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A partir de uma suspensão de sílica coloidal, comparou-se a influência de um pré
condicionamento com cloreto de aluminio (AJCI3) e com um sal de dodecilamina 
(HCIDDA) em algumas das características dos flocos formados pela adição de 
poliacrilarnida (P AM). 

Usando-se técnicas baseadas em medições de tensão superficial, viscosidade e 
condutividade, observou-se que a formação do complexo PAM-DDA ocorre na 
superfície da sílica, através de interações hidrofóbicas entre partes apoiares da 
molécula PAM e a cadeia hidrocarbônica do surfatante ("chain-chain interaction"). 

Esse tipo de interação polímero-surfatante proporciona flocos mais resistentes e com 
maior facilidade de compactação. Ao contrário do que ocorreu com os flocos formados 
a partir de interações por pontes de hidrogênio, os flocos formados a partir da 
interação hidrofóbica resistiram aos esforços de cisalhamento resultantes de uma 
agitação a 1500 rpm durante 5 minutos. Observou-se que a resistência dos flocos 
cresce à medida que aumenta a presença de cadeias hidrofóbicas na superfície da 
sílica. Por sua vez, a altura do sedimento fmal é menor (3,0 cm) no caso da interação 
P AM-DDA, se comparado com 6,4 cm verificado no sedimento obtido a partir do pré
condicionamento com o cloreto de alumínio. Normalizando-se a influência do 
potencial zeta, a altura fmal do sedimento diminui com o aumento da quantidade de 
cadeia hidrocarbônica adsorvida na superfície do colóide. 
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INTRODUÇÃO 

A estrutura e as características dos flocos dependem do mecanismo predominante 
durante a sua formação e da energia envolvida na adsorção do polímero. O mecanismo 
de formação do floco está relacionado, principalmente, com a conformação da 
molécula do polímero após a adsorção. Uma conformação estendida no sentido da fase 
líquida favorece o mecanismo de floculação por pontes ("bridging flocculation"), 
resultando em flocos grandes, flexíveis e com uma maior quantidade de água retida em 
seu interior. Ao contrário, uma conformação horizontal em relação à superficie facilita 
a floculação por reversão localizada de carga ("patch flocculation") . Nesse caso, os 
flocos são menores, densos e rigidos, com pouca água retida. Por sua vez, a 
intensidade da ligação, entre a molécula do polímero e a superficie do sólido, depende 
da quantidade de pontos de contato e da energia envolvida em cada um dos sítios de 
interação. Quanto maior a quantidade de sítios de interação e a energia envolvida, 
maior a resistência dos flocos aos esforços de cisalhamento resultantes da agitação. A 
presença de surfatante, assim como de espécies inorgânicas, pode alterar a natureza da 
adsorção do polímero e, consequentemente, afetar as caracteristicas dos flocos. 

Nas águas de processo de uma usina de beneficiamento de minérios , em geral, 
encontra-se uma considerável concentração de diferentes espécies químicas . Além dos 
eletrólitos, que podem estar presentes originalmente na água fresca ou ser provenientes 
de dissolução resultante do contato da água com os minerais, freqüentemente 
encontram-se moléculas orgânicas residuais de surfatantes utilizados em estágios 
anteriores do processo. Os íons presentes exercem influência em fenômenos 
relacionados com a dupla camada elétrica das partículas [I], solubilidade [2), 
conformação [3) e adsorção da molécula do polímero [4]. 

A adsorção das poliacrilarnidas na superficie das partículas ocorre principalmente pela 
formação de ligações de hidrogênie. As pontes de hidrogênio proporcionam interações 
que são consideradas individualmente frágeis (10-40 kJ.mor1

) se comparadas, por 
exemplo, com ligações covalentes (cerca de 500 kJ.mor') [5]. No entanto, o tamanho 
da molécula do floculante garante uma grande quantidade de pontos de interação, 
tomando ímprovável a desadsorção simultânea em todos os sítios. Isso significa que a 
adsorção é praticamente irreversível [6). Essas interações são constantemente 
estabelecidas e desfeitas, em um processo contínuo. GRIOT e KITCHENER [7] 
usaram espectrografia de infravermelho para mostrar que a adsorção de uma 
poliacrilarnida não iônica na superficie de uma sílica sintética (Aerosil) depende da 
disponibilidade de sítios silanol (SiOH") livre na superficie do sólido. A adsorção via 
sítio silanol livres também foi sugerida por RUBlO e KITCHENER [8] para a 
adsorção do poli( óxido )etileno (POE) em sílicas sintéticas. 

No caso de superficies hidrofobizadas pela presença de moléculas de surfatante, a 
adsorção das poliacrilamidas ocorre, principalmente, por meio de interações 
hidrofóbicas entre a cadeia hidrocarbônica do surfatante e as partes apoiares da 
molécula do polímero. A presença de moléculas de surfatante na superficie das 
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partículas tem uma série de implicações na adsorção e confonnação da molécula do 
polímero (3,6]. Vários autores [6,9, 10] têm mostrado que a confonnação da molécula 
do polimero após a adsorção é o principal fator que controla o processo de floculação, 
exercendo forte influência na estrutura, resistência e tamanho dos flocos fonnados . 
Apesar disso, a interação polimero-surfatante na interface sólido-líquido tem sido 
pouco estudada. T ADROS [II] foi o primeiro a estudar a adsorção de um complexo 
polímero-surfatante na interface sólido-líquido. O autor mostrou que a pré-adsorção de 
um surfatante na superficie de uma sílica aumenta consideravelmente a adsorção do 
PVA ("polyvinyl alcohol"). MALTESH e SOMASUNDARAN [12] conseguiram 
viabilizar a adsorção do sulfato dodecil de sódio na superficie da sílica por meio da 
intennediação de moléculas de poli(óxido)etileno (POE) previamente adsorvidas . LU e 
SONG [ 13] calcularam a energia potencial de interação hidrofóbica e encontraram 
valores que mostram que essa energia é de uma a duas ordens de grandeza maior do 
que a observada nas interações de van der Waals e de repulsão eletrostática. Em 
trabalho recente, BROSETA e MEDJAHED [I4] mostraram que a adsorção das PAM 
não-iônicas aumenta com a hidrofobicidade do substrato. Os autores obtiveram valores 
de 400 IJ.g.m-2 e 720 11g.m-2 

, respectivamente, para a adsorção de poliacrilamida em 
partículas de um silicato antes e depois de hidrofobizado. 

EXPERIMENTAL 

Material 

Os estudos foram desenvolvidos com uma suspensão de Aerosil OX-50, uma sílica 
sintética, amorfa e hidrofilica, produzida pela DEGUSSA a partir da hidrólise contínua 
do SiClt a uma temperatura de 1000° C. A partícula primária do Aerosil OX-50 é não 
porosa, apresenta um tamanho médio de 40 nm e uma área superficial em tomo de 50 
m2/g. No entanto, parte dessas partículas encontram-se fundidas fonnando agregados 
irreversíveis de pequeno tamanho [15] . A distribuição granulométrica desses 
agregados, obtida por espalhamento de luz ("light scattering"), acusou um tamanho 
médio de 348 nm. Trata-se de uma sílica de alta pureza(> 99,8% Si02) 

Após alguns testes exploratórios selecionou-se o floculante comercial M-322, uma 
poliacrilamida não-iônica de elevado peso molecular [ I6] produzida pela Ade sol 
Produtos Químicos Ltda. No entanto, pode-se considerar que em meio neutro ou 
alcalino todas as poliacrilamidas apresentam a1!,'1ll11 grau de ionização devido a reações 
de hidrólise durante a preparação e estocagem do produto [ 17]. Realizaram-se testes de 
viscosidade da solução do floculante M-322. Os resultados mostraram que a 
viscosidade aparente é sensível à salinidade e à variação de pH. Esse comportamento é 
típico de polieletrólitos. A diminuição da viscosidade na presença de NaCI indica uma 
retração da molécula P AM que é atribuída à neutralização da carga iônica da molécula, 
resultante da presença de eletrólitos. O aumento da viscosidade aparente observada 
para valores de pH acima de 4,5 indica um alongamento da molécula provocado pela 
presença de monômeros ionizados. 
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O peso molecular (M) da poliacrilamida M-322 foi estimado por meio da equação 
(IV. I) derivada por NEWMAN et ai. [18] e utilizada por diversos autores [19,20]: 

[TJ]=KM'" (I) 

Onde [ TJ ] é a viscosidade intrínseca, obtida a partir do gráfico TJ, versus c pela 
extrapolação da curva para c = O e representa a medida do volume hidrodinâmico de 
uma molécula isolada do polímero. A ordenada TJ, é a viscosidade reduzida da solução 
e c é a concentração do polímero. Os parâmetros K e a são característicos do polímero 
e do sistema. No presente trabalho usou-se os valores adotados por SUZUKl et ai. [19] 
de 3,7 x 10"" e 0,66 para K e a, respectivamente. 

Na presença de NaCl (I M), devido à neutralização da carga da molécula, a solução 
apresentou o comportamento característico dos polímeros não-iônicos (Figura 1) com a 
viscosidade reduzida diminuindo com a diluição em uma relação linear [20]. 

O valor da viscosidade intrínseca [ll] determinado a partir da extrapolação da curva da 
Figura 1 é de 4,9 dl/g. Usando-se a expressão ( 1) com os valores adotados por 
SUZUKI et ai. [ 19] de 3, 7 x 104 e 0,66 para K e a, respectivamente, obtém-se o peso 
molecular do polímero: M = (4,9 I 3,7 x 104 

)
1 10

·
66 = 1,75 x 106 g.mor1 

6.0 

O' 

-:::::.. 
u 

5.5-
o" 

:'2 
N 
:J 
u ., 

5.0-0::: ., 
u 
o 
u 
Vl 4.5-o 
u 
Vl 

> 
4.0 

I I 
1000 2000 3000 4000 

PAM, ppm 
Figura I -Variação da viscosidade reduzida com a concentração de PAM na presença 
de NaCl (I M). Viscosidade determinada em temperatura ambiente e a uma taxa de 
cisalhamento de 122,3 s·1

. 

A partir do valor determinado para a viscosidade intrínseca e do valor calculado para o 
peso molecular do polímero, usou-se a relação (2) [21] para o cálculo do raio de 
giração (Rg) da molécula, obtendo-se um valor de 61,5 nm. 

(2) 
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Onde q, é o parâmetro de Flory-Fox cujo valor adotado de 2,2 x 1021 dl.mor1.cm-3 foi 
sugerido por NEWMAN et ai. [I 8] e OTSUBO e W A T ANABE (21 ]. 

Como os testes foram realizados em pH abaixo de 4, pode-se considerar as moléculas 
sem carga iônica. Os resultados da Figura 2 mostram que a sílica (em pH 3) 
permaneceu com o mesmo potencial zeta próximo ao pcz após a adição da P AM . 
Como houve adsorção (observou-se um aumento na velocidade de sedimentação) 
pode-se inferir que a molécula do polímero é não-iônica nesse pH. 

A detenninação da viscosidade foi feita usando-se o acessono "UL Adapter" do 
viscosímetro Brookfield com 43,5% de torque. Uma solução aquosa com 250 ppm 
apresenta pH 6. As soluções de PAM foram sempre preparadas e consumidas no 
mesmo dia. 

Os demais reagentes foram todos de grau analítico. Usou-se uma dodecilamina 
produzida pela SIGMA Chemical Co., cloreto de alumínio hexa-hidradato da 
REAGEN, além de HCl, NaOH, NaCl e KCl da MERCK. 
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Figura 2 - Potencial zeta em função do tempo para uma suspensão de sílica coloidal 
(10 g!l) nas proximidades do pcz (pH 3), antes e depois da adição de PAM (10 ppm) 
aos 300 segundos do início do experimento. 

Os demais reagentes foram todos de grau analítico. Usou-se uma dodecilamina 
produzida pela SIGMA Chemical Co., cloreto de alumínio hexa-hidradato da 
REAGEN, além de HCl, NaOH, NaCl e KCl da MERCK. Soluções estoque de 
dodecilarnina ( 10-3 M) foram preparadas e usadas na forma de cloreto. 

Para detenninação do potencial zeta e condutividade, utilizou-se a aparelhagem ESA-
8000 da Matec Applied Science, controlado por computador e acoplado a um sistema 
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SSP-1 dotado de sensores para medições de potencial eletroacústico, condutividade, 
temperatura e pH. O sistema dispõe ainda de agitador mecânico, duas buretas 
dosadoras para alimentação automática de reagentes e um osciloscópio Tektronix TOS 
310 de 50 Mz para monitoramento do sinaL O aparelho ESA-8000 está ligado a um 
programa que permite calcular o potencial zeta a partir do potencial ESA 
("Electrokinetic Sonic Amplitude") usando a teoria de O'BRIEN [22] para suspensões 
diluídas. Há uma relação linear entre o potencial ESA e a mobilidade dinâmica das 
partículas (1-1<! ), para suspensões com fração volumétrica de sólidos ($) que não 
ultrapasse um valor de 5%. 

ESA = c. óp.~. 1-1<! (3) 

Onde, c representa a velocidade do som no meio e óp a diferença de densidade entre 
as fases dispersa e continua. O potencial zeta ( Ç) pode ser obtida a partir da mobilidade 
dinâmica das partículas, por meio da expressão ( 4 ). 

1-1<! = (2 E Ç I 3 TJ) G ( m a2 I v) (I + f) (4) 

Onde, E, TJ, m, a e v representam, respectivamente, a permissividade dielétrica do 
fluído, a viscosidade do fluído, a frequência; o raio da partícula e a viscosidade 
cinemática. G é um fator de correção para a inércia da particula submetida a um campo 
elétrico alternado. O parâmetro f (um fator da frequência para o campo elétrico) 
assume um valor de 0,5 para os casos em que a força iônica é de no minimo 1 o-3 

moles/litro e o potencial zeta é menor do que 75 m V. 

O condicionamento foi feito em agitador mecânico com controle digital de velocidade. 
O impulsor em forma de hélice do tipo 45PBT [23] com diâmetro de 5 cm foi 
posicionado a uma distância fixa (cerca de 2 mm) do fundo do recipiente. No teste 
padrão usou-se uma agitação de 100 rpm durante 5 minutos para cada reagente. A 
agitação foi feita em bequer de 600 mi sem deflectores ("baffles") . 

Usou-se um espectrofotômetro CG-UV 8000, para determinação de transmitância e, 
conseqüente avaliação da clarificação do sobrenadante. O aparelho foi calibrado para 
um comprimento de onde 400 nm. 

Em todos os testes usou-se água de elevada pureza, bi-destilada e, em seguida, 
purificada através do sistema Milli-Q. 

Metodologia 

As soluções de poliacrilamida foram preparadas e consumidas no mesmo dia, a fim de 
evitar-se a degradação do polímero por efeito do "envelhecimento" . A adição do 
floculante foi feita lentamente por gotejamento, com a suspensão sob agitação, a fim 
de possibilitar uma distribuição homogénea da PAM em relação às particulas. 
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Os testes de sedimentação foram feitos em proveta de vidro graduada de 250 mi 
dotadas de saídas na lateral para retirada do sobrenadante. As amostras de sílica 
coloidal foram iniciabnente dispersadas em ultrassom por 1 O minutos. No teste padrão 
usou-se uma concentração de sólidos de 10 gll. O condicionamento foi feito em duas 
etapas de 5 minutos com 100 rpm de agitação. A primeira para o agente 
desestabilizador (DDAHCl ou A1Ch.6H20) e a seguinte para o floculante . Após o 
periodo de condicionamento, a amostra foi colocada em proveta para sedimentação. 

A floculação obtida foi avaliada em termos de velocidade de sedimentação, 
clarificação do sobrenadante e altura de compactação do sedimento. A velocidade de 
sedimentação foi determinada por meio do acompanhamento da movimentação da 
superficie de subsidência (altura da interface) com o tempo. Nos testes em que a 
interface de separação não foi formada, determinou-se o índice de clarificação do 
sobrenadante. O índice de clarificação foi definido como a percentagem de 
transmitância em relação ao valor I 00 atribuído à transmitância da água pura. 

RESULTADOS 

No caso do pré-condicionamento com DDA, inicialmente procurou-se verificar a 
ocorrência de uma possível interação polímero-surfatante na solução. A Figura 3 
mostra a variação da condutividade da solução de DDAHCl em função da 
concentração, na ausência e na presença de PAM. A condutividade cresce com a 
concentração do surfatante. A presença do polímero praticamente não afeta a 
condutividade. A Figura 4 apresenta a influência da DDA na viscosidade aparente de 
uma solução de P AM. 
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Figura 3 - Influência da PAM (10 ppm) na condutividade elétrica da solução em 
função da concentração de DDA. 

No caso do pré-condicionamento cloreto de alumínio (Figura 5), observa-se que para 
concentrações acima de 1,25 x 10"" M, o sedimento apresentou uma altura 
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praticamente unifonne (média de 6,4 cm) e potencial zeta inicial acima de zero. Para 
concentrações menores, que correspodem a um potencial zeta inicial abaixo do PCZ, a 
sedimentação foi lenta e o sedimento final apresentou uma espessura acima do valor 
médio. Nos testes realizados com dodecilamina (Figura 6) a altura do sedimento é 
praticamente a mesma (3 cm em média) para concentrações de DOA em tomo do 
ponto de carga zero (entre 2 e 4 x I o·5 M). Para concentrações fora dessa faixa há uma 
tendência a não fonnação de sedimento. 
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Figura 4 - Influência da concentração do surfatante na viscosidade aparente de uma 
solução de PAM (50 ppm) em pH < 4. Viscosidade medida à temperatura ambiente. 
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Figura 5 - Altura do sedimento (após um periodo de 24 horas) e potencial zeta inicial 
em função da concentração do cloreto de alumínio, para uma suspensão de sílica (I O 
g!l) floculada com PAM (lO ppm), em pH entre 3,5 e 3,9. O valor do potencial zeta foi 
detenninado antes da adição da PAM. 
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Figura 6 -Altura do sedimento fmal (depois de 24 horas) e potencial zeta em função 
da concentração do DDA, para uma suspensão de sílica (10 gll}, floculada com PAM 
(10 ppm). O valor do potencial zeta foi determinado antes da adição da PAM. 

Realizou-se uma série de testes visando defmir a influência da quantidade de 
moléculas de surfatante adsorvidas na superfície da sílica na altura fmal do sedimento. 
Para evitar a influência do potencial zeta, cujo valor varia com a adsorção da DOA, 
tod0s os experimentos foram realizados no pcz. Para isso, o pH inicial da suspensão 
foi regulado para diferentes valores e, em seguida, adicionou-se a quantidade de 
DDAHCl necessária à neutralização da carga elétrica da superfície da sílica, ou seja, os 
testes foram realizados com diferentes concentrações de dodecilamina, mas sempre em 
potencial muito próximo ao pcz. Observa-se na Figura 7 que a altura do sedimento, 
após um período de 24 horas, diminui com o aumento da concentração de DOA. 

Foram realizados testes a ftm de avaliar-se a influência do pré-condicionamento na 
resistência do floco à agitação. Após um período de condicionamento de 5 minutos em 
I 00 rpm, para formação dos flocos com a adição de poliacrilamida, a suspensão foi 
submetida a uma agitação vigorosa de 1500 rpm durante 5 minutos para observar-se a 
resistência dos flocos. O movimento da superfície de subsidência foi acompanhado em 
proveta de vidro graduada, registrando-se a altura do sedimento em função do tempo 
de sedimentação_ A Figura 8 mostra a variação da altura da interface de separação do 
clarificado com o tempo, antes e depois da agitação. No caso do pré-condicionamento 
com AlCh a variação da altura do interface (curva 1) deixou de ocorrer após a agitação 
(curva 2). Na presença de DDAHCl, no entanto, a sedimentação continuou a ocorrer 
em uma velocidede de 5 mm/rn.in mesmo após a suspensão ter sido submetida a 
referida agitação de 1500 rpm (curva 3). 
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Figura 8 - Evolução da superficie de subsidência com o tempo, para uma suspensão de 
sílica (10 g/1) floculada com PAM (lO ppm) em pH em tomo de 4, antes e depois de 
um período de forte agitação (1500 rpm) durante 5 minutos . (I) com AICI3.6H20 2,5 x 
10-4 M, antes; (2) com AICh.6H20 2,5 x 10-4M, depois e (3) com DDACI (2,4 x 10'5 

M), depois da agitação. 

A pré-adsorção de DOA possibilita a floculação com menor concentração de 
floculante. A Figura 9 apresenta a variação da clarificação com o tempo na presença de 
pequena concentração de PAM (apenas 5 ppm). Observa-se que para o caso da 
dodecilamina (curva I), o índice de clarificação permanece próximo a zero até 120 
minutos . A partir desse ponto, a curva sobe continuamente até atingir um índice de 
clarificação em tomo de 70% quando começa a formar um patamar. Com o sistema 
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AlCh-PAM (curva 2 ), a suspensão pennaneceu com índice de clarificação zero 
durante toda duração do teste. Posterionnente, observou-se que a turbidez foi mantida 
por pelo menos 24 horas. A Tabela I apresenta a relação entre o número de moléculas 
de PAM e a superfície total dos micro-agregados nas duas situações. 
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Figura 9 - Variação da clarificação com o tempo na presença de uma baixa 
concentração de PAM (5 ppm), para uma suspensão de sílica (10 g/1) em pH 3,7. 
Curva I- DOA (3,2 x 10"5 M); curva 2- AICJ3 (2,5 x I0-4 M). 

Tabela I - Características dos micro-agregados e relação entre o número de moléculas 
de PAM e a superfície total disponível, em função do pré-condicionamento. 

Pré- Pot. Zeta Dagreg Nagregado Stotai Relação Floculação 
Cond. (mV) (nm) (nm2

) Moléc./nm 
2 

················ ..... ·········· · 
DDACl + I,2 

.... ...... ............. n ................ ....... ... n .... .. ...... ......... ........ s··· 
940 1,9 X 10 5,3 X IO I,9 X 10' SIM 

AIC13 ::::+ 2,4 1090 I,3 X 1012 4,6 X 10 18 8,0 X 10"5 NÃO 

Dagregado (diâmetro médio dos micro-agregados, detenninado por espalhamento de luz); 
Nagregado (número de agregados, supondo-se agregados esféricos totalmente 
preenchidos por partículas) e S,0 ..,1 (superfície total disponível). 

DISCUSSÃO 

Em testes de medida da viscosidade da solução, a poliacrilamida usada apresentou um 
comportamento tipico dos polieletrólitos. A viscosidade reduzida aumentou de fonna 
não linear com a diluição. Na presença de NaCI, no entanto, a neutralização da carga 
elétrica provocou o retraimento da molécula que passou a exibir características não
iônicas (Figura I), tomando-se possível a extrapolação da curva para detenninação da 
viscosidade intrínseca [TJ] do polímero (4,9 dVg). O peso molecular da poliacrilamida 
foi calculado em I, 75 x I 06 g mo r' a partir da viscosidade intrínseca Esse valor está 
dentro da faixa considerada ideal para floculação [24 ]. 
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Apesar da carga iônica existente na molécula do polímero, como todos os testes foram 
realizados em pH abaixo do pK da PAM (pH 4,5), pode-se considerar o floculante com 
uma molécula não-iônica com conformação retraída. Nessas condições, a área ocupada 
na superficie por molécula adsorvida pode ser estimada considerando-se o raio de 
giração (Rg) da molécula em solução [21]. O raio de giração do floculante (M 322) foi 
calculado, a partir do peso molecular e da viscosidade intrínseca, em 61,5 nm. Com 
base nesse resultado, a área ocupada por molécula é de cerca de 1,2 x 104 nm2 Os 
micro-agregado de menor tamanho (350 nm) poderiam adsorver-se cerca de 32 
moléculas do polímero. Portanto, tratando-se de um polímero não-iônico, com elevado 
peso molecular, e que dispõe de superficie disponível para a adsorção, a floculação 
deve ocorrer por formação de pontes ("bridging flocculation"), com as moléculas da 
poliacrilamida adsorvendo-se na superficie externa dos micro-agregados, e unindo-os 
em agregados maiores que sedimentam com facilidade. 

A alteração na superficie da sílica resultante do pré-condicionamento, tanto no caso do 
cloreto de alumínio quanto no da dodecilarnina, favorece a adsorção do polímero. A 
adsorção de produtos da hidrólise do alumínio resulta no aparecimento de sítios 
eletropositivos na superficie da sílica. A adsorção da poliacrilamida não-iônica a uma 
superficie hidrofilica ocorre através de pontes de hidrogênio. A situação mais favorável 
ao estabelecimento de pontes de hidrogênio acontece entre o grupo eletronegativo C=O 
da molécula do polímero e o cátion adsorvido na superficie do colóide [25]. No caso 
do pré-condicionamento com o surfatante, a hidrofobização da superficie da sílica 
favorece a adsorção da molécula de poliacrilamida, que pode adsorver-se por meio de 
interações entre cadeias ("chain-chain") envolvendo a parte apoiar da molécula do 
polímero e a cadeia hidrocarbônica exposta do surfatante adsorvido. 

A possibilidade da formação de um complexo polímero-surfatante em solução e 
posterior adsorção do complexo na superficie da sílica foi investigada. O estudo da 
variação da condutividade (Figura 3) e da viscosidade (Figura 4) com a concentração 
do surfatante indicam a não formação do complexo PAM-DDA em solução. Esse fato 
era esperado já que, no caso de polímeros não-iônicos, a formação do complexo 
geralmente só ocorre para concentrações de surfatante consideravelmente maiores do 
que as utilizadas [26,27]. É provável que a concentração crítica de agregação (cca) 
seja atingida na superficie das partículas devido ao acúmulo de moléculas de 
adsorvidas. Portanto, considera-se que haja inicialmente a adsorção do íon RNH3 + na 
superficie da sílica e, em seguida a adsorção do polímero. 

A adsorção via ligações hidrofóbicas implica em uma diferente conformação da 
molécula PAM na superficie. A proporção de segmentos que interage diretamente na 
superficie do sólido é resultado da competição, entre a molécula e o solvente, pelos 
sítios disponíveis e reflete a afmidade relativa da superficie pelas espécies envolvidas. 
A existência de uma camada de surfatante adsorvida na superficie da partícula dificulta 
a adsorção de moléculas de água e, conseqüentemente, permite uma adsorção mais 
energética da PAM. Esse fato resulta em uma adsorção horizontal ("flat adsorption") 
da molécula do polímero, ou seja, em urna conformação onde predominam os pontos 

637 



de contato ("trains"). Esse tipo de adsorção dificulta a formação da floculação por 
pontes ("bridging flocculation"), mas proporciona flocos mais rigidos e resistentes . 

O volume ocupado pelo sedimento é conseqüência da conformação da molécula na 
superficie e da quantidade de água retida no interior dos flocos . Comparando-se os 
valores de altura do sedimento mostrados nas Figuras 5 e 6, observa-se que houve uma 
maior compactação nos sedimentos obtidos em testes realizados na presença de 
dodecilamina. Esse resultado pode ser atribuído à predominância das forças 
hidrofóbicas durante o processo de floculação . As forças hidrofóbicas são responsáveis 
por: (I) expulsão de moléculas de água no interior dos flocos, tomando-os mais 
compactos e (2) adsorção mais horizontal ("flat adsorption") das moléculas de PAM 
devido à interação mais intensiva com a superficie. Como conseqüência, ocorre uma 
maior aproximação entre as partículas ou agregados que compõem os flocos . 

A importância do surfatante na compactação do sedimento é destacada nos resultados 
apresentados na Figura 7. A influência do potencial zela foi normalizada realizando-se 
todos os testes nas proximidades do pcz. Observa-se que a altura final do sedimento 
dinúnui com o aumento da concentração de DDAHCI, ou seja, com a quantidade de 
cadeia hidrocarbônica adsorvida na superficie. Esses resultados confirmam a 
importância das forças hidrofóbicas na conformação da molécula do polímero e na 
expulsão da água do interior dos flocos. 

A conformação mais horizontal da molécula do polímero na superficie, observada no 
caso da interação PAM-DDA, indica um maior número de pontos de interação entre os 
monômeros da molécula e os sítios ativos da superficie. Esse fator contribui para 
aumentar a força de adesão entre as partículas e, conseqüentemente, a resistência dos 
flocos. Os resultados apresentados na Figura 8 indicam que, no caso do pré
condicionamento com o surfatante, os flocos resistiram a uma agitação de 1500 rpm. 
Ao passo que os flocos formados na presença do cloreto de alumínio foram 
completamente destruídos por ação das forças hidrodinâmicas. A suspensão resultante 
da agitação manteve-se estável por mais de 24 horas. 

O tamanho máximo de estabilidade do floco ( dmax) após um periodo de degradação por 
quebra quando submetido a um esforço de cisalhamento é dado por [24]: 

dmax = (FH I p; )112 
(vE)"

114 (6) 

Onde FH é força de adesão média entre partículas, p; é a densidade do fluído, v é a 
viscosidade cinemática e E é a energia de dissipação ("energy dissipation rate") 
Considerando-se que os valores de p;, v e E não variaram nos dois experimentos, o 
tamanho máximo de estabilidade do floco (refletido na velocidade de sedimentação) 
obtido com a DDA após a agitação, pode ser atribuído à maior força de adesão entre as 
partículas unidas através da interação hidrofóbica PAM-DDA. 

A floculação na presença de cloreto de alumínio só foi observada com concentrações 
de PAM acima de 10 ppm (relação moléculalsuperficie total de 1,9 x 10-4 moléculas de 
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PAM por nm2 de superficie). Os resultados da Figura 9 mostram que, com baixa 
concentração de PAM (5 ppm), a floculação ocorreu apenas no caso do pré
condicionamento com DDAHCI (o índice de clarificação atingiu cerca de 70%, o que 
corresponde a uma sedimentação de mais de 95% das partículas), apesar da maior 
superficie total e, portanto, da menor densidade de adsorção do floculante {Tabela I) . 

CONCLUSÕES 

Nos limites de concentração dos reagentes usados no presente trabalho, a interação 
polímero-surfatante ocorre na superficie do sólido. A hidrofobização da sílica, pela 
DDA, possibilita a adsorção da PAM por meio de uma interação entre cadeias ("chain
chain") envolvendo as partes . hidrofóbicas da molécula do polímero e a cadeia 
hidrocarbônica exposta da molécula do surfatante. Essa interação resulta em uma 
conformação mais horizontal da molécula do polímero na superficie da sílica e em uma 
menor retenção de água no interior dos flocos . 

A altura do sedimento fmal é constante e menor quando é formado a partir da interação 
PAM-DDA (3,0 cm) se comparado com 6,4 cm verificado na sedimento obtido a partir 
do pré-condicionamento com o sal. Normalizando-se a influência do potencial zeta, a 
altura fmal do sedimento diminui com o aumento da quantidade de cadeia 
hidrocarbônica adsorvida na superficie do colóide. 

Os flocos formados a partir da interação hidrofóbica polímero-surfatante resistiram aos 
esforços de cisalhamento resultantes de uma agitação a 1500 rpm durante 5 minutos. 
Ao contrário, a interação por pontes de hidrogênio, verificada para o caso do pré
condicionamento com o cloreto de alumínio, proporcionou flocos que foram 
completamente destruídos . Observou-se que a resistência dos flocos cresce à medida 
que aumenta a presença de cadeias hidrofóbicas na superficie. 

No caso do pré-condicionamento com cloreto de aluminio, a floculação só foi 
verificada para concentrações da PAM ;:: 10 ppm. Ao contrário, a floculação a partir 
da hidrofobização da sílica ocorreu a partir de concentrações de PAM de 5 ppm. 

Portanto, em ambos os casos estudados (adsorção da poliacrilamida a partir de 
interações por pontes de hidrogênio e de interações hidrofóbicas), formam-se flocos 
grandes que sedimentam com facilidade. No entanto, a interação do P AM-DDA resulta 
em uma maior compactação do sedimento, maior resistência do floco e possibilidade 
de menor consumo de floculante . 
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EFFECT OF THE POLYMER-SURFACTANTE INTERACTION ON THE 
FLOCS CHARACTERISTCS 

ABSTRACT 

Carlos Adolpho Magalhães Saltar , UFPE, CTG-DEMINAS 
José Farias de Oliveira , UFRJ, COPPE-PEMM 

The stabihty of a coloidal sílica suspension in the presence of a high molecular weigth 
polyacrylamide and the influence of a pre-conditioning with AICI1 (aluminum cloride) 
and DDAHCI (dodecilamine cloride) was studied. The importance of the pre
conditioning is related with the creation of active sites on the silica surface for the 
polyrner adsorption. Depending on the agent used for the initial destabilization of the 
suspension, the polyacrilamide adsorbed on the aggregate surface by different 
mechanisms. ln the case of AJCh pre-conditioning, adsorption of hydrolyzed 
aluminium ions on the sílica surface increase electropositive sites for hidrogen bond 
with electronegative C=O t,rroup of the PAM molecule . On the other hand, pre
adsorbed DDA ions enhance the P AM adsorption by hydrophobic chain-chain 
interaction between surfactant hydrocarbon chain and hydrophobic parts of the 
polyrner molecule This results in different structures and characteristics of the flocs . 
The polymer-surfactant interaction promoves a t,rreater adesion force interparticles and 
reduces the water amount retained in the flocs interior. As consequence, the floc is 
more resistent and the heigth of the final sediment is reduced. ln this case, equivalent 
flocculation efficience is possible with lower polymer concentration. 

Key-Words : polyrner-surfactant interaction, flocculation, hydrophobic lnteraction. 
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