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Resumo
A presente monografia serve de suporte aos professores interessados em
ilustrar suas aulas de separações de misturas com uma técnica extremamente
eficiente e que desempenhou um papel fundamental para o crescimento da industria
mineral, principalmente para as indústrias extrativas de minério de ferro e de
fertilizantes. Em escala internacional, a industrialização não poderia ter atingido os
níveis atuais de produção, sem a inovação representada pelo processo de flotação.
Trata-se, portanto, sem exagero, de uma das grandes invenções tecnológicas
recentes da humanidade.
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I. Introdução
A alfabetização tecnológica no contexto de CTS inclui a compreensão de todos esses
aspectos da prática tecnológica (ACEVEDO, 1996). Segundo FLEMING (1989):
uma pessoa letrada tecnologicamente tem o poder e a liberdade de usar esse poder para
examinar e questionar os problemas de importância em sócio-tecnologia. Algumas dessas
questões poderiam ser: as idéias de progresso por meio da tecnologia, as tecnologias
apropriadas, os benefícios e custos do desenvolvimento tecnológico, os modelos
econômicos envolvendo tecnologia, as decisões pessoais envolvendo o consumo de
produtos tecnológicos e como as decisões tomadas pelos gerenciadores da tecnologia
conformam suas aplicações.

Na perspectiva de formar um cidadão que possa compreender como a tecnologia tem
influenciado o comportamento humano e desenvolver atitudes em prol de um desenvolvimento
tecnológico sustentável, é essencial que haja uma discussão dos valores envolvidos nas decisões
(LAYTON, 1988). É a partir da identificação dos valores que se compreendem melhor as
necessidades da sociedade e os aspectos éticos que devem ser considerados no uso mais
responsável da tecnologia. Será também pelo desenvolvimento de valores que se consolidará o
sentimento de solidariedade cósmica, dentro de um novo paradigma em emergência, o da
comunidade planetária (BOFF, 1996).

Nesse sentido, entende-se que a educação tecnológica no ensino médio vai muito além do
fornecimento de conhecimentos limitados de explicação técnica do funcionamento de
determinados artefatos tecnológicos. Não se trata de simplesmente preparar o cidadão para
saber lidar com essa ou aquela ferramenta tecnológica ou desenvolver no aluno representações
que o instrumentalize a absorver as novas tecnologias. Tais conhecimentos são importantes, mas
uma educação que se limite ao uso de novas tecnologias e à compreensão de seu funcionamento é
alienante, pois contribui para manter o processo de dominação do homem pelos ideais de lucro a
qualquer preço, não contribuindo para a busca de um desenvolvimento sustentável.
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No contexto brasileiro, além da abordagem do processo e fundamentos da técnica de flotação
poderiam e devem ser discutidos temas como: (1) exploração mineral e desenvolvimento
científico, tecnológico e social. Questões atuais como a exploração mineral por empresas
multinacionais, a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, as propostas de privatização da
Petrobrás, etc. são alguns exemplos de possibilidades nesse tema; (2) ocupação humana e
poluição ambiental, na qual seriam discutidos os problemas de ocupação desordenada nos
grandes centros urbanos, o saneamento básico, a poluição da atmosfera e dos rios, a saúde
pública, a diversidade regional que provoca o êxodo de populações, a questão agrária; (3) o
destino do lixo e o impacto sobre o ambiente, o que envolveria reflexões sobre hábitos de
consumo na sociedade tecnológica; (4) controle de qualidade dos produtos químicos
comercializados, envolvendo os direitos do consumidor, os riscos para a saúde, as estratégias de
marketing usadas pelas empresas; (5) a questão da produção de alimentos e a fome que afeta
parte significativa da população brasileira, a questão dos alimentos transgênicos; (6) o
desenvolvimento da agroindústria e a questão da distribuição de terra no meio rural, custos
sociais e ambientais da monocultura; (7) o processo de desenvolvimento industrial brasileiro, a
dependência tecnológica num mundo globalizado; nesse tema poderia ser discutida, por exemplo,
a exportação de silício bruto ou industrializado; (8) as fontes energéticas no Brasil, seus efeitos
ambientais e seus aspectos políticos; (9) a preservação ambiental, as políticas de meio ambiente,
o desmatamento. Vários desses temas fazem parte atualmente dos currículos de Geografia.
Todavia, dado o forte componente científico e tecnológico deles, é importante que sejam
explorados também na área de Ciências e suas Tecnologias, de preferência numa abordagem
interdisciplinar junto com a Geografia e outras disciplinas.

O desenvolvimento da indústria mundial nos últimos cem anos não teria sido possível sem a
descoberta do processo de flotação. Os processos físicos tradicionais, gravíticos, magnéticos e
eletrostáticos, em grande parte baseados nas propriedades características dos minerais, não teriam
permitido a escala de produção necessária dos metais básicos, em
particular, cobre, chumbo, zinco e níquel a partir dos sulfetos minerais. Não teria sido possível a
produção atual dos metais nobres, nem a produção de fertilizantes fosfatados necessários ao
desenvolvimento da agricultura. Até mesmo grande parte da produção mundial de minério de
ferro necessário à produção de aço nos níveis de consumo atual só tornou-se possível nas últimas
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décadas com a utilização do processo de flotação em larga escala. As primeiras operações
industriais utilizando o processo de flotação datam do início do século passado. Durante os
últimos cem anos, observou-se um desenvolvimento contínuo da tecnologia envolvida,
decorrente de investimentos em pesquisa, principalmente durante as décadas de sessenta e
setenta. Como conseqüência, nos últimos trinta anos as aplicações do processo de flotação se
multiplicaram. No Brasil, a flotação desempenhou um papel fundamental para o crescimento da
indústria mineral, principalmente para as indústrias extrativas de minério de ferro e de
fertilizantes. Em escala internacional, a industrialização não poderia ter atingido os níveis atuais
de produção, sem a inovação representada pelo processo de flotação. Trata-se, portanto, sem
exagero, de uma das grandes invenções tecnológicas recentes da humanidade. É indiscutível a
tendência do crescimento acelerado da demanda mundial de metais e outros bens minerais,
principalmente na China e na Índia, nas últimas décadas. Estas considerações corroboram as
perspectivas de necessidade de ampliação da escala da produção mineral no mundo. Esta
demanda tornará necessária uma ênfase especial no desenvolvimento e aprimoramento dos
processos de tecnologia mineral. Neste contexto, o processo de flotação precisará desenvolver-se
para atender ao tratamento de novos minérios de composição provavelmente mais complexa.

Seria interessante tomarmos como referência, por exemplo, a questão da produção de energia no
mundo atual. Vemos que face à situação de dependência dos combustíveis fósseis, cuja exaustão
das reservas conhecidas atuais está prevista para um prazo de vinte e cinco anos, há um intenso
esforço de desenvolvimento de alternativas em energia solar, energia eólica e energia nuclear,
entre outras. No entanto, não seria uma abstração afirmar que as reservas futuras de minerais, por
sua complexidade, apresentarão problemas sérios de processamento. Sem dúvida, estas reservas
apresentarão teores muito mais baixos. E, além disso, os tamanhos de grão nos minérios tendem a
diminuir e o processamento de partículas ultrafinas passará a ser um elemento complicador.
Supondo-se que, no quadro acima descrito, o processo de flotação passasse a ser inadequado,
qual seria a alternativa? Simplesmente não existem alternativas propostas com perspectivas de
sucesso. Não existe
um processo alternativo vislumbrado para um horizonte de algumas décadas. Os primeiros
trabalhos sobre floculação seletiva nos anos setenta criaram, de fato, uma grande expectativa. No
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entanto, este processo logo se mostrou de aplicabilidade limitada. A solução para os problemas
previsíveis e mesmo no longo prazo ainda parece ser o aprimoramento do processo de flotação.

A flotação é utilizada quando as partículas de uma suspensão apresentam-se em
tamanhos considerados finos para uma concentração física eficiente, ou quando seus constituintes
apresentarem diferenças poucos significativas

nas suas propriedades físicas (densidade,

susceptibilidade magnética, forma geométrica, condutibilidade elétrica, entre outras).
Baseia-se nas propriedades de superfície das partículas. A diferenciação entre as
espécies está relacionada à capacidade de um tipo aderir-se às bolhas de ar. Se uma partícula
consegue se prender a uma bolha de ar, a densidade do conjunto partícula-bolha torna-se menor
que a do fluído, e o conjunto desloca-se verticalmente para a superfície da célula de flotação
separando-se das partículas que não se prenderam a uma bolha de ar permanecendo em solução.
A flotação em espuma é um exemplo extraordinário de química de superfície aplicada,
onde minerais podem ser separados de outros minerais, dispersos em uma solução aquosa,
contendo, entre outros agentes tensoativos que controlam suas propriedades de superfície para
uma separação efetiva. Na prática, isto é levado a efeito através da adição de surfactantes a uma
polpa de minério em uma determinada granulometria. Na etapa seguinte, por dispersão de uma
fase gasosa na célula de flotação, as partículas de certo(s) mineral(ais) prendem-se às bolhas de ar
e são conduzidas por elas à camada de espuma, onde são recolhidas sob a forma de uma espuma
rica em determinado(s) mineral(ais).
Devido à sua simplicidade operacional, o processo é utilizado para separar uma grande
variedade de sólidos, principalmente minerais. Na flotação estão envolvidos os três estados da
matéria - sólido,líquido e gasoso - sendo cada um deles composto por uma série de substâncias
químicas. O minério (sólido pulverizado) é uma complexa mistura de minerais, em tal grau que
cada partícula é uma fase diferente. O ar é uma mistura de gases (incluindo o oxigênio
quimicamente reativo), e o líquido contém pelo menos três reagentes adicionados
deliberadamente (conhecidos como reguladores, coletores e espumantes) além dos outros
minerais dissolvidos na água.
Desse modo, para compreensão desse processo, é necessário estudar as propriedades
físico-químicas de superfície, estabelecendo a natureza e a ligação entre as interfaces sólidolíquido, sólido-gás, e gás-líquido.
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Coletores: são espécies químicas surfatantes dotadas de uma cadeia hidrocarbônica
acoplada a grupos funcionais polares. Eles são capazes de adsorver na interface mineral/solução
para induzir ou reforçar sua hidrofobicidade.
O principal objetivo da adição de coletores é o recobrimento da superfície mineral
tornando-a hidrofóbica. Os minerais hidrofobizados apresentam uma fraca afinidade pela água e
conseqüentemente podem ser ligados às bolhas de ar e separados dos demais.
Modificadores: são espécies químicas que atuam tanto na interface mineral/solução
como no seio da solução. Eles podem ser classificados de acordo com a sua função:
Ativadores: são geralmente sais inorgânicos que, quando associados à polpa antes da
adição do coletor, promovem ou facilitam sua adsorção na interface mineral/solução;
Depressores: são sais ou polímeros utilizados com o intuito de adsorver seletivamente
na superfície dos minerais que não se tem interesse em flotar. Neste caso, os depressores
competem com o coletor por sítios da interface mineral/solução e ainda reforçam a
hidrofilicidade dos minerais que não se deseja flotar. As moléculas dos depressores são ricas em
grupos funcionais polares (-OH alcoólico, -OH fenólico, -COOH (carboxila), -NH2 (amino) ,
entre outros);
Reguladores: são substâncias utilizadas com o intuito de atuar no seio da solução
(reguladores de pH, pCa, pMg, promotores de formação de micelas) ou nas interfaces
mineral/solução (dispersantes) ou ar/solução (reguladores de espuma) com o intuito de estabilizar
o processo ou promover condições ótimas para a atuação dos demais reagentes.
Espumantes: são espécies capazes de adsorver na interface ar/solução para rebaixar a
tensão interfacial e, com isto, produzir condições ótimas de geração de espuma, além de agilizar a
cinética de interação entre partículas e bolhas. Suas moléculas apresentam cadeias ramificadas
ligadas a vários grupos polares não-iônicos.
A adição de um sistema de reagente não é suficiente para se atingir a seletividade
requerida pelo processo de flotação. Assim, portanto, necessita-se utilizar mecanismos que
atuam no sistema, tais como: o controle de pH e a ordem e forma de adição dos reagentes.
O pH da polpa apresenta um papel importante na flotação dos minerais por afetar de
forma mais ou menos intensa a carga elétrica da superfície das partículas, a dissociação dos
reagentes coletores e depressores na solução, a adsorção de cátions e ânions nas superfícies dos
minerais e o estado de floculação/agregação das partículas presentes na polpa.
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Ressaltando que, dependendo das características da superfície do mineral valioso e dos
minerais de ganga existe uma faixa de pH para o qual a flotação é mais seletiva.
É provável, que em muitos casos, a flotação das partículas não ocorra mesmo quando se
obtêm um controle diferencial da hidrofobicidade. Este fato está ligado a outros critérios, que por
sua vez, correlaciona-se à cinética e à hidrodinâmica do sistema de flotação, que também devem
ser satisfeitos, tais como:
As partículas devem colidir com as bolhas;
O filme de separação na interface partícula-bolha (camada de hidratação residual que
decresce com a hidrofobicidade da partícula) deve ser o mais fino possível e romper durante o
tempo de colisão;
O agregado partícula –bolha deve ser resistente o suficiente para permanecer intacto na
célula de flotação, até a retirada da espuma.

II. Parâmetros físico-químicos da flotação
Uma partícula mineral imersa em meio aquoso caracteriza uma interface sólido/líquido.
Uma bolha de gás aderida a uma partícula mineral exemplifica uma interface sólido/gás,
supondo-se que no momento da adesão, a película líquida que circunda a bolha sofre um processo
de afinamento até a ruptura. E o melhor exemplo de interface líquido/gás é a película líquida que
envolve uma bolha, apesar de geralmente a literatura citar como exemplo desse tipo de interface
uma bolha imersa em meio aquoso.
As funções termodinâmicas, que são normalmente desenvolvidas para sistemas bulk
(com uma única fase) omitem variáveis, as quais estão especificamente associadas aos campos
gravitacionais, magnéticos, elétricos e às interfaces. Todo o sistema de mais de uma fase requer
parâmetros adicionais para definição das condições da região de separação das mesmas. Deste
modo, os parâmetros de superfície e os efeitos associados às cargas elétricas e ao potencial
químico das espécies não podem ser desprezados.
A dupla camada elétrica tem uma importância fundamental na flotação, principalmente,
na influência de adsorção por atração eletrostática que ocorre com alguns coletores. Um elevado
valor de potencial pode dificultar a adsorção de íons específicos com o mesmo sinal da superfície
e afeta fortemente o estado de dispersão das partículas. O contato entre o eletrodo sólido e o
14

eletrólito resulta em uma troca de carga na interface até que o sistema alcance o equilíbrio
termodinâmico. A troca eletrônica será inibida pela formação de uma região de carga espacial na
interface.
A hidrofobicidade é uma propriedade importante que exprime a tendência da espécie
mineral ter maior afinidade pela fase gasosa que pela fase líquida. Este comportamento,
entretanto, não é regra no reino mineral, constituindo-se antes em exceção, pois praticamente
todas as espécies minerais imersas em água tendem a molhar sua superfície, ou seja, as mesmas
apresentam uma maior afinidade pela fase líquida, comportamento este designado por
hidrofilicidade. A experiência mostra que o comportamento hidrofílico das espécies minerais
pode ser alterado pela introdução de substâncias adequadas no sistema. Pode-se afirmar que
qualquer substância mineral pode se tornar hidrofóbica mediante a adição controlada de
substâncias à polpa. Ainda mais, é possível, estando presentes duas espécies minerais, induzir a
hidrofobicidade em apenas uma delas, mantendo a outra hidrofílica, ou seja, é possível induzir
uma hidrofobicidade seletiva.
Experimentalmente, a atração hidrofóbica macroscópica pode ser controlada em
suspensões minerais pela promoção ou obstrução da adsorção superficial de surfatantes ou outras
espécies hidrofóbicas. Controles experimentais, tais como a manipulação do pH da suspensão ou
da força iônica, atuam na magnitude e no alcance das forças hidrofóbicas porque alteram a
hidrofobicidade das próprias superfícies.
A hidrofobicidade de um sólido pode ser avaliada diretamente pelo ângulo de contato 
entre as fases sólido, líquido e gás (Figura 1). Quando este ângulo, medido por convenção na fase
líquido, é estabelecido, admite-se que as interfaces sólido-água, sólido-ar e água-ar, estão em
equilíbrio e mutuamente saturadas. Se o ângulo  apresentar valores elevados, as bolhas tendem a
espalhar-se sobre a superfície e, o sólido que não foi molhado pelo meio aquoso é considerado
hidrofóbico. A equação (I) de Young (Adamson, 1990) estabelece a condição termodinâmica de
equilíbrio entre as interfaces envolvidas, na qual o ângulo de contato  depende da tensão
superficial ou energia livre superficial, , das três interfaces. A equação de Young é válida para
um sistema ideal, onde todos os efeitos gravitacionais estão ausentes e as três fases em equilíbrio.
O entendimento dos mecanismos responsáveis pela geração de carga na interface
sólido/solução é a base para o desenvolvimento tecnológico de muitos processos, que dependem
das características físico-químicas da superfície dos sólidos.
15
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Figura 1- Ângulo de contato  entre a fase sólido, líquido e gás..
Equação I:  SGo -  SL =  LG COS , onde:  SGo

tensão superficial na interface sólido-gás;  SL na

interface sólido-líquido;  LG tensão superficial na interface líquido-gás.tensão superficial na interface
sólido-líquido;  LG tensão superficial na interface líquido-gás.

2.1. Cinética da Flotação
De uma maneira bastante simplificada, o processo de flotação é comparado a uma
reação química, no qual a fase dispersa é consumida pelas bolhas de ar formando como produto
um agregado bolha-partícula, que é retirado do sistema. Desta forma, podemos descrever a
flotação de acordo com o seguinte esquema reacional de constante cinética k:
aX(partículas) + bY(bolhas) → cZ(agregado flotável)

Para uma reação de ordem conhecida, pode-se escrever a taxa de remoção das partículas
da seguinte maneira:
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R= -k Cn

Onde k é a constante cinética ou de remoção e C a concentração do mineral, n é a ordem
da reação.

É verificado experimentalmente que a constante de remoção (k) é função da
concentração, do tamanho das bolhas, das propriedades químicas do sistema, do tempo de contato
bolha-partícula, das dimensões e da geometria do equipamento bem como de outros parâmetros
operacionais.

III. Como as propriedades dos minerais influenciam e determinam as
características das interações entre as interfaces sólido-líquido e sólido-gás.

As ligações químicas entre as interfaces são uma conseqüência direta das ligações
existentes dentro de cada fase e da estrutura eletrônica dos átomos que participam destas
interações. A idéia neste tópico é abordar somente alguns aspectos relevantes sobre estrutura
cristalina dos sólidos e tipo de ligações químicas que os mantêm unidos para a interpretação dos
fenômenos de superfície mencionados no Ensino Médio.
A estrutura cristalina e a reatividade dos sólidos dependem da geometria do arranjo dos
átomos constituintes, que por sua vez depende do tamanho dos mesmos e da natureza de ligação
que os mantêm unidos. Há três tipos principais de ligação interatômica:
Covalente – entre átomos onde os elétrons são compartilhados entre os núcleos (ligação
forte e orientada);
Iônica – entre átomos os quais um aceita elétron e outro doa elétron (ligação forte e nãoorientada);
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Metálica – entre átomos doadores de elétrons (ligação forte, não-orientada).

Além disso, existe uma ligação fraca, que mantém as moléculas unidas, mesmo quando
as suas ligações primárias entre os átomos (mencionadas acima) estão completamente saturadas,
denominada ligação residual (forças de van der Waals). Ela manifesta-se na coesão das moléculas
presentes nos líquidos ou em cristais.
Entre todas as forças que desempenham algum papel no estado molecular, as de van der
Waalls são, sem dúvida, as mais fracas, embora provavelmente sejam as mais universais.
Diferentemente da ligação covalente, que está associada a uma troca de elétrons e,
conseqüentemente, envolve altas energias (da ordem de 100 kcal/mol), a ligação de van der
Waals pode operar a distâncias onde existe pequeno ou mesmo nenhum recobrimento ou troca de
elétrons e, em geral, é associada a energias menores (da ordem de 1 a 10 kcal/mol) sendo ainda
um valor exagerado. Existem, pelo menos, quatro tipos de forças que contribuem para a ligação
de van der Waals.
A primeira força do tipo atrativa, leva ao que se chama energia de orientação e está
presente em arranjos moleculares cujas partículas constituintes possuem um momento de dipolo
elétrico permanente como, por exemplo, as moléculas de HCl, NH3, H2O, sendo a contribuição
para a energia total de van der Waals relativamente pequena.
O segundo tipo de força atrativa é aquela entre um dipolo permanente e um dipolo
induzido conhecida por energia de indução, também uma contribuição relativamente pequena.
O terceiro tipo de força atrativa, que leva à energia de dispersão, explica o
comportamento dos gases nobres e, ao mesmo tempo, vem a ser a maior contribuição à atração de
van der Waals (dipolo instantâneo que pode induzir outro dipolo instantâneo que flutua em fase
com o primeiro, à medida que os elétrons se movem ao redor do núcleo.

A quarta força, necessariamente grande e repulsiva, torna-se efetiva quando duas nuvens
eletrônicas de cada átomo ou molécula, que estão interagindo, começam a se interpenetrar, sendo
a mesma força que, nos cristais iônicos, contrabalança a atração eletrostática na distância
interiônica de equilíbrio.

18

A tabela II.1 apresenta as ordens de grandeza relativas das contribuições de orientação,
indução e dispersão de London (forças de ligação características das moléculas apolares) à
atração total de van der Waals. Verifica-se que as energias de orientação, como era de se esperar,
aumentam à proporção que o momento de dipolo elétrico da molécula aumenta. Em todos os
casos, as energias de dispersão de London predominam e para moléculas semelhantes (e somente
para elas) aumentam com o numero de elétrons.

A ligação química em muitas substâncias cristalinas representa uma combinação de dois
ou mais tipos mencionados acima, ou um tipo de ligação predominante em certos planos do
cristal. Não se pode deixar de mencionar, também, a ligação de hidrogênio orientada em
determinados cristais. A ligação fraca peculiar que mantém um átomo ávido por elétrons de uma
segunda molécula , a ligação de hidrogênio , não se encaixa facilmente nas categorias de iônica,
covalente, ou de van der Waals. Embora as ligações de hidrogênio caiam na mesma faixa de
energia que as interações de van der Waals (menos que 10 kcal/mol) elas parecem se formar em
direções preferenciais, contrastando com o caráter não orientado das ligações de van der Waals.
Tabela II.1-contribuições para a energia de atração de van der Waals no vácuo a 293K
µdipolo

Energia de

Energia de

Energia de

Permanente
(D*)

Orientação
(Keeson)

Indução
(Debye)

dispersão
de London

Ne-Ne

0

0

0

4

CH4-CH4

0

0

0

102

HCl-HCl

1,08

11

6

106

HBr-HBr

0,78

3

4

182

HI-HI

0,38

0,2

2

370

NH3-NH3

1,47

38

10

63

H2O-H2O

1,84

96

10

33

Molécula
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Para encontrar uma relação entre a hidrofobicidade e o tipo de ligação, alguns
pesquisadores, classificou os sólidos cristalinos de acordo com a sua ligação dominante. Eles
propuseram que a ausência de flotabilidade natural de um sólido é decorrente da formação de
fraturas ou superfícies de clivagem formadas com base no rompimento das ligações primárias
interatomicas. Quando, em um sólido, as ligações residuais (produto de todas as interações que
ocorrem em um sólido cristalino) são dominantes, a quebra desta partícula gera uma superfície
não-iônica, praticamente indiferente ao contato com água. Isto é, os átomos nos planos com
ligações residuais dominantes não reagem com a água e são completamente apolares.
A estrutura cúbica da pirita assemelha-se a do NaCl, considerando-se que o íon Cl- é
substituído pelo grupo S-S. Neste caso, as ligações químicas são predominantemente covalentes.
É atribuído a estas ligações, o caráter hidrofóbico da superfície da pirita em comparação com os
minerais unidos por ligações não covalentes, tais como halita (NaCl) e silvita (KCl). Além disso,
um sólido unido por este tipo de ligação (dominante), mesmo após sua quebra, poderia ser menos
polarizável que um sólido iônico. No entanto, como as ligações covalentes na pirita não são
simétricas – como é caso de moléculas de hidrocarbonetos – a mesma poderia ser mais hidrofílica
que, por exemplo, o carvão.
As substancias salinas interagem fortemente com a água, mediante as forças polares
além das forças de dispersão, o que lhes confere um caráter hidrofílico. Isto também poderia ser
dito para a estrutura cristalina. Por exemplo, AgI é hidrofóbico e forma um cristal parecido com a
esfalerita (ZnS) que, por si mesma é hidrofílica. Outro exemplo, NaCl é hidrofílico e AgCl é
hidrofóbico, embora ambos apresentem a mesma estrutura cristalina. Pode-se depreender, com
base no mencionado acima, que a polaridade e a capacidade de ionização, não a estrutura
cristalina, são os parâmetros principais para a previsão da hidrofobicidade de sólidos. A
polaridade, por exemplo, pode ser inerente ao sólido, como também, talvez, o resultado da reação
das espécies presentes na superfície do sólido com a água e outros constituintes do ar. Dessa
forma, reatividades diferentes são previstas para óxidos, sulfetos e metais.
A reação química entre as moléculas de água e a superfície do sólido leva formação de
hidróxidos e óxidos, dependendo da natureza da superfície. A adsorção química da água na
superfície do sólido é função do tempo e para alguns sistemas especialmente óxidos, a cinética é
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bem conhecida. Por conseguinte, a hidrofobicidade de sólidos, quando influenciada pela adsorção
de água, é também função do tempo. A reação entre as superfícies dos sólidos e o oxigênio é uma
razão de ausência de hidrofobicidade da mesma, pois os óxidos podem reagir com as moléculas
da água formando os seus respectivos hidróxidos.

IV. Estudo do Comportamento dos reagentes orgânicos e inorgânicos em
solução

Uma variedade de reagentes orgânicos e inorgânicos são utilizados na flotação com o
objetivo de interagir com a superfície mineral, podendo se adsorver nas interfaces sólido-liquido
(atuando como coletores) e/ou ar-líquido (como espumantes), influenciando as propriedades de
superfície, tais como, ângulo de contato e tensão superficial. A adsorção de surfactantes na
interface sólido/líquido também afeta as propriedades elétricas nas interfaces e, por conseguinte,
as interações entre as partículas.
Surfactante é um termo genérico para um grupo de substâncias, cujas moléculas contêm
um grupo hidrofílico (polar) em uma extremidade e um lipofilico (apolar) na outra, ligados entre
si. Milhares de variações nesse arranjo são possíveis, dependendo do tipo, número, tamanho e
combinações dos grupos polares e apolares, incluindo grupos de conexão. Os surfactantes podem
ser classificados de acordo com a sua natureza iônica, como aniônicos, catiônicos, não-iônicos e
anfóteros.
Os Surfactantes de interesse ao processo de flotação podem ser convenientemente
agrupados em: grupo A, monopolar e grupo B, multipolar (quando mais de um grupo polar é
ligado ao composto, separando átomos de carbono de uma mesma cadeia hidrocarbônica). Cada
grupo pode ainda ser subdividido em três classes: I – tio-compostos; II – compostos que não
apresentam enxofre em sua composição, e III – compostos não – iônicos. Estas divisões são
apenas para facilitar as discussões sobre suas características em solução e suas propriedades de
adsorção nas interfaces.
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Tio-Compostos

Os coletores empregados na flotação de sulfetos pertencem à família do tio-compostos
ou compostos sulfidrílicos. Os grupos polares dos tio-compostos contêm pelo menos um átomo
de enxofre ligado ao carbono ou ao átomo de fósforo, mas não ligado ao oxigênio. São
usualmente derivados de um “composto de origem oxigenada”, pela substituição de um ou mais
átomo de oxigênio por enxofre. A grande maioria dos tio-coletores são derivados do ácido
carbônico, ácido carbâmico, ácido fosfórico, uréia e álcoois. Partindo-se de compostos de origem
inorgânica a transição para tio-compostos requer a substituição de um ou mais hidrogenios por
radicais de hidrocarboneto. Os tio-compostos são normalmente comercializados sob a formas de
sais de sódio ou potássio. As principais propriedades dos tio-compostos são:

Baixa ou nenhuma atividade na interface liquido/ar (caracterizando ação exclusivamente
coletora);
Reatividade química alta em relação a ácidos, agentes oxidantes e de alguns íons
metálicos;
Diminuição da solubilidade com o aumento da cadeia hidrocarbônica.
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Tabela III.1 Alguns reagentes orgânicos da classe dos tio-compostos

Designação
Ditiocarbamatos (Xantatos)

Fórmula Estrutural
R-O-CSS- (M+)

Mono alquil ditiofosfatos

R-O-PSS- (M+)

Dialquil ditiocarbamato

2R-N-CSS- (M+)

Mercaptanas

RSH

Mercaptobenzotiazol

-S- C-SH
-N

Onde, M+ é usualmente um sal metálico, tais como Na+ e K+ e R é o grupo apolar
(alquil, aril ou cíclico).
A principal família de tio-compostos empregada como coletores de flotação é a dos
xantatos, derivados do composto inorgânico acido carbônico, H2CO3. Os xantatos, em geral,
apresentam cadeia hidrocarbônica curta (etil a hexil) o que lhes confere uma característica
importante de alta solubilidade. O etil xantato, por exemplo, tem uma solubilidade de 8 mol/l em
água. Já o hexil xantato tem uma solubilidade de 0,1 mol/l em água, a temperatura ambiente. A
estabilidade dos xantatos é dependente do valor de pH, sendo decompostos facilmente em meio
ácido.

O íon xantato é hidrolizado formando a espécie molecular que, em seguida, decompõese em dissulfeto de carbono e álcool de acordo com as reações:

Reação I
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K1
K+ + ROCS-2 + H2O

K+

+

OH- +

ROCS2H (acido)

K2

Reação II

O

caráter

ROCS2H

ROH + CS2 (dissulfeto de carbono)

hidrofílico-hidrofóbico

dos

tio-compostos

pode

ser

modificado

significativamente quando íons metálicos reagem com a parte polar da molécula dessa classe de
compostos. Por exemplo, a maioria dos xantatos metálicos insolúveis (e ditiofosfatos) são
hidrofóbicos, embora apresentem valores altos de momento de dipolo e cadeias hidrocarbônicas
curtas em sua estrutura.

Compostos Ionizáveis, não-tio

Os principais representantes dessa classe de surfactantes são os alquil carboxilatos,
alquil sulfonatos e sulfatos, aminas primárias e os sulfossuccinatos e sulfossuccinamatos. Esses
surfactantes, quando empregados na flotação de oxi-minerais, apresentam em geral, de seis a
dezoito átomos de carbono em sua cadeia hidrocarbônica. A solubilidade do surfactante diminui
com o comprimento da cadeia hidrocarbônica. Esse fenômeno é mais pronunciado em aminas
primárias contendo acima de doze átomos de carbono na cadeia. Uma característica importante
dessa classe de surfactantes, de cadeia hidrocarbônica longa, é a formação de agregados
denominados micelas, quando a concentração da espécie em solução atinge um determinado
valor crítico.
A distribuição das espécies em solução dessa classe de surfactante são muito
influenciadas pelo valor de pH, dando origem às reações de hidrólise ou dissociação. Dessa
forma, as características de solubilidade desses compostos são decorrentes, também, da
predominância da espécie iônica em relação à espécie molecular. Além disso, a diminuição da
tensão superficial é mais pronunciada com o aumento da concentração da espécie molecular em
solução.
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A espécie RCOO- com carga negativa, tenderia a adsorver-se preferencialmente nos
minerais de carga positiva e a espécie RNH3+ nos minerais de carga negativa. No caso dos ácidos
carboxílicos, é possível que ocorra adsorção independente da carga elétrica envolvida. Isto é, a
adsorção seria provocada por uma típica reação química.
Os ácidos carboxílicos, em solução aquosa, dissociam-se, segundo a reação:

RCOOH

H+ + RCOO-

Os valores de pKa dos ácidos carboxílicos, empregados no processo de flotação, estão na
faixa de 4,7 ; do ácido sulfônico em aproximadamente 1,5; do ácido hidroxâmico em cerca de
9,0; e do alquil fosfato em 7,01 ± . Os carboxilatos estão ionizados em água para valores de pH
acima de 4, enquanto que os sulfonatos apresentam-se completamente dissociados em solução
aquosa, para uma extensa faixa de pH acima de 3.
A combinação dos valores de pKa de um surfactante catiônico e de solubilidade das
espécies não-iônicas é muito importante, pois juntos determinam quantitativamente as várias
espécies presentes em solução, para um determinado valor de pH.
O surfactante catiônico ioniza-se em solução aquosa, por protonação. Para o caso
particular da n-dodecilamina, as condições de equilíbrio para as espécies predominantes em
solução, a 25°C,são dadas por:

RNH2(sólido) + H2O
RNH2(aq) + H2O

RNH2 (aq)
RNH3+ + OH-

Kb = [RNH3+] [OH-]/ [RNH2(aq)] = 4,3 x 10-4 M

RNH2(sólido) + H2O

RNH3+ + OH-

KPS = [RNH3+] [OH-] = 8,6x 10-9 (M)2
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Tabela III.2 Alguns surfactantes ionizáveis.
Designação
Ácidos carboxílicos/Alquil carboxilatos

Alquil sulfato

Fórmula Estrutural
R-COO- / Na+ ou K+
O
R-O-S-O- Na+ ou K+
//
O

Dialquil fosfatos

R-POO H+ / Na+ ou K+
/
R2

Alquil hidroxamatos

R-C-NHO- Na+
//
O

Sais de alquil amônio quaternário

[ R(CH3)3N]+Cl-

Aminas

R-NH2

ou

K+

Onde, R e R1 são os grupos apolares (alquil, aril, ou alquil-aril)

Compostos não Iônicos

Os alcoóis e os éteres são os principais representantes da classe de compostos nãoiônicos empregados no processo de flotação. Esses compostos adsorvem preferencialmente na
interface ar-líquido, proporcionando a estabilidade necessária às bolhas de ar e, ao mesmo tempo,
assegurando que estas se rompam deixando desprender as partículas a elas atracadas.
A habilidade desses compostos em demonstrar propriedades espumantes pode estar
associada aos grupos funcionais, tais como, hidroxila (OH-), carboxila (COOH), íon carboxilato
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(RCOO-) e carbonila (CO). As aminas, os sais quaternários de amônio, sulfatos, sulfonatos e os
ácidos graxos (geralmente são incluídos em sua composição ácidos oléicos, linoléico e
linolênico) apresentam uma dupla função (coletor e espumante), pois formam espumas estáveis e
muitas vezes persistentes, se usados em concentrações muito altas.
Além dos surfactantes que atuam como coletores e/ou espumantes, existe uma variedade
de agentes moduladores ou reguladores que são empregados para ativar ou deprimir a ação do
coletor na superfície do mineral, proporcionando uma separação mais seletiva. Um grande
número de reagentes inorgânicos (CaO, NaOH, ácido sulfúrico, entre outros) servem como
agentes reguladores, controlando o valor do pH e outros que modificam seletivamente a
superfície do mineral (NaSH, Na2S, CuSO4, CaCN, entre outros), favorecendo a ação do coletor.

Os depressores orgânicos são, geralmente, produtos naturais ou modificados de alto peso
molecular (acima de 10.000) contendo um grande número de grupos polares hidratatos, os quais
são as bases para sua ação depressora. Os compostos não iônicos orgânicos são divididos em três
grupos: poliglicol éter, polissacarídeos e polifenóis.

Tabela III.3 Alguns surfactantes da classe dos não iônicos

Designação

Fórmula Estrutural

Metil-isobutil-carbinol

CH3-CH-CH2-CH-CH3
/
/
CH3
OH

2-etil-hexanol

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-OH
/
CH3-CH2
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A Dupla Camada elétrica

A maior parte das partículas adquire uma carga elétrica na superfície quando postas em
contato com um meio aquoso. Os mecanismos mais importantes seriam:
Ionização da superfície;

Dissolução de íons;

Adsorção de íons provenientes da solução e

Defeitos na rede cristalina dos minerais.

Além disso, existe um grande número de partículas cujos grupamentos da superfície
ionizam-se e a carga elétrica total das mesmas depende, em grau acentuado, do valor de pH da
solução, como indicado pela equação apresentada a seguir:
S-OH + OH- → S-O- + H2O
S-OH + H+ →

SOH2+

Observa-se pelas equações, que a superfície da partícula pode interagir com os íons H+ e
OH-. Isto é verdadeiro para os óxidos e para a maioria dos polímeros. Para que ocorra a migração
do surfactante e de outras espécies presentes na solução para a superfície da partícula é necessária
a existência de algum tipo de atração da mesma pela superfície em questão. Podem-se ter ações
elétricas ou eletrostáticas e ainda de forças moleculares de van Der Waals, de hidratação ou
ligação química. De forma geral, os íons presentes na solução podem ser atraídos para as
vizinhanças das partículas apenas por forças eletrostáticas. Quando o íon apresenta uma afinidade
especial pela superfície, com exceção da contribuição de natureza eletrostática, considera-se que
a adsorção é do tipo especifica. Os fenômenos que ocorrem na interface sólido – líquido podem
ser avaliados por meio dos efeitos eletrocinéticos das partículas em suspensão.
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V. Exemplos de aplicações práticas dos fundamentos da química de superfície
na indústria mineral brasileira.

Fosfatos
Os principais depósitos de fosfatos brasileiros (de origem ígnea) apresentam como
diferença básica em relação aos da Flórida e de Marrocos (de origem sedimentar), por exemplo a
presença de ganga carbonática associada a apatita. Esta peculiaridade exigiu a definição de
esquemas de reagentes específicos, constituindo-se em um dos grandes feitos da engenharia
mineral brasileira, levando a consagração nacional e internacional do saudoso prof. Paulo Abib
Andéry. O esquema de reagentes adotado inicialmente em todas as empresas considerava o uso
de tall oil como coletor de apatita e amido de milho convencional como depressor de carbonato.
O tall oil era importado e seu preço atingiu valores inaceitáveis. O tall oil nacional
apresenta conteúdos elevados de ácidos rosínicos, que prejudicam a ação espumante. Havia uma
crença de que o tall oil era imprescindível devido a seu elevado conteúdo em ácido oléico. Entre
as fontes conhecidas, apenas o óleo de oliva poderia ser convertido em ácidos graxos com teor
semelhante desse ácido. Logicamente o custo desse coletor seria ainda superior ao do tall oil.
Estudos de caráter fundamental / aplicado mostraram que, na realidade, o poder de coleta estava
relacionado à soma de ácidos oléico e linoléico. Esta constatação abriu as portas para o emprego
de coletores derivados de vegetais como o arroz e a soja, com teores elevados em ácido linoléico,
que compensa o menor conteúdo em ácido oléico. Uma aplicação interessante foi o
desenvolvimento do coletor conhecido como “sojuva”, uma mistura de ácidos graxos da soja com
aqueles extraídos de sementes de uva, um subproduto da indústria vinícola do Rio Grande do Sul.
Ácidos graxos extraídos de sementes de maracujá chegaram a ser testados em escala de
laboratório na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

A aplicação de conceitos de química de superfície, aliada à experiência industrial da
Fosfértil, levou a empresa a flotar separadamente dois tipos de minério designados como
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granulado e friável. O circuito para minério friável emprega como coletor ácidos graxos
derivados do óleo do arroz, porém requer flotação em separado para as frações grossa e fina. No
circuito

de

granulado

foram

introduzidos

coletores

sintéticos,

sulfossuccinatos

e

sulfossuccinamatos. Esses coletores são bastante seletivos em termos de teor, porém apresentam
baixos valores na recuperação de apatita.
Ainda no campo de coletores, a usina da serrana, em Jacupiranga, emprega reagente
anfotérico, da família das sarcosinas, designado pelo nome do fabricante: BEROL. Este coletor é
bastante seletivo e reduz o consumo de depressor a valores bastante baixos. Infelizmente,
tentativas de estender seu uso a minérios complexos de outras empresas não foram bem
sucedidas.

Minérios de ferro
A concentração de minérios de ferro é feita mediante a flotação do quartzo com o
emprego de aminas como coletor e amido como depressor dos óxidos de ferro.
As aminas primárias são altamente insolúveis. A transformação da amina primária em
eteramina primária, confere maior solubilidade ao reagente. A solubilidade é também favorecida
pela neutralização parcial da eteramina, geralmente feita com ácido acético. A neutralização é
necessária em termos da solubilidade do coletor, porém graus de neutralização elevados podem
reduzir o índice de remoção de quartzo na espuma. Existe uma tendência ao emprego de dodecil
eteraminas, de cadeia linear, com 30% de neutralização.
A indústria siderúrgica tem empregado de forma crescente processos de redução direta,
em substituição ao tradicional alto-forno. A ausência de uma escória líquida faz com que as
especificações para concentrados e pelotas para redução direta sejam mais rigorosas. Uma
maneira de se produzir concentrados de flotação, pellet feed fines (minério de ferro em pelotas),
mais puros é o emprego, como coletor, de uma mistura de monoeteramina e dieteramina, reagente
com maior poder de coleta, porém de custo mais elevado.
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Na flotação de minérios de ferro as aminas exercem tanto a função de coletor quanto a
de espumante. Devido a seu custo elevado existem investigações visando à substituição parcial
das aminas por espumantes convencionais e por óleo diesel (ação coletora).

VI. Exemplos de aplicações práticas dos fundamentos da química de superfície
em sala de aula – Metodologia

A experimentação no ensino de ciência é um recurso muitas vezes utilizado de forma
insatisfatória. Tal deficiência é muitas vezes atribuída pelo professor à falta de recursos físicos
que possibilitem o desenvolvimento de um trabalho de qualidade. Porém deve-se questionar qual
a importância que o professor atribui a prática experimental, se o experimento é encarado como
uma comprovação da teoria ou ainda se o experimento serve apenas como uma técnica
motivacional, pois os alunos gostam de atividades práticas. Na concepção de um professor que
assume a sua prática profissional como transmissão do conhecimento, tratando assim a ciência
como algo pronto e acabado, a experimentação pode ser tratada de tal maneira. A este respeito
Silva e Zanon ( 2000, p. 121) afirmam que :
“A prevalência dessa forma de visão de que a ciência está na realidade, a espera de ser
descoberta, é um indício de que o empiricismo-indutivismo é amplamente dominante, nos
contextos das escolas, em detrimento da valorização da capacidade criadora do sujeito que se
transforma ao transformar/criar o real colocado em discussão. A visão dogmática da Ciência- a
única forma, verdadeira e definitiva de explicação- cultua existência de uma única explicação
certa/correta para qualquer questão.”

Segundo Aragão e colaboradores ( 2000) e citado por Silva e Zanon ( 2000, p.122), este modelo
de ensino baseado na transmissão/recepção de conhecimentos é fortemente influenciado por esta
visão da ciência onde a mesma é tratada de forma neutra e objetiva.
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Em conseqüência disto o ensino de ciência e tecnologia assume um caráter passivo por parte do
aluno que passa a reproduzir irreflexivamente o que lhe é apresentado.

Segundo Amaral e Silva (1999) citado por Silva e Zanon ( 2000, p.122) um grande obstáculo ao
ensino e a aprendizagem se apresenta quando o professor supõe que a interpretação dos
resultados experimentais seja algo simples e com iniciativa individual de cada aluno, não
necessitando de maiores discussões em torno dos fenômenos. Esta visão indutivista desconsidera
o papel mediador do professor e valoriza o que Amaral e Silva (1999) chamam de “descoberta”,
por parte dos alunos, de uma teoria para o fenômeno observado.

É preciso levar em consideração também que as informações que se pode retirar de determinada
observação em torno de um fenômeno depende diretamente da capacidade interpretativa do
observador e esta capacidade está relacionada com o que se pretende observar no fenômeno.
Segundo Jacob apud Cachapuz ( 1999) e citado por Silva e Zanon
(2000, p.125) “para se obter uma observação com algum valor, é preciso ter já, à partir,
uma certa idéia do que há a se observar”. Ou seja, a argumentação relativa a uma observação
é embasada em uma teoria anterior a ela. A este respeito Silva e Zanon (2000, p.131) afirmam
que :
“...Nossas experiências visuais não são simplesmente determinadas pelas imagens registradas em
nossa retina. Quando vemos, o fazemos através de determinadas idéias, imagens, referencias,
teorias ou relações anteriores que, ainda que implícitas, são subjacentes ao ato de reconhecer algo
que vemos.”

Assim, da mesma forma que a experimentação pode ser usada como instrumento investigativo,
buscando conhecer as concepções prévias dos alunos que muitas vezes interferem
significativamente no processo ensino/aprendizagem, também cabe um papel de instrumento de
reflexão onde o fenômeno observado no experimento, aliado à mediação do professor, pode se
tornar uma estratégia eficaz na melhoria deste processo. Não obstante, se torna uma prática
improdutiva a simples realização do experimento como forma de demonstração por parte do
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professor, uma vez que a compreensão do fenômeno se dá por meio da mediação da linguagem e
não por uma observação empírica.

Segundo Hodson ( 1994) citado por Silva e Zanon (2000, p.135), a experimentação pode e deve
ser utilizada pelo professor como uma maneira de incentivar nos seus alunos a explorar suas
opiniões e sua capacidade para a explicação dos fenômenos. E esta prática experimental deve
estar mediada por um momento de reflexão e discussão em torno dos aspectos teóricos – práticos
que vai além do fenômeno observado e dos saberes cotidianos dos alunos.

A flotação é uma técnica de separação de misturas que consiste na introdução de bolhas de ar a
uma suspensão de partículas. Com isso, verifica-se que as partículas aderem às bolhas, formando
uma espuma que pode ser removida da solução e separando seus componentes de maneira
efetiva.

O importante nesse processo é que ele representa exatamente o inverso daquele que deveria
ocorrer espontaneamente: a sedimentação das partículas. A ocorrência do fenômeno se deve à
tensão superficial do meio de dispersão e ao ângulo de contato formado entre as bolhas e as
partículas (DeSousa e cols., 2003).

A justificativa para esse fenômeno está no fato de que as moléculas situadas no interior de um
líquido são, em média, sujeitas à força de atração igual em todas as direções, ao passo que as
moléculas situadas, por exemplo, na superfície de separação líquido-ar, estão submetidas à força
de atração não balanceada ou não equilibrada, o que resulta numa força preferencial em direção
ao interior do líquido. O maior número possível de moléculas se deslocará da superfície para o
interior do líquido e a superfície tenderá a contrair-se.
Isso também explica porque gotículas de um líquido ou bolhas de gás tendem a adquirir
uma forma esférica (Jafelicci Jr e Massi, 2007).
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Ao colocarmos um líquido em contato com uma superfície, temos que considerar duas
possibilidades de interação: o líquido se espalha bem na superfície (como bebida alcoólica em
copo de vidro) ou o líquido tende a se manter no formato de gota (como uma gota de chuva no
pára-brisa engordurado de um carro).

Na realidade, o que observamos é reflexo da afinidade entre as superfícies:
aquelas que se mantém como gotas de maneira a diminuir o máximo possível o contato entre a
água e a superfície são chamadas hidrofóbicas, enquanto aquelas em que observamos o
espalhamento do líquido e têm afinidade à água são chamadas hidrofílicas. O ângulo formado
entre as superfícies conhecido como ângulo de contato (θ), pode ser usado como uma medida da
hidrofobicidade/hidrofilicidade do sólido. Esse ângulo permite a quantificação dos vários graus
de afinidade intermediários entre esses dois casos extremos.

No entanto, como esses parâmetros de superfície explicam que no processo de flotação algumas
partículas aderem às bolhas de ar preferencialmente em relação a outras?

A explicação está no fato de que a superfície dessas partículas é hidrofóbica, fazendo com que a
tensão superficial da água expulse a partícula do líquido e promova a adesão da partícula na
superfície da bolha de ar. O que não ocorre com os outros componentes hidrofílicos com ângulos
de contato pequenos presentes no sistema, que preferem permanecer no meio líquido em vez de
aderir à superfície da bolha de ar (Venditti, 2004).

Para uma adesão satisfatória, são necessários ângulos de contato de pelo menos 50° a 75°,
enquanto que, para uma boa adesão às bolhas, o ângulo de contato deve ser preferencialmente
superior a 90°.

E como esse ângulo pode rapidamente ser modificado por fatores, tais como substâncias
gordurosas na superfície e materiais tenso-ativos, torna-se possível também controlar as
condições para a flotação, tendo em vista que nem sempre a partícula desejada é hidrofílica.
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Além da natureza físico-química da superfície, o tamanho da partícula também é fator limitante
do processo, pois para ser arrastada, a partícula deverá ter dimensões próximas das coloidais.
Colóides são sistemas dispersos constituídos de partículas com pelo menos uma dimensão entre 1
a 1000nm ou 10 a 10000mm, mas a base dessa classificação pelo tamanho da partícula admite a
simetria esférica, o que nem sempre é o caso. Partículas que têm esse tamanho em uma dimensão
(forma de disco) ou em duas dimensões (forma de agulha), mas que são muito maiores em outras
dimensões, também se comportam como colóides.

Essa flexibilidade permite que vários sistemas sejam classificados como coloidais e possibilita o
emprego da flotação como técnica de separação de misturas em vários processos industriais.

O roteiro do experimento é apresentado a seguir :

Materiais
- Suporte universal
- Garras e muflas
- Ácido sulfúrico ( conc)
- Carbonato de cálcio
- Sílica
- Mixer
- Uma bombinha de aquário
-Ácido oleico
- NaOH 50 %

Procedimento
- Montagem de um sistema de flotação em sala de aula com intuito de mostrar a separação
de compostos, exemplificando assim como a técnica funciona.
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A utilização de carbonatos e silicatos para a realização do experimento foi utilizada para
realização de ensaio de flotação em sala de aula. A idéia foi separar os carbonatos dos
silicatos utilizando um béquer de 150 ml como célula e oleato de sódio saponificado.

Utilizando um mixer de caputino como rotor para homogeneização da mistura e bomba
de aquário para injetar o ar no sistema, montou-se um sistema de flotação para a separação dos
componentes do sistema constituído de carbonatos (mármore) e silicatos (areia).
Adicionou-se ácido sulfúrico concentrado aproximadamente 2 ml deixando a polpa que
inicialmente tinha pH natural de 8,0 passando para pH 5,0.

Após correção de pH adicionou-se 3 ml de ácido oleico saponificado deixando o sistema
em agitação constante e após 1 minuto de agitação adicionou-se ar no sistema e começou-se a
flotar, separando os carbonatos que aderem-se as bolhas dos silicatos que ficam em solução.

Também observou-se no microscópico a mistura antes da separação e depois da
separação, os alunos perceberam que de fato os componentes foram separados.
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Fizemos teste de identificação de carbonatos, adicionando ácido clorídrico na amostra flotada
para identificar o componente que permaneceu em solução e o componente que foi flotado.

VI. Resultados e Discussão
Aos alunos do 1° Ano do Ensino Médio foi pedido previamente

que respondessem um

questionário contendo 7 questões objetivas sobre processos de separação de misturas.
Análise dos questionários :
Os 16 alunos responderam as seguintes questões objetivas :

Questão 1 : Qual o processo mais adequado para separar a mistura de água e gasolina ?
a) decantação usando funil de separação b) destilação fracionada c) filtração d) flotação
Considerando o universo de 16 alunos – 12 alunos responderam a letra A 3 alunos responderam a
letra B e 1 aluno respondeu a letra C.

Ou seja, 75% dos alunos acertaram a questão. Considero esse percentual expressivo devido a
aula prática anterior que tiveram com o professor Renato onde foi questionado as diferenças
sobre densidade e polaridade.

Questão 2: A filtração a vácuo é utilizada quando se deseja :
a) acelerar o processo de filtração
b) melhorar a qualidade do filtrado
c) separar componentes líquidos imiscíveis de uma mistura
d) separar componentes sólidos de diferentes tamanhos
e) separar componentes de uma mistura de líquidos miscíveis

Somente 3 alunos responderam a letra A . Ou seja, agora apenas 19 % dos alunos acertaram.
Leva-me a entender que como não foi mencionado previamente, eles desconheciam a finalidade
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do processo de filtração a vácuo. Assim como não sabiam o significado dos termos miscíveis e
imiscíveis.

Questão 3 : Um modo conveniente para retirar a parte gordurosa do leite é o emprego de :
a)destilação b) cristalização c) decantação d)centrifugação e) filtração

Apenas 1 aluno respondeu corretamente a letra D . A grande maioria respondeu a letra C .
Evidencia-se o não entendimento das propriedades das partículas em suspensão características
de soluções coloidais.

Questão 4 : Um sistema formado por água, açúcar dissolvido , álcool comum, limalha de ferro e
carvão apresenta :
a) 1 fase b) 2 fases c) 3fases d) 4fases e) 5 fases

7 alunos responderam corretamente a letra C , um percentual de 44 % aproximadamente. Levoume a entender que a maioria pelo menos não sabia relacionar as propriedades dos componentes
existentes em um sistema.

Questão 5 : Têm-se as seguintes misturas : sílica / carbonato e acetona / água. Os processos mais
adequados para a separação de seus componentes são, respectivamente :
a) decantação e liquefação b) fusão fracionada e decantação c) fusão fracionada e destilação
d) flotação e destilação e) sedimentação e filtração

Apenas 6 alunos responderam corretamente a letra D. Acredito que por associação ou por
eliminação chegaram a resposta. Evidencia-se que a grande maioria

dos alunos não

conheciam o processo de flotação, confundindo com sedimentação que na verdade é o
processo inverso.
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Questão 6 : De uma mistura heterogênea de dois líquidos imiscíveis e de densidades diferentes
podem-se obter os líquidos puro através de :
I – sublimação , II – decantação , III – filtração
a) I é correta b) II é correta c) III é correta d) I e II são corretas e) II e III corretas

Somente 5 alunos responderam corretamente a letra B. Leva-me a concluir que desconheciam o
significado dos termos imiscíveis e miscíveis , conforme mencionado anteriormente, além de
conceitos sobre as

propriedades dos componentes de um sistema, conforme também já

mencionado.

Questão 7 : Considere a mistura de duas substâncias líquidas A e B, miscíveis entre si e com
propriedades físicas especificas. O fracionamento dessa mistura seria possível por :
a) filtração b) decantação c) destilação d) sifonação e) fusão fracionada

7 alunos responderam corretamente a letra C. Um percentual de 44 % aproximadamente.
Analisando essas respostas acredito que a interpretação do significado dos termos foi o que
determinou esse resultado.

Observou-se pelas respostas que os alunos não tinham conhecimento da técnica de
flotação muito embora também não conseguiram identificar os outros processos de separação
tradicionais, devido a não referência e entendimento das propriedades físicas das substâncias
envolvidas nos sistemas em questão.

Analisando as perguntas acho que foram extremamente conteúdistas, porém acredito que
serviu para identificar que os alunos não associam a influência e a relação das propriedades
físicas das

substâncias de um sistema para poder propor uma forma de separação dos

componentes.
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De uma forma geral a resposta dos alunos do 1° ano com relação ao por que da diferença de
comportamento entre os diversos componentes de um sistema é compreensível tendo em vista
que os conhecimentos que estes alunos possuem com relação ás interações existentes entre os
constituintes das diferentes substâncias presentes em um sistema são muito pequenos ou quase
nenhum.

A aula foi surpreendentemente descontraída e teve de fato a participação dos alunos com
perguntas e respostas sobre o emprego e aplicabilidade dos processos de separação de misturas
apresentados incluindo a técnica de flotação.
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VII. Conclusão
Muitos livros didáticos, apostilas e sites educativos trazem a flotação como um exemplo de
técnica de separação de misturas. No entanto, a abordagem desse tópico é limitada e,
freqüentemente, apresenta erros conceituais. Podemos identificar as confusões a partir dos
exemplos de aplicação da técnica presentes nesses materiais.

Alguns materiais didáticos trazem a separação de areia em água como ilustração do processo de
flotação. Nesse caso, observamos a confusão dessa técnica com a sedimentação, que apenas em
alguns casos é uma etapa anterior à inserção de bolhas e ao arraste de partículas por flotação. Em
outros textos, a flotação aparece ilustrada pela separação de serragem em água, como se o arraste
espontâneo da serragem fosse igual ao observado na flotação. Até mesmo o transporte de madeira
nos rios foi citado como exemplo de flotação. Nesses casos, a flotação surge como uma separação
de substâncias de densidades diferentes, na qual a introdução de um líquido de densidade
intermediária (a água) promove o arraste do material menos denso para cima (serragem) e do
mais denso para baixo (areia), segundo o princípio de Archimedes. Com base nas definições do
processo apresentadas, fica evidente que só podemos classificar um processo de separação de
misturas como uma aplicação da técnica de flotação quando observamos a inserção de bolhas de
ar no meio líquido seguida da adesão de partículas à bolha, que leva ao arraste das partículas para
a superfície do líquido e permite a separação das fases, sendo que essas partículas devem
necessariamente ter dimensões coloidais para que seja possível que as bolhas de ar carreguem as
partículas.

A flotação é uma técnica de separação de misturas amplamente empregada, mas pouco discutida
na sala de aula. Acredito que sua abordagem no ensino de Química possa ser expandida com a
ampliação do conceito, admitindo a possibilidade da discussão de propriedades de química de
superfícies com os alunos de Ensino Médio.

A partir das observações realizadas durante a aula foi possível observar nas falas dos alunos
confusões conceituais que evidenciam deficiências em sua trajetórias de aprendizado.
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É possível afirmar que a aula teórica com a apresentação da técnica de flotação, atingiu seu
objetivo que era relacionar os diversos processos de separação de misturas utilizados no cotidiano
de qualquer prática laboratorial e industrial. Isto ficou evidenciado na mudança de discurso dos
alunos, ocorrendo inclusive generalizações para outros processos de separação de misturas.

Este trabalho contribuiu para a divulgação e disseminação de ciência e tecnologia na prática do
ensino de Química quando apresenta a técnica de flotação tendo como proposta inovadora e
nunca feita em sala de aula , a montagem de um sistema simples de flotação para a separação de
carbonatos e silicatos, técnica utilizada em meu trabalho de pesquisa durante 5 anos que estive no
Cetem ( Centro de tecnologia Mineral).

Este trabalho contribuiu também na minha formação profissional tendo em vista que me levou a
refletir sobre a importância da atividade experimental e disseminação de ciência e tecnologia no
processo de ensino / aprendizagem tratando a mesma como uma ferramenta útil de investigação
e reflexão.
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