compacta • Especular • Porosa 

Figura 7: Variação do pH com pH final (por Mular e Roberts) em solução de eletrólito 
NaN03 lxi0-2M (inicial) e lxi0-1M (final). 
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Figura 8: Variação do pH com pH final (por Mular c Roberts) cm solução de cletrólito 
NaCI I x I o·2M (inicial) c lx I 0' 1 M (final). 

Tabela VIl : Valore~ do PIE obtido por pela técnica de Mular e Robcrts. 

Amostra 
pH pH 

com NaNOJ com NaCI 

Compacta 6,1 6,8 

Especular 5,9 7,0 

Porosa 5,9 6,8 

5. CONCLUSÃO 

A amostra hematita compacta tem quartzo como contaminante em baixa ocorrência e área superficial de 1,604 m2/g. 
A amostra hematita especular tem outros silicatos (caulinita e moscovita) como contaminantes cm baixa 

ocorrência c mostra uma área superficial de 0,617 m2/g. 
A amostra hematita porosa tem gibbsita como contaminante cm baixa ocorrência e uma maior área superfi

cial de 2,327 m2/g. 
A an1ostra de hematita porosa apresentou valor do ponto isoelétrico (PIE) em pH 6.6. as hematitas compacta e 

especular apresentaram valores de PIE mais baixos (pH 6,2 para ambas), utili7ando o eletrólito nitrato de sódio pela 
técnica de elctroforcse. Os valores de PIE obtidos pelo método de Mular e Roberts foram mais baixos usando o ele
trólito NaN03: compacta- pH 6, I, especular- pH 5,9 e porosa - pH 5,9, e foram mais altos usando o eletrólito NaCI: 
compacta- pH 6,8, especular- pH 7,0 e porosa - pH 6,8. Os pontos isoelétricos que mais se aproximaram da Litera
tw-a foram aqueles determinados pela técnica microelctroforcse, através da medição do potencial zeta, o que era espe
rado pois a microeletroforese é uma técnica baseada cm propriedades tisicas e eletrocinéticas das partículas quando 
se aplica um campo elétrico, ao passo que o método Mular e Robe11s é um método empírico simplificado para deter
minação do ponto isoelétrico de óxidos. Notou-se também o melhor desempenho dos sais de nitrato em relação aos 
sais de cloreto, sugerindo uma possível adsorção em concentrações baixas do cloro na superficie da hematita, o qual 
merece ser investigado com maior profundidade. 
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