
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE PETRÓLEO 

 

 

 

 

 

 

ADRIANA ALVES BARBOSA 

 

 

 

 

 

DETERMINAÇÃO DE ÂNGULO DE CONTATO DE 

SUPERFÍCIES MINERAIS QUARTZO E HEMATITA 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2/2018 

 



 
2 

 

 

ADRIANA ALVES BARBOSA 

 

 

 

 

Projeto Final apresentado ao Curso de Graduação 

em Engenharia Química, oferecido pelo 

departamento de Engenharia Química e de Petróleo 

da Escola de Engenharia da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para obtenção do 

Grau de Bacharel em Engenheira Química. 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR 

Prof. JOÃO FELIPE MITRE DE ARAUJO 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2/2018 

 



 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

 

 

 

 



 
5 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiramente a Deus pela determinação de realizar mais uma 

graduação, após ter concluído um mestrado, além da minha proteção nas viagens 

de ônibus Niterói x Jacarepaguá.  

A minha mãe, Lindalva Barbosa, que apesar de todas as dificuldades, sempre 

ajudando a conquistar meus objetivos, ao meu pai (em memória), Josildo Ferreira, 

que embora não esteja presente, acredito que está muito satisfeito com meu 

rendimento.  

Ao meu irmão e grande amigo, Fábio Alves, apoiando-me sempre. 

Aos meus padrinhos Lúcia Ribeiro e Luiz César Pires, que auxiliaram na minha 

educação, acreditando em mim. 

Aos meus tios, em especial Agenildo Caetano e Ronaldo Caetano, e todos meus 

parentes, que infelizmente não tiveram a oportunidade de estudar e chegar até 

uma graduação, eu dedico essa vitória a vocês. 

A minhas influências profissionais, o meu professor de Química no Ensino Médio, 

Arlindo Vasconcelos e a minha professora de Geografia no Ensino Médio, Rosa 

Guimarães, obrigada por tudo. 

Agradeço a minha supervisora Marisa Monte pela oportunidade de atuação na 

pesquisa da área mineral e pela autorização dos dados experimentais 

apresentados neste trabalho de conclusão de curso.  

Aos professores na Graduação, compartilhando um pouco de seus 

conhecimentos e experiências profissionais. Em destaque, Fernando Peixoto, Ana 

Carla, Laurinda, Lizandro, Jorge Ourique, Fábio Passos, Mônica Maia e os 

demais.  

Ao meu orientador João Felipe Mitre de Araujo pela atenção e disponibilidade para 

a preparação deste trabalho. À Banca Examinadora, composta pelos professores 

Geraldo de Souza e Monica Maia, pelos comentários e sugestões que foram 

incorporadas ao trabalho. 

Aos colegas do curso, aos meus clientes do quiosque pelo apoio e credibilidade.  



 
6 

 

                                                     RESUMO 

A mineração é uma atividade econômica bem relevante para o Brasil desde os 

tempos coloniais, sendo responsável por quase 5% do PIB nacional. O minério de 

ferro, localizado, principalmente, em Minas Gerais e Pará, é um dos grandes 

destaques de exportação brasileira para países como China, Estados Unidos, 

Canadá, Japão e Países Baixos. Para que esses produtos cheguem aos 

consumidores, suas matérias-primas extraídas passam por um tratamento mineral, 

também conhecido por beneficiamento mineral. Uma das principais técnicas de 

beneficiamento mineral é a flotação. Essa técnica consiste na separação de 

minerais do minério a partir da indução da hidrofobicidade de uma das espécies 

minerais, através dos reagentes de flotação. Uma técnica bastante empregada para 

avaliar a efetividade da flotação é a determinação do ângulo de contato das 

superfícies minerais no equipamento Tensiômetro K100. Foram realizados dois 

métodos de limpeza das superfícies minerais de quartzo e hematita, com solução 

de hidróxido de sódio e tratamento por plasma de argônio a frio. Em seguida, os 

ângulos de contato desses minerais foram determinados, concluindo que o método 

de tratamento por plasma de argônio foi mais eficiente, já que os minerais 

apresentaram ângulos iguais a zero, evidenciando sua hidrofilicidade. Outro 

experimento realizado, investigou a indução da hidrofobicidade da superfície do 

quartzo pela éteramina, após condicionamento e determinação de ângulo, 

concluindo que a amina é um coletor eficiente para a flotação do quartzo.  

 

Palavras-Chaves: Mineração. Hematita. Quartzo. Flotação. Ângulo de contato. 
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                                                     ABSTRACT 

A mining has been a very relevant economic activity for Brazil since colonial times, 

being responsible for almost 5% of national GDP. Iron ore, mainly located in Minas 

Gerais and Pará, is one of the major Brazilian exports to countries such as China, 

the United States, Canada, Japan and the Netherlands. In order for these products 

to reach consumers, their extracted raw materials undergo a mineral treatment, 

also known as mineral processing. One of the main techniques of mineral 

processing is flotation. This technique consists in the separation of minerals from 

the ore from the hydrophobicity induction of one of the mineral species through the 

flotation reagents. A technique widely employed to evaluate the flotation 

effectiveness is the determination of the contact angle of the mineral surfaces in 

the K100 Tensiometer. Two methods of cleaning the mineral surfaces of quartz 

and hematite with sodium hydroxide solution and cold argon plasma treatment 

were performed. Then, the contact angles of these minerals were determined, 

concluding that the argon plasma treatment method was more efficient, since the 

minerals had zero angles, showing their hydrophilicity. Another experiment carried 

out investigated the hydrophobicity induction of the quartz surface by ether, after 

conditioning and determination of the angle, concluding that the amine is an 

efficient collector for the quartz flotation. 

 

Keywords: Mining. Hematite. Quartz. Flotation. Contact angle. 
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1. INTRODUÇÃO 

A maioria dos produtos que utilizamos no dia a dia, como celulares, moedas, 

cadeiras, geladeiras entre outros são obtidos a partir do processamento de 

matérias-primas minerais. A formação de rochas, minerais e minérios foi 

resultante de milhões de anos de processos inorgânicos, além de intensas chuvas 

e secas. Inicialmente, o planeta era uma grande esfera composta por rochas 

fundidas e homogêneas. Com o resfriamento da Terra, os minerais foram se 

cristalizando e os elementos químicos de sua composição se separando. Os 

elementos químicos mais pesados se encontram no núcleo da Terra e os 

elementos mais leves na crosta. O clima tropical do Brasil favoreceu a presença 

de jazidas de ferro e bauxita, as mais recentes do planeta (VALE®1,2018).  

Desde tempos remotos, o homem exerce a mineração, seja ela para artefatos 

de cerâmicas (como a argila), seja para objetos de corte e armas, seja para 

confecção de pigmentos. A mineração como atividade econômica moderna 

acentuou-se no século XVII, com expedições atrás de metais valiosos, como ouro, 

prata, cobre, diamantes e esmeraldas. Em meados do século XIX, a mineração 

avançou com a descoberta da pólvora (mistura explosiva de enxofre, salitre e 

carvão). A mineração do carvão foi o ponta pé inicial para o progresso da 

tecnologia industrial e o uso de bombas e máquinas a vapor, no século XVIII, foi 

o primeiro passo para a siderurgia (DNPM, 2018).   

O relacionamento da humanidade com os materiais foi tão significativo, que as 

eras da sociedade receberam o nome do material mais importante da época, ou 

seja, idade da Pedra, passando por períodos conhecidos pela civilização 

dominante (como Período Romano), em seguida, a Era Moderna (idade do Aço) 

e a mais recente, a Era do Silício. A idade da Pedra remete-se ao período dos 

primeiros utensílios produzidos pelo homem e o início da Era dos Metais. O 

avanço da agricultura e o uso do solo favoreceram para o desenvolvimento de 

vasos cerâmicos para transporte e armazenamento dos produtos agrícolas, a 

chamada Era da Argila. Por volta de 4500 a 4000 anos antes de Cristo foi o 

período marcado pela Era dos Metais, destacando-se as Eras do Cobre, Bronze 

e Ferro, evidenciando as primeiras manipulações com os minérios (NAVARRO, 

2006). 
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Neste trabalho, o destaque será para o minério de ferro, em especial o 

itabirito comum, composto, em média, por 51% de hematita (óxido de ferro) e 49% 

de quartzo (óxido de silício). Um dos motivos para a escolha do minério de ferro é 

que seus produtos são materiais com intensa aplicação na construção civil, 

fabricação de carros e eletrodomésticos. As principais etapas de obtenção deste 

minério são: a escolha da mina, um estudo da infraestrutura, para posterior 

extração e transporte, seguido dos tratamentos como a britagem, o peneiramento, 

a estocagem e a recuperação, por fim, o carregamento, os viradores de vagão e 

o embarque, tomando um destino para uma indústria mineral gerar o produto para 

o consumidor final. Outro motivo para a escolha deste minério é por se tratar de 

uma das principais reservas minerais exportadas pelo Brasil para países como 

China, Estados Unidos, Canadá, Japão e Países Baixos. Além disso, as principais 

reservas deste minério se encontram nos estados de Minas Gerais e Pará, sendo 

minério de Carajás considerado o minério de ferro de melhor qualidade do mundo. 

E, por fim, a presença da maior produtora mundial de minério de ferro e pelotas 

(pequenas bolinhas de minério de ferro), matérias-primas essenciais para a 

fabricação de aço, a empresa VALE® (VALE®2, 2018). 

Como foi mencionado, para que os produtos finais do minério de ferro 

cheguem até os consumidores, faz-se necessário o seu tratamento, que tem por 

objetivo alterar a granulometria ou a concentração de uma das espécies minerais 

sem interferir na sua identidade física e química. Este tratamento abrange 

operações unitárias como cominuição, separação por tamanho e classificação, 

separações magnéticas e eletrostática, concentração gravítica e a flotação (LUZ 

et al.,2010). 

A flotação é uma técnica de separação de minerais bastante utilizada no 

tratamento do minério. Algumas análises posteriores ao processo como o 

analisador de liberação mineral (MLA) e a determinação de ângulo de contato são 

empregadas para avaliar a efetividade da separação. A primeira técnica, o MLA, 

identifica e quantifica as partículas minerais flotadas e sedimentadas em 

diferentes faixas granulométricas. A segunda consiste na determinação do ângulo 

de contato, avaliando a ação dos reagentes de flotação, ou seja, se as substâncias 

químicas adicionadas foram capazes de coletar ou deprimir uma das espécies. 
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Essa avaliação é notada nos valores dos ângulos de contato medidos, isto é, a 

maioria dos minerais são hidrofílicos, logo a espécie apresentou ângulo maior que 

zero, significa que a espécie se encontra hidrofóbica.  

2. Objetivos 

2.1. Objetivo Geral 

Determinar o ângulo de contato das superfícies minerais de quartzo e 

hematita no equipamento Tensiômetro Kruss K100, localizado no laboratório 

“Interações Superficiais Nanométricas LS-NANO”, no Centro de Tecnologia 

Mineral (CETEM - RJ). 

2.2. Objetivos Específicos 

 Comparar os dois métodos de limpeza das superfícies minerais de quartzo 

e hematita com solução de hidróxido de potássio e tratamento por plasma 

de argônio, através da determinação de ângulo de contato. 

 Avaliar a indução da hidrofobicidade de uma das espécies minerais após a 

adição de amido de milho, em diferentes concentrações e de éteramina, 

em uma única concentração, através da determinação de ângulo de 

contato. 

 Verificar a acurácia dos resultados experimentais a partir da equação de 

Washburn.  

 Depreender a importância da técnica de determinação de ângulo de 

contato para a realização da operação unitária de flotação. 
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3. Revisão Bibliográfica  

3.1. Mineração 

A mineração é uma atividade econômica bem relevante para o Brasil desde os 

tempos coloniais, sendo responsável por quase 5% do PIB nacional (VALE, 2017). 

No Brasil, os índios utilizavam os minerais para confeccionar ferramentas tais 

como ponta de flechas e facas, rituais religiosos como as estatuetas, além dos 

adornos pessoais. Cinquenta anos após a descoberta do Brasil, cartas enviadas 

ao rei Dom João III relatavam a presença de esmeraldas e outras riquezas 

minerais, bem como a existência de ouros e cristais. Anos mais tarde, haviam 

registros de outros minerais tais como ouro, cobre, ferro, ametista, granadas, 

magnesita, entre outros. No século XVIII, o Brasil se tornou o maior produtor de 

ouro e de diamantes no mundo, atraindo diversos cientistas estrangeiros (CPRM, 

2018). As mudanças geológicas do Planeta são responsáveis pela formação e 

pela distribuição dos recursos minerais no mundo (WELLMER,2002), conforme 

Figura 1. 

Figura 1. Principais exportadores e seus recursos minerais. 

 

Fonte: Wellmer (2002).  
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As principais reservas minerais brasileiras são alumínio (bauxita), cobre, 

estanho, ferro, manganês, nióbio, níquel e ouro (DNPM,2016), conforme ilustrado 

na Figura 2.  

 O Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro, sendo Minas Gerais 

e Pará os principais estados produtores. As reservas brasileiras de minério de 

ferro atingem 29 bilhões de toneladas. Isso é decorrente do alto teor de ferro 

encontrado nos minérios hematita (60%) e de itabirito (50%). Além disso, sabe-se 

que mais de 45% da exportação de minério de ferro é para a China (IBRAM, 2012).  

Figura 2. Principais reservas minerais Brasileiras. 

 

   Fonte: DNPM (2016). 

 A mineração é a atividade que mais gera matérias-primas para a 

humanidade. A partir do processamento desses minérios, diferentes produtos são 

formados com as características e qualidade empregados nos setores industriais 

diversos, para beneficiamento mineral, chegando aos consumidores. A Figura 3 
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apresenta uma variedade de produtos utilizados pela sociedade no dia a dia após 

o tratamento do minério.  

Figura 3. Diversos produtos oriundos da mineração utilizados no dia a dia da 

sociedade.  

 

   Fonte: ADIMB (2017). 

Nos dias atuais, a mineração é classificada como uma atividade complexa e 

de alto investimento. As etapas de extração e beneficiamento mineral dependem 

de estudos geológicos regionais, mapeamento da área desejada, sondagens, 

prospecções geofísica e geoquímica, estudos de segurança, condicionamento 

geológico, determinação das reservas do minério de interesse (qualidade e 

quantidade) e o custo operacional. Além disso, a atividade de mineração causa 

muito impacto ao meio ambiente, tais como a remoção da vegetação da área de 

extração, bem como a poluição de recursos hídricos e a contaminação de solos 

por produtos químicos durante a extração dos minerais (DNPM, 2018). 

As quinze maiores empresas de mineração no Brasil em 2010, conforme os 

dados da revista Exame, foram respectivamente: Vale®, Samarco®, CBMM®, 

Alunorte®, Namisa®, Magnesita®, Votorantim Metais Zinco®, Votorantim Metais 
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Níquel®, Hisponobras®, BHP Billition®, Mineração Maracá®, Kinross Paracatu®, 

MRN®, Anglo American® e Usiminas®. 

Infelizmente, a mineração é uma atividade com elevado índice de acidentes 

humanos. Segundo um jornal virtual “Brasil de fato”, as principais regiões 

mineradoras do país, Minas Gerais e Pará, apresentam maiores acidentes com 

trabalhadores de mineração. Entre os anos de 2000 e 2010, o índice geral de 

acidentes no Brasil foi de 8,66%. Já o indicador médio de acidente de mineração, 

em Minas Gerais, foi igual a 21,99%, quase três vezes mais que a média nacional.  

Um dos piores acidentes da história da mineração do Brasil, até o momento, 

foi o rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, no município de 

Mariana em Minas Gerais, em novembro de 2015. Dentre as principais 

consequências, destacam-se muitas mortes, pessoas desabrigadas e sem água, 

além dos impactos ambientais incalculáveis.   

3.2. Mineralogia 

 Muitas vezes utilizadas como sinônimos, minerais e minérios são conceitos 

diferentes. Mineral é definido como um sólido formado por processos naturais e 

inorgânicos e composição química homogênea. Enquanto que o minério é uma 

rocha composta por um ou mais minerais apresentando valor econômico 

agregado (KLEIN et al., 2012).  

 O estudo deste trabalho envolve dois minerais de interesse a hematita, um 

óxido de ferro, e o quartzo, um silicato. As Tabelas 1 e 2 apresentam algumas 

características dos minerais de estudo deste trabalho, hematita e quartzo, 

respectivamente.  

Segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), o minério 

itabirito é definido como uma rocha metamórfica, uma formação ferrífera bandada, 

que apresenta camadas milimétricas a centimétricas de hematita, alternadas com 

silicatos, geralmente de quartzo. E seu nome é oriundo de itabira, que significa 

“terra que brilha”, nome que também foi dado à cidade do Quadrilátero Ferrífero 

em Minas Gerais, uma das principais regiões produtoras de minério de ferro do 

mundo. 
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Dentre os principais tipos de minério itabirito, destacam-se o itabirito comum o 

itabirito dolimítico e o itabirito anfibolítico. A Tabela 3 mostra a composição mineral 

para os três tipos de itabirito (ROSIERE et al., 2000). 

Tabela 1. Propriedades da hematita. 

HEMATITA 

Pertence à classe dos óxidos, apresentando fórmula α-Fe2O3. Minerais associados: 

Ilmenita, Rutilo, Magnetita, Quartzo, Piroxênios, Anfibólios, Hidróxidos de Ferro, 

Carbonatos, e outros.  

Classe Cristalográfica Escalenoédrica hexagonal 

Solubilidade Insolúvel em água e levemente 

solúvel em HCl com formação de 

solução amarelada ou esverdeada 

Brilho Metálico a esplêndido 

Opacidade Opaco 

Ponto de fusão 1565oC 

Tenacidade Elástico e quebradiço 

Densidade 5,20  - 5,26 g/cm3 

Clivagem Não 

Partição Partição basal e romboédrica 

Radioativo Não 

Cor  Cinza, preto e cinza aço 

Dureza 5,0 – 6,0 

Magnético Levemente 

Fonte: Museu de Minerais,Minérios e Rochas Heinz Ebert1 (2018).  
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Tabela 2. Propriedades do quartzo. 

Quartzo 

Pertence à classe dos óxidos, apresentando fórmula SiO2. Minerais associados: 

calcita, fluorita, muscovita, feldspatos, epidoto, anfibólios, clorita, zeólitas, piroxênios e 

outros. 

Classe Cristalográfica Trapezoédrica trigonal 

Solubilidade Insolúvel em água e em HCl 

Brilho Fosco, vítreo e graxo 

Opacidade Opaco 

Ponto de fusão 700oC 

Tenacidade Quebradiço 

Densidade 2,65 g/cm3 

Clivagem Não 

Partição Partição romboédrica 

Radioativo Não 

Cor  Azul, Marrom, Branco, Amarelo, 

Incolor, Cinza, Preto, Púrpura 

Dureza 7,0 

Magnético Não 

Fonte: Museu de Minerais,Minérios e Rochas Heinz Ebert2 (2018).  

 

 

 

 

 

https://museuhe.com.br/mineral/fluorita-fluorite/
https://museuhe.com.br/mineral/muscovita-muscovite/
https://museuhe.com.br/mineral/epidoto-epidote/
https://museuhe.com.br/mineral/clorita-chlorite/
https://museuhe.com.br/mineral/zeolitas-zeolites/
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Tabela 3. Composição mineral do minério itabirito. 

Variedades Composição mineral 

Itabirito Comum hematita, martita, magnetita e quartzo. 

Itabirito Dolimítico martita, hematita, magnetita e dolomita. 

Itabirito Anfibolítico martita, hematite, magnetita, maghemita, 

grunerita, cummingtonita, tremolita, 

actinolita e quartzo. 

Fonte: Rosiere e Chemale (2000).  

A separação dos minerais do minério é realizada, normalmente, pelo 

processo de flotação.  

3.3. Flotação  

A flotação é uma técnica de separação de mistura bastante utilizada no setor 

mineral. Muitos materiais didáticos apresentam a flotação erroneamente, trazendo 

exemplos como separação de areia em água, confundindo com a técnica de 

sedimentação, que em alguns casos é uma etapa anterior à inserção de bolhas e 

arraste de partículas, isto é, a flotação propriamente dita. Outro exemplo de 

flotação abordado equivocadamente é a separação de serragem em água, 

comparando o arraste da serragem ao da flotação. Nesse caso, há uma separação 

da mistura por densidades diferentes, ou seja, um líquido de densidade 

intermediária, no caso a água, promoverá o arraste do material mais leve para a 

superfície e o mais pesado para o fundo. Contudo, o processo de flotação só pode 

ser definido quando há a inserção de bolhas de ar no meio líquido, seguida da 

adesão das partículas à bolha, e seu arraste à superfície do líquido, resultando na 

separação de fases (MASSI et al., 2008).  

A flotação é uma operação unitária aplicada no tratamento de água e esgoto, 

na recuperação de corantes em indústria de papel, na separação de plásticos e 

no beneficiamento mineral. O beneficiamento mineral é definido como o 

tratamento de uma matéria-prima mineral para a obtenção de produtos 

comercializáveis. O processo de flotação ocorre a partir da hidrofobização 



 
22 

 

(diminuição da afinidade pela água) da superfície do mineral que se deseja flotar, 

a partir do uso de reagentes químicos que possam interagir com as partículas 

minerais dispersas em água e transformá-las em hidrofóbicas, visto que poucos 

minerais são naturalmente hidrofóbicos como grafita, talco e molibdenita 

(ANDRADE, 2018).  

Dentre os principais processos de flotação utilizados nas indústrias de minerais 

destacam-se (CHAVES et al., 2010):  

 Flotação por espumas (froth flotation): os minerais hidrofobizados 

dispersos em meio aquoso são coletados por bolhas de ar e levados até a 

superfície, enquanto que os minerais hidrofílicos permanecem na fase 

aquosa com o fluxo de água. 

 Flotação em película (skin flotation): os minerais são despejados na 

superficie da água, e as partículas hidrofílicas se molham e afundam, 

enquanto que as hidrofóbicas permanecem na superfície, sendo removidas 

por transbordamento. 

 Flotação em óleo (bulk oil flotation): as partículas minerais são agitadas em 

uma suspensão água e óleo. Após repouso, as partículas hidrofílicas se 

molham e afundam, e as hidrofóbicas se concentram na interface.  

 Flotação carreadora (carrier flotation): utilizado para recuperação de 

partículas ultrafinas. As partículas ultrafinas hidrofóbicas aderem-se às 

partículas grosseiras, sendo carreadas pelas bolhas de ar e então flotadas.  

 Eletroflotação (electroflotation): bolhas de gás são formadas pela 

decomposição eletroquímica de água.  

 Flotação em floco (floc flotation): usado para recuperar partículas finas 

após a agregação seletiva das mesmas.  

A flotação por espumas é a técnica mais empregada no setor mineral, 

sendo classificada conforme o modo de operação (CHAVES et al., 2010):  

 Flotação direta: quando minerais de interesse são flotados. 

 Flotação reversa: quando minerais de interesse permanecem na polpa. 

 Flotação coletiva: quando minerais com características semelhantes flotam 

juntos. 
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 Flotação seletiva: uma única espécie é flotada. 

 Flotação instantânea: quando a flotação é realizada em tempos curtos após 

a moagem.  

3.3.1. Célula de Flotação 

 As máquinas de flotação são constituídas por tanques, chamados de 

células (Figura 4). Essas células podem ser utilizadas individualmente ou em 

conjunto de duas ou mais células. Em uma extremidade de flotação existe um 

compartimento para a alimentação e na extremidade oposta, a descarga. O 

material deprimido segue o fluxo de água, saindo pelo fundo da célula, enquanto 

que o material flotado é arrastado pela espuma, levado à superfície onde é 

retirado. Existe um rotor no fundo da célula, responsável pela agitação da polpa e 

sua suspensão. O ar é comprimido para dentro da máquina de flotação. Além 

disso, há uma peça em torno do rotor, o estator, que fragmenta as bolhas de ar 

(CHAVES et al., 2010).  

Figura 4. Célula de flotação Magotteaux utilizada nos ensaios. 

 

        Fonte: Autoria Própria. 

3.3.2. Reagentes de Flotação 

Como já foi mencionado, a maioria dos minerais são hidrofílicos, isto é, 

apresentam afinidade pela água. A técnica de separação dos minerais é, 

usualmente, realizada numa suspensão em água, portanto a separação dos 

minerais seria muito difícil. Então, uma solução foi adicionar alguma substância 
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química que induzisse a hidrofobicidade de alguma das espécies minerais 

presentes para separar as fases.  

A parte mais importante do processo de flotação é a adição de reagentes. 

Essas substâncias são divididas em três grupos: coletores, espumantes e 

modificadores (depressores, ativadores, reguladores de pH e agentes 

dispersantes) (CHAVES et al., 2010). 

3.3.2.1. Coletores 

São surfactantes, cuja estrutura é composta por uma parte molecular (não 

iônica) e uma parte polar (iônica). Em função da sua carga iônica, os coletores 

podem ser classificados como aniônicos ou catiônicos. O radical dos coletores é 

quimicamente ativo e capaz de interagir elétrica ou quimicamente com a superfície 

do mineral a ser coletado. Os coletores tendem a migrar para a interface sólido- 

gás (CHAVES et al., 2010). 

Muitos trabalhos científicos apontam os coletores catiônicos, por exemplo, as 

aminas, como coletores menos seletivos que os aniônicos, porém são adsorvidos 

e dessorvidos fácil e rapidamente. As aminas são usualmente utilizadas no 

processo de flotação de não metálicos como o quartzo, para o beneficiamento do 

minério itabirito (CHAVES et al., 2010).  

Segundo Barbosa e Baltar (2012), a flotação de quartzo é, normalmente, 

realizada com variedades de amina. A éteramina (utilizada também no estudo 

experimental deste trabalho) confere maior solubilidade devido ao seu segundo 

grupo polar. Outra característica é que a adsorção da amina ao mineral é por 

atração eletrostática. O quartzo, por exemplo, apresenta ponto isoelétrico na faixa 

de pH entre 2,0 e 4,0. O experimento realizado Barbosa e Baltar (2012), apontou 

a dificuldade de flotação de partículas finas, pelo aumento da velocidade de 

flotação com o aumento da concentração do coletor. Além disso, notou-se que o 

aumento da alcalinidade favoreceu a adsorção da amina, permitindo uma melhor 

hidrofobização da superfície, porém a flotação foi mais lenta. A Tabela 4 apresenta 

algumas propriedades da éteramina, coletor utilizado no experimento deste 

trabalho.  
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Tabela 4. Propriedades da éteramina. 

Éteramina 

                                      

Fórmula Química R-O-(CH2)3-NH2 

Solubilidade Solúvel em água: 200g/L a  

20 oC 

Solúvel em etanol:>1000g/L a 20 

oC 

Aparência Líquido branco até amarelo 

Ponto de ebulição 70oC 

Densidade 0,9 g/cm3 a 30 oC 

Fonte: Clariant (2018). 

3.3.2.2. Espumantes 

São compostos orgânicos heteropolares, com estruturas semelhantes aos dos 

coletores, porém apresentam a função de reduzir a tensão superficial na interface 

água/ar, aumentando a resistência das bolhas, melhorando a coleta das partículas 

de mineral hidrofobizado. Os espumantes tendem a migrar para a interface 

líquido-gás (CHAVES et al., 2010).  

3.3.2.3. Modificadores 

São reagentes orgânicos ou inorgânicos que tem a função de melhorar a 

seletividade durante a flotação. Dentre as principais atuações dos modificadores 

estão: regular o pH da polpa, favorecer ou inibir a ação de um coletor sobre a 

superfície mineral e dispersar as partículas (CHAVES et al., 2010).  

3.3.2.3.1. Depressores 
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São sais metálicos, por exemplos, silicato de sódio, sulfeto de sódio, dicromato 

de potássio, cianeto de sódio. Além de alguns colóides orgânicos como amido, 

dextrina, tanino, quebracho e lignino-sulfonato. Atuam na depressão de espécies 

minerais presente, para uma coleta seletiva (CHAVES et al., 2010). 

O amido é um polissacarídeo formado por unidades de glicose (Tabela 5). 

Após o processo de polimerização do amido, dois polissacarídeos são formados: 

a amilose e a amilopectina (Figura 5). A amilose é um polímero linear, com 

ligações glicosídicas α 1,4, enquanto que a amilopectina é um polímero 

ramificado, com maior peso molecular e com ligações α 1,4 e α 1,6. Na nossa 

alimentação, o amido está presente em alimentos como batata, arroz e trigo 

(FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2015).  

Figura 5. Estruturas químicas da amilose (à esquerda) e amilopectina (à 

direita). 

 

           Fonte: Food ingredients Brasil (2015). 
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Tabela 5. Propriedades do amido. 

                                                         AMIDO 

Fórmula Química (C6H10O5)n 

Solubilidade Solúvel em água. 50g/L a 90 oC 

Aparência Pó branco 

Ponto de ebulição 200oC 

Classificação Polímero natural, carboidrato, 

polissacarídeo 

Densidade 1,5 g/cm3 

Fonte:Sbq (2018).  

3.3.2.3.2. Ativadores 

Os principais ativadores são sulfeto de sódio e sulfato de cobre. São sais 

solúveis de metais que modificam a superfície mineral após a formação de um 

composto intermediário, aumentando ou selecionando a ação do coletor 

(CHAVES et al., 2010). 

3.3.2.3.3. Reguladores de pH 

 São utilizados barrilha, soda cáustica, cal, ácido sulfúrico e, raramente, o 

ácido clorídrico. O ajuste de pH é de suma importância para a dissociação dos 

coletores e dos agentes modificadores, além da dissociação de ânions e cátions 

dos minerais (CHAVES et al., 2010).  

3.3.2.3.4. Dispersantes 

São reagentes inorgânicos ou orgânicos capazes de individualizar partículas 

minerais agregadas, para depois separá-las. Os principais compostos que atuam 

como dispersantes são metassilicato de sódio, metafosfato de sódio, poliacrilato 

de sódio e carboxi metil celulose (CHAVES et al., 2010). 
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3.4. Técnicas instrumentais para avaliação do processo de flotação 

3.4.1. Caracterização mineral pelo MLA 

Após o processo de flotação, é possível avaliar se a separação dos 

minerais foi eficaz através da técnica de analisador de liberação mineral (MLA). O 

MLA é bastante utilizado para a identificação de minerais em materiais 

particulados ou granulados, bem como a quantificação de características como a 

abundância mineral, o tamanho de grão e a liberação. O MLA pode medir metais 

básicos e preciosos, minerais industriais, carvão e outros materiais (SCHNEIDER 

et al., 2012).   

Duas imagens de partículas do minério itabirito na granulometria 106x75 

µm, após o processo de flotação, geradas pelo equipamento MLA são 

apresentadas nas Figuras 4 e 5. Esses resultados têm como finalidade explicitar 

os efeitos dos reagentes de flotação sobre as superfícies de quartzo e hematita, 

bem como avaliar qualitativa e quantitativamente a separação dos minerais. Essas 

imagens foram obtidas pelos pesquisadores Schneider e Monte (2012).  

A partir dessas imagens, verificou-se que o material afundado representado 

pela Figura 6 é, em maior parte, composto por hematita, enquanto o material 

flutuado, Figura 7, é composto, em sua maioria, por quartzo. Porém, é possível 

verificar que a flotação não foi bem sucedida para o material afundado, tendo em 

vista a baixa recuperação de quartzo, ou seja, a presença de quartzo no afundado. 

Alguns fatores como curto tempo de flotação, pouca quantidade de reagentes de 

flotação, problemas na liberação da fase podem contribuir para esse resultado 

(SCHNEIDER et al., 2012).   
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Figura 6. Partículas de afundado de hematita (vermelha) e quartzo (cinza) na 

faixa granulométrica de 106x75 µm após 120 segundos de flotação.          

 

Fonte: Schneider et al. (2012). 

 

Figura 7. Partículas flotadas de hematita (vermelha) e quartzo (cinza) na faixa 

granulométrica de 106x75 µm após 120 segundos de flotação. 

 

Fonte: Schneider et al. (2012). 
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3.4.2. Determinação de ângulo de contato 

 O ângulo de contato é o ângulo formado entre uma reta tangente ao perfil 

da gota e a outra tangente à interface sólido-líquido. Ambas as retas são 

originadas do ponto de contato das três fases envolvidas: sólido, líquido e gás, 

Figura 8 (MARTINS, 2009).  

Figura 8. Representação do ângulo de contato entre uma gota de líquido e a 

superfície de um sólido. 

 

        Fonte: Martins (2009). 

 

 O deslocamento de um fluido sobre uma superfície sólida é conhecida por 

molhabilidade. Quando um sólido é completamente molhado pela água, é 

denominado hidrofílico, já um sólido parcialmente molhado pela água é dito 

hidrofóbico, tendo afinidade por substâncias apolares ou lipofílicas como o ar e 

compostos orgânicos (MARTINS, 2009). 

 É possível induzir a hidrofobicidade seletiva, introduzindo substâncias 

coletoras e depressoras, como amina e amido para uma flotação reversa, isto é, 

quando minerais de interesse permanecem na polpa (CHAVES et al.,2010). 

 Segundo dados literários, quando o ângulo de contato for igual a zero graus 

significa que o líquido molha completamente o sólido, caso o ângulo seja maior 

que zero graus significa que o líquido molha parcialmente o sólido (RIBEIRO, 

2009) 

 Dentre os principais métodos utilizados para determinar o ângulo de 

contato são: gota séssil (Figura 9 A), placa de Wilhelmy (Figura 9 B) e ascensão 

capilar de Washburn (Figura 9 C) que são detalhados abaixo. 

 O método da gota séssil é o mais utilizado pela simplicidade e facilidade de 

manuseio. Uma gota do líquido é depositada sobre uma superfície sólida através 
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de uma microsseringa. Esta gota é ampliada com uma lente e o ângulo de contato 

é medido através do goniômetro (MUNIZ, 2005). 

 Já o método Wilhelmy consiste em uma placa de perímetro conhecido, 

suspensa por uma balança e imersa no líquido. Gradativamente, a placa se 

desliga do líquido e o valor do peso de destacamento (Pdes) é obtido. Uma vez 

conhecidos os valores de comprimento (x), largura (y) e peso (P), a tensão 

superficial pode ser calculada de acordo com a equação Wilhelmy (Equação 1). 

Após a determinação da tensão, calcula-se o valor do ângulo de contato através 

da Equação 2 (LIMA et al., 2010). 

 

 

O método de ascensão capilar de Washburn (MAC) se baseia no fenômeno 

da capilaridade, que se trata da ascensão de um líquido num tubo capilar que está 

parcialmente imerso. A elevação capilar depende da tensão superficial e da 

relação entre adesão e coesão do líquido. Ou seja, a capilaridade é o resultado 

de forças atrativas entre o líquido e a parede capilar (ALGHUNAIM et al., 2016).  

Dentre esses métodos, utilizou-se o método de ascensão capilar ou método 

de Washburn, por se tratar de um sólido em forma de pó e pela facilidade da 

análise. O equipamento utilizado foi o tensiômetro Krüss K100. Esse equipamento 

é regido pelo método da sorção. No primeiro momento, determina-se a constante 

de capilaridade em um solvente apolar e, em seguida, o ângulo de contato em um 

solvente polar. O programa do computador fornece um gráfico de massa elevado 

ao quadrado (massa2) versus tempo (t), semelhante à Figura 10.  A partir desse 

gráfico é possível determinar a constante de capilaridade e o ângulo de contato. 

𝛾 =
𝑃𝑑𝑒𝑠 − 𝑃

2(𝑋 + 𝑌)
 

            (1) 

𝛾 =
𝐹

𝐿 × cos 𝜃
   

             (2) 
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A Figura 10 (VALENCIA et al., 2018) apresenta um gráfico dividido em três 

regiões: A primeira (Etapa I), cujas forças inerciais são dominantes e a massa é 

aproximadamente igual ao tempo. A segunda (Etapa II) conhecida como a região 

de Washburn, onde as forças capilares são maiores que as forças gravitacionais 

e a massa ao quadrado é aproximadamente igual ao tempo. Por último, a região 

viscosa (Etapa III), cujos efeitos gravitacionais tornam-se dominantes e a variação 

da massa com o tempo é aproximadamente zero (dm/dt = 0) (ALGHUNAIM et al., 

2016).  

Figura 9. Métodos mais utilizados para a determinação de ângulo de contato. 

 

  Fonte: Alghunaim et al. (2016). 

 

  Figura 10. Gráfico de massa elevado ao quadrado versus tempo 

fornecendo a constante de capilaridade e/ou o ângulo de contato. 

 

 

   Fonte: Valencia et al. (2018). 
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3.4.2.1. Equação de Washburn 

 A referência do texto abaixo é uma tradução do manual do equipamento 

tensiômetro Krüss K100.  

O pó compactado, através do qual um líquido flui, pode ser considerado 

como um pacote de capilares e isso significa que o cálculo do ângulo de avanço 

corresponde ao ângulo de contato entre o sólido e o líquido. Com isso, a equação 

de Washburn (3), que se aplica a constante de capilaridade, pode ser usada.  

ℎ2 =
𝜎 × 𝑟 × cos 𝜃 × 𝑡

2𝜂
                 

(3) 

 Onde h a altura,  𝜎 é a tensão superficial do líquido, r é o raio capilar,  𝜃 

é o ângulo de avanço, t é o tempo e  𝜂 é a viscosidade do líquido.  

 O raio capilar r para o pó em massa deve ser substituído por uma 

quantidade que descreva a orientação dos microcapilares c e o raio médio ř. 

Como resultado, o raio r pode ser substituído pela constante c.ř isso se aplica a 

um determinado pó, pressupondo que a densidade aparente do pó seja uniforme, 

como pode ser observado na equação 4. 

ℎ2 =
𝜎 × 𝑐 × ř × cos 𝜃 × 𝑡

2𝜂
 

(4) 

 Uma vez que a altura não pode ser determinada diretamente, o cálculo é 

refeito a partir do aumento de peso medido, a densidade do líquido e o diâmetro 

do tubo. A equação 5 relaciona a massa e a altura.  

 

𝑊 = 𝜋 × 𝜀 × ℎ × 𝜌 × 𝑟2  (5) 

onde W é a massa, ε é a porosidade do pó empacotado, ρ é a densidade do 

líquido, 𝜋 é constante, r é o raio interno do tubo e h é a altura.  

 Reorganizando a equação 5, temos a equação 6: 
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ℎ =
𝑊

𝜌. 𝑐
, onde 𝑐 = 𝜋. 𝜀. 𝑟2      

  (6) 

 Assumindo-se as constantes de capilaridades iguais para o líquido que 

não molha e o líquido que molha e igualando as equações 3 e 6 obtém-se a 

equação 7, que é a equação de Washburn, cujo ângulo é obtido pela inclinação 

da reta massa2 versus t. 

cos  =
(W²/t)nw . (γlv)w. (ƞ)nw. ( ρ²)w 

(W²/t)w . (γlv)nw. (ƞ)w. ( ρ²)nw

   
(7) 

 

onde W é a massa do sólido em pó, t é o tempo, γlv é a tensão superficial líquido-

vapor, ρ é a densidade,  é o ângulo de contato da partícula e η é a viscosidade 

do líquido. O termo nw remete-se ao líquido que não molha e w refere-se ao 

líquido que molha.  

A equação de Washburn se aplica a fluidos newtonianos (viscosidade 

constante), fluidos incompressíveis (densidade constante), fluxo laminar e fluxo 

totalmente desenvolvido. 

Existem dois fatores que podem interferir na determinação do ângulo de 

contato. O primeiro está relacionado ao empacotamento do pó no tubo capilar e o 

segundo com o tipo de líquido de ascensão ao tubo. O empacotamento deve ser 

uniforme para não ocorrer uma canalização local ou um colapso do pó durante a 

ascensão do líquido ocasionando num erro de leitura do ângulo. Já a seleção do 

líquido depende das principais propriedades físicas: tensão superficial, 

viscosidade e pressão de vapor. Muitos líquidos são utilizados, entre eles estão 

alcanos, metanol, etanol, tolueno e octano (ALGHUNAIM et al., 2016).  

Neste trabalho utilizou-se o método de ascensão capilar de Washburn para 

a determinação dos ângulos de contato da hematita e do quartzo, após minuciosa 

limpeza dos minerais. 
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3.4.3. Determinação de ângulo de contato da hematita 

Um trabalho realizado por Miller (2016) apresenta as características de 

molhabilidade das superficies minerais hematita e goetita. O estudo de Miller 

aponta dois pontos interessantes sobre as superfícies da hematita. O primeiro 

destaque é o ângulo de contato da hematita pura ser zero e o segundo ponto é a 

influência do pH sobre o ângulo de contato de superfícies minerais.  

Miller cita que a maioria dos óxidos minerais são hidrofílicos, ou seja, suas 

superfícies são molhadas totalmente por água, porém alguns são molhados em 

minutos, e outros se estendem a dias.  

Utilizou-se uma solução de KCl 0,001 M com diferentes valores de pH para 

medição de ângulos de contato da superfície mineral da hematita. As medições 

de tempo de fixação da bolha foram realizadas no equipamento MCT 100 

temporizador de indução eletrônica.  

Inicialmente, a hematita se mostrou hidrofóbica em pH natural, gerando um 

ângulo de 50º. Permaneceu hidrofóbica em pH ácido, tornando-se hidrofílica em 

pH básico, com ângulo igual a zero. Notou-se, também, que em pH natural, dentro 

24 horas a hematita teve seu ângulo de contato reduzido a 20º. A Figura 11 

representa o gráfico dos ângulos de contato da hematita e da goetita em diferentes 

faixas de pH. 

Figura 11. Valores de ângulo de contato para hematita (curva vermelha) e 

goetita (curva azul) para diferentes valores de pH.  

 

 

 

 

 

                

Fonte: Miller (2016). 
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4. METODOLOGIA 

Este trabalho intitulado “Determinação de ângulo de contato das superfícies 

minerais quartzo e hematita” apresenta dados experimentais de um projeto de 

pesquisa desenvolvido pela aluna Adriana Alves Barbosa e a supervisora Marisa 

Bezerra de Mello Monte, no laboratório “Interações Superficiais Nanométricas LS- 

NANO”, no Centro de Tecnologia Mineral (CETEM - RJ), durante o período de 

setembro de 2017 a setembro de 2018. Uma declaração de autorização da 

utilização desses dados experimentais no projeto final do curso de Engenharia 

Química da Universidade Federal Fluminense encontra-se no Anexo I.  

A metodologia deste trabalho consiste em três etapas: a primeira na 

moagem das amostras e separação em seis faixas granulométricas. A segunda 

etapa se baseia nas limpezas das amostras com solução de 1 mol/L de hidróxido 

de potássio (KOH) e plasma de argônio frio, separadamente. E a terceira etapa 

na determinação de ângulo de contato que se divide em dois ensaios: o primeiro 

compara os tratamentos das amostras com solução de KOH e plasma de argônio 

e o segundo avalia a influência dos reagentes de flotação amido de milho e 

éteramina sobre as superfícies minerais após os respectivos tempos de 

condicionamento.   

Primeiramente, as amostras foram moídas com o auxílio de um pistilo e um 

almofariz. Em seguida, essas amostras foram submetidas a uma análise 

granulométrica, utilizando-se um conjunto de peneiras aço- inox da série Tyler, 

nas faixas granulométricas de -53 +38 μm, -75+53 μm, -106+75 μm, -150+106 

μm,-212 +150 μm e +212 μm, sob agitação automática.  

Após a separação das amostras por tamanho, foram realizados dois 

tratamentos de limpeza: um com solução de hidróxido de potássio 1 mol/L e outro 

com plasma de argônio. O primeiro método é bastante empregado para limpezas 

de óxidos. O segundo processo de tratamento vem sendo utilizado em superfície 

mineral (GARCIA et al., 2010).  

A etapa de limpeza das amostras é significativa para a determinação de 

ângulo de contato, visto que a amostra tem de estar isenta de impurezas para 
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apresentar um resultado coerente ao do mineral natural. Sabe-se que a maioria 

dos minerais são hidrofílicos, logo devem apresentar ângulo de contato igual a 0o.  

A determinação do ângulo de contato foi realizada pelo equipamento 

tensiômetro Krüss K100, que apresenta um software baseado no método de 

Washburn. Porém, esse ângulo de contato também pode ser determinado através 

de uma equação matemática que relaciona as propriedades fisico-químicas 

(viscosidade, densidade, tensão superficial) dos fluidos n-hexano e água.  

4.1. Limpeza com Hidróxido de Potássio 

Primeiramente, preparou-se uma solução de hidróxido de potássio 1mol/L. 

Em seguida, 10 gramas de quartzo e hematita foram colocados separadamente 

em béqueres contendo 100 mL de hidróxido de potássio 1mol/L em placa de 

agitação por quatro horas. Depois, retirou-se o hidróxido de potássio e, em 

seguida, a água Milli-Q (água ultrapura, isenta de sais, com resistividade de 18,2 

MΩ.cm a 25ºC) foi adicionada em cada béquer, sob agitação por mais 15 minutos. 

Posteriormente, as amostras foram lavadas com água Milli-Q em filtro de Büchnen 

e kitassato a vácuo até que a água passante estivesse no pH da água utilizada. 

Por fim, as amostras foram transferidas para a placa de Petri realizando-se a 

secagem em uma estufa a uma temperatura de 80ºC. 

4.2. Limpeza com Plasma 

Esta etapa foi realizada em parceria com a Professora Renata Antoun 

Simão do Laboratório de Engenharia de Superfícies do Programa de Pós 

Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais (PEMM) da Coppe (Instituto 

Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia), da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Inicialmente, montou-se o reator indutivo, composto por uma bobina de 

indução que fica na sua parte externa. Dentro deste reator, um tubo de vidro com 

as extremidades parcialmente abertas foi introduzido com o material a ser limpo 

(20 gramas), onde nesse experimento utilizou-se somente a hematita (Figura 6). 

Este tubo gira com o auxílio de um motor de passo. Depois foi feito o vácuo no 

sistema e, em seguida, introduziu-se o argônio para a realização do plasma a frio, 
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que é gerado em temperaturas mais baixas do que o plasma térmico. Logo após, 

aplicou-se uma tensão de 80 V, durante 30 minutos. Por fim, retirou-se a amostra 

limpa do reator (Figura 12).  

Figura 12. Reator indutivo com plasma de argônio a frio. 

       Fonte: Autoria própria. 

4.3. Ângulo de Contato 

A determinação do ângulo de contato foi realizada pelo equipamento 

Tensiômetro Krüss K100. Este equipamento possui um manual de utilização, onde 

se encontra o passo a passo da análise experimental, bem como a utilização do 

programa do computador para determinação de ângulo de contato.  

O procedimento de análise se baseia no método de sorção, que é usado 

para determinar a energia superficial de um sólido em forma de pó. 

Inicialmente, colocou-se o papel de filtro em um anel metálico e, em 

seguida, o conjunto (anel metálico com papel de filtro) foi inserido na parte inferior 

do tubo capilar. Depois, adicionou-se a amostra seca, já pesada, neste tubo, 

compactando-a de forma uniforme (Figura 13 A). Um tubo cilíndrico de 

identificação SH0810 é utilizado para o repouso da amostra (Figura 13 B). Em 

seguida, o conjunto (tubo+amostra) entra em contato com o recipiente que contém 

o líquido (Figura 13 C), cuja velocidade aumenta, e a massa do pó é registrada 

com o aumento de peso em função do tempo. 

A determinação do ângulo de contato ocorre após a determinação da 

constante de capilaridade. No primeiro momento, o líquido presente no recipiente 

de repouso da amostra foi o n-hexano, um solvente apolar, determinando-se a 

constante de capilaridade. No segundo momento, o líquido utilizado para 
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determinar o ângulo de contato foi água Milli-Q. Essa constante de capilaridade é 

adicionada no programa do computador, e na leitura com a água, o programa 

calcula o ângulo. O resultado obtido experimentalmente pode ser verificado a 

partir da equação de Washburn, onde se determina o ângulo de contato a partir 

das propriedades físico-químicas dos fluidos utilizados na análise, bem como a 

massa do mineral adicionada ao tubo capilar.  

Figura 13. Amostra no tubo capilar, marcação de altura 2 cm (A), cubeta com o 

fluido para análise (B) e ascensão capilar em andamento (C). 

 

                       Fonte: Pereira et al. (2013). 

Na Tabela 6 encontram-se os valores das propriedades físico-químicas que 

serão utilizadas para o cálculo do ângulo de contato. Esses valores se encontram 

no programa do computador, mas também podem ser encontrados em livros e 

internet.   

Tabela 6. Propriedades fisico-químicas do n-hexano e da água. 

Propriedades n-Hexano Água 

Densidade (g/cm3) 0,655 0,998 

Viscosidade (mPa.s) 0,294 0,890 

Tensão Superficial 

(mN/m) 
18,4 72,0 

              Fonte: Software Kruss (2018). 
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5. Resultados e Discussões 

Os resultados inicias de ângulo de contato do quartzo e da hematita avaliam 

os dois procedimentos de limpeza aplicados às superfícies desses minerais. O 

primeiro método utilizando a solução de hidróxido de potássio e segundo processo 

empregando plasma de argônio.  

Todas as tabelas, com exceção das duas últimas, apresentam duas 

colunas com valores experimental e calculado de ângulo de contato. A medida 

experimental é fornecida pelo equipamento, enquanto o valor calculado é obtido 

a partir da equação de Washburn que necessita de parâmetros físico-químicos 

dos solventes manipulados e da quantidade (em massa) do mineral em pó. Essa 

equação foi apresentada na revisão bibliográfica.   

Inicialmente, os ensaios foram realizados em seis faixas granulométricas, 

sendo elas, -53+38 µm, -75+53 µm, -106+75 µm,-150+106 µm,-212+150 µm e 

+212 µm. As Tabelas 8 e 9 apresentam os valores de ângulo de contato do quartzo 

e da hematita, respectivamente, após limpeza com solução de KOH. 

A maioria dos minerais são hidrofílicos, portanto ao entrar em contato com 

a água, molham perfeitamente, resultando em ângulos de contato iguais a zero. 

Os resultados de ângulo de contato do mineral quartzo, após tratamento com 

solução de hidróxido de sódio, apresentados na Tabela 7, foram satisfatórios, pois 

foram encontrados ângulos aproximadamente iguais a zero, evidenciando a 

hidrofilicidade do quartzo, visto que a superfície foi molhada completamente. 

Já a Tabela 8 apresenta as medidas de ângulo de contato do mineral 

hematita. Porém, os valores determinados foram muito elevados, não sendo 

adequados, pois classificam este mineral como hidrofóbico, uma contradição, 

porque a hematita é um mineral hidrofílico. Esses valores geraram algumas 

dúvidas quanto à calibração do equipamento e à metodologia de limpeza com 

solução de KOH para a superficie da hematita. Então, optou-se por outro método 

de tratamento de superfície mineral, utilizando plasma de argônio a frio. As 

medidas determinadas  no novo procedimento de limpeza são mostrados na 

Tabela 9. Como não havia amostras suficientes para as seis faixas 
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granulométricas, de acordo com os ensaios anteriores, foram utilizadas apenas 

dois intervalos granulométricos -106 +75 e +212 µm.  

Tabela 7. Valores experimentais e calculados de ângulo de contato para o 

quartzo após limpeza com KOH. 

Tamanho 

(µm) 

Ângulo  

experimental  

(θ) 

Ângulo 

Calculado 

 (θ) 

-53+38 0 1,0 

-75+53 0 1,0 

-106+75 0 1,0 

-150+106 0 0,6 

-212+150 0 0,7 

+212 0 0,9 

                   Fonte: Autoria Própria. 

 

Tabela 8. Valores experimentais e calculados de ângulo de contato para a 

hematita após limpeza com KOH. 

Tamanho 

(µm) 

Ângulo 

Experimental 

(θ) 

Ângulo 

Calculado 

 (θ) 

-53+38 85 84 

-75+53 84 89 

-106+75 86 88 

-150+106 87 87 

-212+150 89 86 

+212 87 83 

                 Fonte: Autoria Própria. 

  

  De acordo com os resultados da Tabela 9, observou-se que a limpeza da 

superfície do mineral hematita com plasma a frio foi bastante eficiente, tendo em 
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vista os valores de ângulos de contato foram iguais a zero, confirmando a 

hidrofilicidade deste mineral. 

Tabela 9. Valores experimentais e calculados de ângulo de contato da hematita 

após tratamento com plasma de argônio. 

Tamanho 

(µm) 

Ângulo experimental 

(θ) 

Ângulo 

Calculado  

(θ) 

-106+75 0 0,2 

+212 0 0,2 

              Fonte: Autoria Própria. 

  

Embora  a análise de limpeza com solução de KOH do mineral quartzo 

tenha sido satisfatória, resolveu-se, também,  avaliar a influência do tratamento 

com plasma de argônio a frio sobre a superfície deste mineral, apenas  em duas 

faixas granulométricas -106 +75 e +212 µm, porque não havia amostras em 

grande quantidade. 

 A Tabela 10 mostra as medidas dos ângulos de contato do quartzo, após 

tratamento com plasma, iguais a zero, evidenciando a eficiência dos dois métodos 

de limpeza de superfície para este mineral.  

Tabela 10. Valores experimentais e calculados de ângulo de contato do quartzo 

após tratamento com plasma de argônio. 

Tamanho 

(µm) 

Ângulo experimental  

(θ) 

Ângulo 

Calculado  

(θ) 

+75-106 0 0 

+212 0 0 

            Fonte: Autoria Própria. 

A segunda etapa da análise do comportamento das superfícies dos 

minerais quartzo e hematita envolve a ação dos reagentes de flotação. Como o 

minério de estudo é o itabirito, composto principalmente pelos minerais hematita 

e quartzo, dados da literatura científica apontam que os reagentes mais utilizados 

na flotação de itabirito são amido e aminas. Com isso, os minerais quartzo e 
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hematita foram condicionados com amido de milho, nas concentrações de 100, 

200, 300, 500 e 600 ppm, por 5 minutos e com éteramina 50 ppm por 2 minutos. 

Avaliando-se, assim, a ação do amido como agente depressor de hematita e a 

atuação da éteramina como coletor de quartzo, a partir da determinação dos 

ângulos de contato. Como não havia amostras de minerais suficientes, realizaram-

se as análises apenas em duas frações granulométricas de -106 +75 µm e +212 

µm.  

Essas análises ocorreram em meio alcalino, isto é, pH 10,5. Dois fatores 

contribuem para se trabalhar em pH básico: o primeiro é que a hematita apresenta 

ângulo de contato igual a zero e o segundo é que a alcalinidade favorece uma 

melhor adsorção da amina na superfície mineral, porém a flotação é mais lenta.  

Os resultados são apresentados na Tabela 11. Verificou-se que 

independente da concentração do amido, o quartzo permaneceu hidrofílico, ou 

seja, o amido não interferiu na hidrofobicidade do quartzo. Porém, a presença de 

éteramina 50 ppm resultou em ângulos superiores a 0o revelando a sua interação 

com o quartzo, ao ponto de torná-lo hidrofóbico.   

Tabela 11. Valores de ângulo de contato do mineral quartzo após adição de 

amido de milho e éteramina. 

Quartzo 

(µm) 

Amido 

100 ppm 

(θ) 

Amido 

200 ppm 

(θ) 

Amido 

300 ppm 

(θ) 

Amido 

500 ppm 

(θ) 

Amido 

 600 ppm 

(θ) 

Éteramina  

50 ppm  

(θ) 

-106+75 0 0 0 0 0 63 

+212 0 0 0 0 0 68 

Fonte: Autoria Própria. 

A Tabela 12 expõe os valores dos ângulos de contato da hematita nos 

tamanhos de -106+75 e 212 µm após condicionamentos com amido e éteramina. 

Observou-se que não haviam quaisquer alterações de hidrofobicidade no mineral. 

Logo, a éteramina só reagiu com o quartzo e o amido deprimiu a hematita, ao 

ponto de não deixá-la ascender à superfície.   
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Os resultados das Tabelas 11 e 12 são significativos para avaliar a 

influência dos reagentes de flotação, na separação dos minerais, tendo em vista 

a hidrofilicidade da maioria dos minerais ser um fator que dificulta a operação de 

separação, portanto, a adição de substâncias químicas capazes de hidrofobizar 

um dos minerais facilitaria a separação para o beneficiamento do mesmo.   

Tabela 12. Valores de ângulo de contato do mineral hematita após adição de 

amido de milho e éteramina. 

Hematita 

(µm) 

Amido 

100 ppm 

(θ) 

Amido 

200 ppm 

(θ) 

Amido 

300 ppm 

(θ) 

Amido 

500 ppm 

(θ) 

Amido 
600  ppm 

(θ) 

Éteramina 
50 ppm 

(θ) 

-106+75 0 0 0 0 0 0 

+212 0 0 0 0 0 0 

  Fonte: Autoria Própria. 
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6. Conclusão 

 O equipamento utilizado para determinação das medidas de ângulo de 

contato se encontra calibrado, visto que as superfícies minerais apresentaram 

ângulos iguais a zero.  

Os dois procedimentos de limpeza de superfície mineral foram satisfatório 

para o quartzo, que apresentou ângulo de contato igual a zero, evidenciando que 

a água molhou perfeitamente a superfície, sendo hidrofílico. Como o método de 

limpeza com solução de KOH é mais barato e se mostrou eficiente, pode-se 

continuar realizando.  

Já para o mineral hematita, os valores de ângulo de contato foram 

aceitáveis apenas após limpeza com plasma a frio, resultando em ângulos iguais 

a zero. O uso da solução de KOH para limpeza da hematita não foi adequado, 

resultando em valores de ângulos muito elevados.Fica evidente que um 

bombardeamento excessivo de elétrons foi mais eficaz para remoção de 

impurezas impregnadas na hematita.  

Outro aspecto importante destacado neste trabalho foi a utilização de 

substâncias coletoras, como éteramina, para induzir a hidrofobicidade seletiva do 

quartzo, gerando ângulos superiores a 0o.  A análise de determinação de ângulo 

de contato é significativa para o processo de flotação, pois sabendo-se a influência 

dos reagentes de flotação sobre as superfícies dos minerais, pode-se efetivar o 

processo de separação para o beneficiamento mineral. 

Como sugestão para futuros trabalhos estão: o estudo de novas 

substâncias coletoras e depressoras para o processo de flotação, bem como a 

realização de experimento em larga escala, ou seja, utilizando mais células de 

flotação, assim como a investigação de novas técnicas de limpeza de superfícies 

minerais, avaliando fatores de facilidade de manuseio até custos. Além disso, a 

utilização de outros reagentes de flotação de itabirito, como foi abordado na 

revisão bibliográfica, existem coletores aniônicos de grande abundância e 

seletividade, porém poucos estudos referente a sua atividade na flotação.   
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Anexo A.  Declaração de autorização dos dados experimentais utilizados 

neste trabalho. 
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Anexo B.  Trabalho aceito no 58o Congresso Brasileiro de Química. 

 

 


