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RESUMO 
As argilas apresentam quartzo eomo impure1.a que plxk diminuir sua eficiência para aplicação como cata li sador. As partí

cu las finas de argilas ( IOOpm ) plxkm ser purificadas por ftotaçào. Neste trabalho foram usados os surfactantcs catiôn ico 

brometo de hexadeciltrimctilamimio (13HTA) e aniônico dtxlecilsulfitto de sódio (DSS) como reagentes na separação do quart
zo da argila. As flotaçoes fixam realizadas em tubo de llallimond, com fluxo de ar comprimido de I Llmin ., em pH 6,00 du

rante I Omin., em úgua c na presença de di fi:rentcs conccntraçocs dos surf~1ctantcs. A separação foi acompanhada por dirração 

de raios-X ( DRX) pela diminuição ou aumento dos picos referentes a argi la c ao quartzo. Os resultados indicaram que ambos 

os surtltct:;llllcs lixam scletivos como eoletores para o quartzo. embora esteja ocorrendo a ftotação da argila juntamente com o 

quartzo. Porém. foi obtido argila pura no material não llotado. Observa-se uma melhora na separação com o aumento da con

centração dos surfltctantes . A selctividade pode ser explicada pela adsorção interna dos surfactantes sobre a arg il a c externa so

bre o quartzo. O surf~tctantc catiônico BIIT;\ l"oi mais eli:tivo que o a ni ônieo DSS na separação da mistura quarto-argi la devi

do ao processo de troca catiúnit.:a entre as lamelas de argi la. 

PALAVRAS-CHAVE: flotaçüo. argila . quartzo. surfitc lantes 

ABSTRACT 

Clays minerais havc quartz as impurity that can decrease its efficicncy for application as catalyst. Thc fine particlcs of clays 

( !OOJ.!Ill) t.:an be purificate by flotation . ln lhi~ work wcrc used the surfitctants cation ic hexadecyltrimethylammon ium bromi

de (HTAB) and anionic sodium dodccylsulphate (SDS) as reagents in separation ofmixture quartz-clay. The ftotations werc rc
al izcd in Hallinwnd tubc with llux ofar compriscd of IL!min., at pH ó,OO during 10 min., in watcr and in prcscnce ofdiftc

rcnt conccntrations of the surt:tctanls. Thc separation was accompanicd by x-ray diffraction (XDR) by decreasc or increasc of 

peaks regarding lo clay and quartz. Thc rcsults showed that both surtitcta11ts werc select ives as collcctors to quartz. a lthough 

happc11ed ftotation of the clay togct her with quartz. However. it w<ts obtaincd pure e lay in th e not floatcd material. lt can be 

obscrved bettcr scpa ratio11 wilh increased o r surE1ctant concentration. The selccti vity ca n be explain by internal adsorpt io11 of 

surütctan ts 011 clay and externa! 011 quartz . Cat io11ic sur l~tctant , IIT;\8, was more eftcct ivc than anio11ic, SDS, in the separation 

ofmixture quartz-clay duc thc cat io11ic cxchangt.: process bctwec11 thc lamellas ofthe clay. 

KEY WORDS: tlotation. clay. quarll., suri:H.:tants 
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L INTRODUÇÃO 

Os minerais se encontram na natureza de maneira impura, c mesmo minerais sintetizados cm laboratório ra
ramente são puros. A ftotação é uma técnica tisico-química mais usada para purificação de partículas finas de mi
nerais, na tàixa de I OOt.tm (Humcrcs c Dcbachcr, 2002). 

Argilas são aluminossilicatos que podem ter várias aplicações industriais como adsorvcntcs c catalisadores 
(Luna e Schuchardt, 1999). O quartzo é uma impureza normalmente presente junto com as argilas c que pode di
minuir a eficiência do catalisador. O quartzo pode ser separado por tlotação para a obtenção de uma argila pura c 
que tenha melhor eficiência como catai isador. 

Surfactantcs são reagentes comumente usados na flotação de minerais, cuja funç ão é alterar sclctivamente as 
características de molhabilidadc cm água de sua supcrficic. Um mineral pode se tornar hidrofóbico ou hidrofili
co dependendo do mecanismo de adsorção do surtactantc. Portanto, o conhecimento do mecanismo de adsorção de 
surfactantcs sobre minera is é importante para o compreendimcnto c otimizaçào das condições ideais para a flota
çào (Atkin, R. et ali. , 2003; Paria, S., et ali , 2005; Kaggwa. G.B.; ct ali., 2005; Schulz c Warr. 2002) 

O objetivo do trabalho é separar a mistura quartzo-argila por flot ação usando um surfl1ctantc catiônico brome
to de hexadec iltrimetilamônio (BHTA) c um aniônico dodccilsulfato de sódio (DSS). 

2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

2.1 Caracterização da argila 

A argila foi obtida da Colorminas Colorificio e Mineraç·c/o SIA (SC), c caracterizada por ditfação de 
raios-X (DRX), no laboratório da UFRGS, aparelho Diftfaktomctcr modelo 05000 (Sicmcns). utili zando filtro de 
Ni c radiação de CuKa (À= 1,54Á). O ponto isoclétrico da argila foi determinado deixando a argila cm conta
to com soluções aquosas de Na CI nas concentrações de O, I c 0,0 I moi /L cm diferentes pi-Is, de 2,5 até li ,0. O 
pH foi ajustado por adições de HCI c NaOH O, I moi/L. A argila ficou cm contato com as soluçôcs sob agitação por 
um período de 24 h a 25 ° C, onde foi determinado o pl-l inicial c final da solução. 

2.2 Flotações 

Antes das tlotações deve-se deixar a argi la cm contato com as soluções de surlàctantc para que haja proces
so de adsorçào. Para isto, 4g da argila foi deixada num béqucr com I OOmL da solução de surfàctantc sob agitação 
magnét ica durante um período de I h. Foram utilizados os surlactantcs catiônico brometo de hcxadcciltrimetila
mônio (BHTA) da Aldrich, e o aniônico dodecilsultà to de sódio (DSS) da Mcrck. 

Após essa etapa de adsorção realizou-se as flotaçôcs das amostras cm tubo de Hallimond. com fluxo de ar com
primido de I L/min, em pH 6,00 durante I O min. cm água c com as argilas adsorvidas pelos surfi1ctantcs 
em diferentes concentraçôcs. As amostras ftotadas e não flotadas foram secas cm estufa. pesadas c caracterizadas 
por DRX para acompanhar as variações nos picos da argila c do quartzo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Caracterização da argila por DRX e ponto isoelétrico 

A Figura I mostra o ditfatograma da argil a onde os picos indicados são característicos da argila montmorilo
nita, 29 = 5,88, apresentando quartzo como impureza, 2H = 26,7. 
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Figura I: Di fratograma da argila. 
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A Figura 2m ostra o resultado obt ido para a determinação do ponto isoelétrico da argila. O pon to isoelétrico foi de 
pH = 6,50, que é o ponto de inflexão do gráfico. Portanto, abaixo deste pH há o predom ínio das cargas positivas e 
acima há o predom ín io das cargas negativas sobre a superfíc ie do mineral. 

12 

~ 10 

"" 
~ 

8 

6 

I 
4 

• 
2 

2 4 

• 

6 8 
pH inicial 

• 
• • 

• 
I 

10 12 

Figura 2: Ponto isoclétri co da arg ila: • concentração de Na C I = 0,0 I moi/L, • concentração de Na CI = O, I moi/L. 

3.2 Flotações 

Estudou-se primeiramente o efeito da concentração do surfac tantc ani ôni co DSS na ft otação da argi la. 
As ft otaçõcs foram reali zadas cm ág ua c na presença do DSS nas seguintes concentrações : I ,0. 1 o-s mo i/L, 
4,0 . 1 o-s mo i/L, I ,0. 1 0 4 mo i/ L, I ,0 . 1 o-' mo i/ L. A seguir, na Figura 3 tem-se o DRX da amos tra de arg ila que 
ft otou (a) c que não ft otou (b) na concentração de DSS de I ,O .10·' moi/L que fo i a concentração onde se ob
teve a melhor separação. 
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Figura 3: Difratogramas das argilas após a ftotação com DSS na concentração de 

1,0 . IO ' moi/ L: (a) amostra que !lotou: (b) amostra que não ftotou. 
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A separação pode ser observada no DRX da amostra não tlotada (b) onde tem-se quase o total desapareci
mento do pico referente ao quartzo, 28 = 26,5, c a presença de um intenso pico referente a argila . Portan
to, houve uma tendência do quartzo cm tlotar e da argila cm não !lotar. Porém, no material tlotado (a) ainda 
percebe-se o pico referente a argila indicando que uma certa quantidade de argi la também está !lotando 
juntamente com o quartzo. Este comportamento pode ser explicado pela adsorçào do surfactantc na superfí
cie do quartzo tornando-a hidrofóbica. O surfactantc também se adsorvc sobre a argila, porém pelos resulta
dos de tlotação, deve estar ocorr.cndo preferencialmente uma adsorçào na supcrf1cie interna da argila, já que 
se trata de um material lamelar e poroso, embora também esteja ocorrendo uma adsorçào extern a pois uma 
certa quantidade também está tlotando. Um mecanismo simpli licado para a adsorçào está mostrado na Figu
ra 4 (a) para o quartzo e (b) para a argila. 
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Figura 4: Mecani smo simplificado para adsorçào do DSS: (a) quartzo; (h) argila. 

As flotações com o surfàctante catiônico BHTA foram reali zadas nas segui ntes concentrações: I ,0. 1 0-5 
moi/L, 4,0.1 0-5 moi/L, I ,0.1 0-4 moi/ L, I ,O. I 0-3 moi / L. A Figura 5 mostra o melhor resultado obtido na se
paração que foi na concentração de I ,O . I 0-3 moi / L. Em (a) tem-se o material tlotado c cm (b) o ma
terial não tlotado. Como no caso do surfàctante aniônico observa-se uma tendência para o quartzo em tlotar 
c para a argila em não tlotar, embora aqui também apareça o pico da argila juntamente com o do quartzo no 
material tlotado. O BHTA também apresenta uma certa sclctividadc como colctor para o quartzo por adsor
vcr-sc sobre sua supcrticie externa. Porém, analisando as Figuras 3 c 5 nota-se que o RHTA foi mais cfeti
vo que o DSS pois o pico do quartzo é mais intenso no material tlotado sugerindo uma melhor separação. 
Esta melhor efetividade do BHTA pode ser justificada pela sua preferência cm se adsorvcr internamente por 
troca catiônica nas lâminas da argila. Um mecanismo semelhante ao da Figura 4 pode der proposto para o 
BHTA , neste caso por troca catiônica. 

Os resultados com todas as concentrações dos surtàctantcs podem ser resumidos num gráfico de índice 
de separação em função da concentração dos surfactantcs, Figura 6. onde o índice de separação, i, é a razão 
entre a intensidade do pico da argila (21:l = 5,88) e a intensidade do pico do quartzo (20 = 26, 70) . Neste grá
fico pode-se observar a tendência da melhor separação da mistura quartzo-argila com o aumento da concen
tração do surfactantc. 
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Figura 5: Ditrat~framas das argilas após a flotação com BHTA na concentração 
de I ,O . I O · moi/L: (a) amostra que flotou; (b) amostra que não ftotou. 

Os resultados com todas as concentrações dos surtàctantes podem ser resumidos num gráfico de índice de sepa
ração em função da concentração dos surlactantes, Figura 6, onde o índice de separação, i, é a razão entre a intensi
dade do pico da argila (20 = 5,88) c a intensidade do pico do quartzo (28 = 26,70). Neste gráfico pode-se observar a 
tendênc ia da melhor separação da mistura quartzo-argila com o aumento da concentração do surfactante. 
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Figura 6: Índice de separação cm tí.mção da concentração dos surtàctantes: 
• DSS material ftotado; • DSS, material não tlotado; ._ BHTA, material ftotado; 'f' BHTA, material não flotado. 

363 



Piasson, Wittee, Pergher, Penha & Lengler 

4. CONCLUSÕES 

Pelos estudos de flotação da argila com os surfactantes aniônico DSS c catiônico BHTA pode-se concluir que 
ambos os surfactantes mostraram selctividade como coletores para o quartzo, sendo que a separação é tàvorccida 
pelo aumento da concentração dos surfactantes. O surfàctantc catiônieo BHCTA foi mais efetivo que o aniô
nico DSS na separação da mistura quarto-argila. 
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