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RESUMO

O presente trabalho utilizou modelagem
molecular para avaliar a compatibilidade estérica entre
minerais que comumente ocorrem em minérios de
fosfato (apatita e calcita) e em estruturas poliméricas de
polissacarídeos (amido e etilcelulose).
Os resultados obtidos com este estudo nos
levaram a concluir que: as partículas de apatita
apresentam
duas
orientações
cristalográficas
predominantes, quais sejam, o plano de partição basal
(001) e os planos frontais paralelos a (010) ou (1 00).
Com isso as distâncias Ca-Ca e sua freqüência de
ocorrência em cada plano podem ser utilizadas para
representar o mineral no modelo apresentado neste
trabalho, assim como ocorre para as partículas de calcita
que apresentam várias orientações cristalográficas
predominantes, destacando-se os planos de clivagem
(101), ro21) e (401).

interagem com agentes coletores usuais (ácidos graxos,
sulfossuccinatos de alquila, sarcosinatos de alquila)
através de mecanismos também muito semelhantes
(Somasundaran, 1969). Os reagentes consagrados como
depressores para calcita são: o amido, considerado como
razoável depressor de calcita, na concentração de
fosfato, no Brasil (Leal, 1991) e o tanino/quebracho
considerado na literatura corrente como depressor de
calei ta em circuitos industriais que concentram fluorita .
Sendo ambos os minerais calcita e apatita
portadores de um cátion comum (Ca 2 +), fica evidente
que a preferência na adsorção do amido sobre a interface
em
detrimento
da
interface
calcita/solução
apatitalsolução não poderia ser governada somente pela
maior ou menor afinidade dos grupos -OH (existentes na
estrutura do amido) pelos cátions Ca2+ (existentes na
interface mineral/solução). Muito mais que isto, a
seletividade na adsorção do amido sobre a calcita seria o
fruto de uma maior afinidade não somente química, mas
também estereoquímica entre tal mineral e o amido. De
fato, estudos recentes (Raju et ali i, 1998) mostraram que
a interação dextrina/minerais ocorre através da
complexação entre grupos OH existentes na estrutura
molecular do polímero e cátions metálicos hidroxilados
presentes na superfície dos minerais.

O modelo mostrou que a etilcelulose exibe maior
afinidade estereoquímica (Ft= 15) que o amido (Ft=8,5)
para a orientação cristalográfica (001) da apatita. Quanto
à calcita, todas as orientações cristalográficas estudadas
mostraram valores de Ft para o amido muito superiores
aos da etilcelulose. Para finalizar os ensaios de
microt1otação em tubo de Hallimond modificado
validaram o modelo proposto neste trabalho,
corroborando a maior afinidade estereoquímica do
amido pela calcita.

Para testar esta hipótese, foi necessário utilizar
técnicas de modelagem molecular para construir
fragmentos da molécula de amido e de um outro
polissacarídeo (etilcelulose) para verificar se existia
compatibilidade estérica entre suas respectivas estruturas
moleculares (distância entre os grupos polares -OH
existentes na estrutura de ambos os polímeros) versus
distâncias entre sítios metálicos Ca 2 + existentes na
estrutura dos minerais calcita e apatita, distribuídos
segundo as orientações cristalográficas características de
suas partículas.

INTRODUÇÃO

Quando se concentra minério de fosfato por
t1otação aniônica direta e tem-se calcita como mineral
de ganga, é necessária a utilização de depressores para
que se obtenha seletividade na separação, pois apatita e
calcita
apresentam
propriedades
físico-químicas
interfaciais bastante semelhantes e, conseqüentemente,
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O presente trabalho objctiva avaliar a
compatibilidade cstérica entre minerais que comumcntc
ocorrem em minérios de fosfato (apatita e calcita) em
comparação
com
estruturas
poliméricas
de
polissacarídcos (amido e ctilcelulosc).
Para se atingir este objct.ivo, foi neccssano o
cumprimento de algumas metas, tais como, construção
de moléculas amido comparando-se com a ctilcelulose,
visualiz.ando suas cstrui.Uras c executando medições das
distancias entre grupos polares (sítios ativos) existentes
nessas estruturas; realização de estudos cristalográficos
c morfológicos com as estruturas cristalinas dos
minerais calcita c apatita, sclccionando orientações mais
comuns l(UC caracterizam as partículas desses minerais ;
avaliw,:~o da compatibilidade cstérica entre os minerais c
polímeros, através de um modelo especialmente
desenvolvido para este fim; c a verificação da validade
do modelo através de ensaios de micro !lotação.

Estudos Cristaloquímicos

Os estudos cristalol(uímicos com os minerais
calcita c apatita foram realizados tomando-se como hase
os parâmetros ele rede de ambos os minerais l(Ue foram
levantados na literatura (Reeder, 1983). A partir desses
parftmetros foi construída a célula unitária ele tais
Após
minerais, utilizando o ''software" Cerius 2 .
construção das células unitárias dos minerais no
computador, trabalhou-se com os planos cristalográficos
mais comuns apresentados pelos grãos dos minerais.
Para isto, pesquisaram-se na literatura (Wyckotl, 1920)
os planos de clivagem, partição ou geminação mais
comuns a cada um dos minerais de interesse. Tais planos
foram observados em partículas de amhos os minerais
por microscopia ótica (apatita) e eletrônica (calcita).
As orientações escolhidas são apresentadas na
tabela l. Para o caso do mineral de calcita foram
realizadas observações no microscópio clctrônico de
varredura (MEV), en4uanto que para o caso do mineral
apatita foram levados cm conta dados reportados cm
literatura (Leal Filho, 191} 1).
•
Tabela 1 : Orientações cristalográficas observadas a
calei ta e apatita.

MATERIAIS E MÉTODOS

Mineral

Para a rcalizaçilo dos ensaios de microllotação
cm LUho de Hallimond moditicado, utilizou-se amostra
de calcita oriunda de Amorinópolis-GO (localizada a
240 km a Oeste de Goiftnia).

Apatita

A amostra era composta de cristais hia li nos c
muito bem formados , medindo aproximadamente ele 71O cm de aresta. Tais cristais foram submetidos a uma
etapa de cominuição, logo após o material era peneirado
a seco cm rcncira de 20X j.tm (65 mcsh Tylcr). Com este
procedi mcnto , foi possível deixar 100% da massa da
amostra com granulomctria inferior a 208 f..UTI , em
seguida foi rcali1.ado o pcnciramcnto a úmido cm
peneiras de 104 j.tlll c 3 7 j.tm (!50 e 400 mcsh Tylcr,
respccti vamcntc).

Calei ta

Orientações Explicações
Crista1ogrií li c
as
(001)
Plano de partição hasal
(010)
Plano frontal
(021)
(401)
(101)
(012)
(001)
(211)

As três fraçõcs granulométricas (208J..lm, 1041Jm
c 3 7 f.tlll) foram estudadas cm microscópio clctrônico de
varredura , onde foram observadas orientações
cristalográficas predominantes nas partículas de calcita.
As fraçôcs granulométricas receberam as seguintes
denominações: fraçilo grosseira(- 208 J..l+m +104 J..lm),
fração intermediária (-104J..lm + 37J..lm) c fração fina(37 j.tm).

Uma das 3 faces do
romhocdro fundamental
Uma elas 3 faces elo
romhocdro ti.wdamcntal
Uma das 3 faces do
romboedro fundamental
Plano de geminação
Plano de menor dureza
Plano secundário

A figura I , mostra as fotos obtidas no MEV
(Microscópio Eletrônico de Varredura) modelo LEO
S440 equipado com software OXFORD, ISIS L300,
pertencente ao CETEM- Centro de Tecnologia Mineral.
Na figura 1a, é apresentad a a fração
granulo métrica mais grosseira (-20R+ I 04 J.lm), onde se
observa a ocorrência predominante do romhoedro
fundamental da calcita, formado pelos planos (101 ),
(021) c (40 1). Na figura 1h, mostra-se a ocorrência de
vários planos diferentes de clivagem da calcita para a
fração granulométrica -104+37 J..lm. A !ração mais fina
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(-37 flm) pode ser vista na figura 1c, onde se observa a
total ausência do romboedro fundamental da calcita. O
plano de clivagem (101) da calcita foi escolhido entre os
outros planos característicos deste mineral para ser
modelado, por ser o plano principal do romboedro
fundamental da calcita.
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(a)

(b)

representa o romboedro fundamental da calcita e os
planos (001) e (101) da apatita.
O desenvolvimento teórico do modelo foi
concebido a partir da seguinte hipótese: Seja a superfície
de uma partícula de um mineral hipotético que apresenta
sítios metálicos M 2 + distribuídos ao longo de um plano
(hkl). Como mostrado na tigura 2a, aproxima-se dessa
superfície um polímero cujos grupos polares OH
existentes em sua estrutura molecular se dividem
segundo as três possíveis distribuições de distâncias
apresentadas nas figuras 2b, c e d, respectivamente.

" . . OO·r

(c)

Figura 1 : (a) romboedro fundamental (101), (021) e
(401) dos cristais de calcita vistos no microscópio
eletrônico de varredura (MEV) 208+ 104flm); (b) cristais
de calcita vistos no microscópio eletrônico de varredura
(MEV) (-1 04+ 37 flm) e (c) cristais de calei ta vistos no
microscópio eletrônico de varredura (MEV) (-37flm).

Estudos de modelagem molecular com as estruturas
dos polímeros
Para simulação das estruturas dos polímeros
estudados nesta pesquisa, usou-se o software Cerius 2 ,
produzido
pda
MSI
(Molecular
Simulations
lncorporated). As minimizações das estruturas foram
executadas através do campo de força denominado
Dreiding. Esse campo de força (Molecular Simulations,
1997) é o ideal para o nosso estudo, pois é o mais
indicado para utilização na simulação de estruturas de
molécwlas orgftnicas.
Após obtenção da estrutura mais estável para
cada polímero, executavam-se medições das distâncias
entre os grupos polares existentes em sua estrutura,
determinando-se: a frcqüência absoluta de cada distância
particular medida na estrutura do polímero; a freqüência
relativa de cada uma destas freqüências absolutas
determinadas e a distribuição das freqüências relativas.
Na simulação das estruturas dos polímeros de
amido e etilcelulose, foi utilizado o módulo "Polymer
Builder", enquanto que para os cristais de calcita e
apatita foi utilizado o módulo "Crystal Builder".

Determinação de parâmetros de
estérica

compatibilidade

Os parâmetros de compatibilidade estérica entre
os polímeros e minerais foram executados utilizando os
resultados das medições obtidas através do software
Cerius2, qu;ús sejam, distâncias entre grupos OH
existentes na estrutura dos polímeros; distâncias entre os
sítios Ca2 + existentes no plano (101) da calcita, que
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Figura 2 : Determinação da relação OH/ Ca (R).
Ainda na figura 2, se chamarmos de d a
distância entre os grupos polares OH existentes na
estrutura do polímero e chamarmos de D a distância
entre os sítios metálicos existentes na estrutura do
mineral, existirá uma compatibilidade estérica entre o
polímero e o mineral sempre que D for um múltiplo de
d, de acordo com a igualdade expressa na equ ação l.
m.d=D,

(I)

onde m é um número inteiro e positivo. Outro possível
significado para o parâmetro m seria a ordem de
combinação entre as distâncias D e d.
Neste caso, a relação RoHJca entre o número de
grupos OH existentes na estrutura do polímero que
apresentam distância d compatível com a distância D
(característica dos sítios metálicos da superfície do
mineral) poderia ser calculada pela equação 2:
Rmi/Ca

=( m + I ) I 2

(2)

Se as hidroxilas do polímero interagirem com os
sítios metálicos M 2+ de acordo com a distrihuição da
figura 2b, pode-se dizer que a relação RoH/ca entre o
número de unidades OH existentes na estrutura
molecular do polímero e o número de unidades de sítios
2
metálicos M + distribuídos ao longo do plano (hkl) é de
RoHJca = 1, assim como o valor será de 1,5 para a relação
OH/Capara a situação da figura 2c e 2,5, para a situação
da ligura 2d.
Se um polímero apresenta várias distanci as d (d 1 ,
dz, d3, .. ., d.) que se apresentam na estrutura do
polímero, com as freqUências relativas (fl> f 2, f 3, .•• , t;,),
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respectivamente, e se tais distâncias forem compatíveis
com as distâncias DI> D2 , D 3, ... , Dn entre os sítios
metálicos M 2+, da superfície de orientação (hkl) da
superfície do mineral, e ainda as tais distâncias
apresentarem freqüências relativas .f1, .f2, ... , .fn,
respectivamente, o parâmetro Fi ou Fitting Number
Individual para cada situação em que a equação 1 fosse
válida poderia ser calculado através da equação 3, que é
a média geométrica de ambas as freqüências relativas.
(3)

Se levarmos a expressão 2 na expressão 3,
teremos a expressão 4:
(4)

Para n possibilidades de compatibilidade entre as
distâncias d e D, teremos o parâmetro Ft Fitting
Number Total calculado através da expressão 5:

Ensaios de Flotabilidade em Tubo de Hallimond
Modificado
Para a realização dos ensaios eram pesados 1,O g
de calcita pura e utilizaram-se soluções de oleato de
sódio (coletor) e dos depressores (amido e etilcelulose).
Posteriormente, era corrigido o pH da solução de coletor
e de depressor, logo após era adicionada a calcita e a
solução depressora dentro do tubo de Hallimond e
condicionada durante 1 min., sob agitação magnética
com intensidade suficiente para manter as partículas em
suspensão. Em seguida, era adicionada a solução do
coletor e repetia-se a seqüência da agitação magnética
durante 1 minuto. Após o condicionamento das soluções
coletora e depressora mais a calcita, era introduzido ar
no tubo de Hallimond com uma vazão de 2,5 mL/ s e era
finalmente realizada a flotação durante 1 minuto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

n
Ft = _LFi

(5)

(5)

i=l

Ensaios de Flotabilidade em Tubo de Hallimond

Quanto maior for o parâmetro Ft, maior será a
compatibilidade estérica entre o polímero estudado e
uma determinada orientação cristalográfica (hkl)
possivelmente exibida pela superfície do mineral. As
figuras 3 e 4, apresentam as estruturas dos minerais
apatita e calcita, das quais foram medidas as distâncias
entre os íons cálcio.

Nos ensaios de microflotação em tubo de
Hallimond, trabalhou-se com o mineral calcita em
diferentes granulometrias: -208+ 104!lm, denominada
cal cita grosseira, -1 04+ 37!lm (calei ta intermediária) e 37!lm (calcita fina).
Os ensaios foram realizados em duas etapas:
exploratórios sem reagentes (para estimativa do arraste
hidrodinâmico) e na ausência de depressores e ensaios
com os polisssacarídeos (amido e etilcelulose),
utilizando-se o oleato de sódio como coletor em uma
concentração de 15 mg/L em pH 10,2. Os resultados das
duas etapas dos ensaios são discutidas a seguir: como
era de se esperar, o arraste hidrodinâmico de partículas
hidrofílicas (na ausência de coletor) ocorreu na seguinte
ordem decrescente: calcita fina ( 16%) > cal cita
intermediária (5%) > calcita grosseira (2%).

--·-··----·--·---.---~--·

'""".,.........

Figura 3: Representação da estrutura do cristal de
hidroxiapatita, utilizando o programa Cerius 2 •

A notabilidade da c aleita com oleato de sódio ( 15
mg/L e pH=10,2), na ausência de agentes depressores
obedeceu à seguinte ordem decrescente (f,) calcita
intermediária (91%) > cal cita grosseira (82%) > calcita
fina (75%).
· ...

__

Na presença dos polímeros que constituem o alvo
deste trabalho, quer-se que a calcita apresente a menor
notabilidade possível com oleato de sódio ( 15 mg/L), ou
seja, próxima de zero. Quanto mais baixa a notabilidade
da calcita na presença de um determinado polímero,
maior será a capacidade de ação deste como agente
depressor.

.--.-;·: /.·
·.. :. -~

..---r---.-.-.--~-~ y~ ,~-

,--,

I.OOAngtlrQnl

Figura 4: Representação da estrutura do cristal de
calcita, utilizando o programa Cerius 2 .

Nos ensaios realizados, o amido teve na fração 208+104!lm da calcita, para concentração de 30,0 mg/L,
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uma notabilidade de 6,2%, este mesmo valor foi obtido
na fração -104+37J.Ull,
sendo que
nesse caso a
concentração de amido foi menor, 7,5 mg!L.
Verificamos também que para a concentração de oleato
de sódio de 15 mg!L em pH de 10,2 a calcita grossa
apresentou uma menor notabilidade do que a calcita de
granulometria média e fina.
Esse comportamento não causa surpresa, uma vez
que as partículas mais grosseiras de calcita apresentam
menor área superficial que as de granulometria mais
fina. Conseqüentemente é de se esperar que uma
concentração de depressor de 15 mg!L seja suficiente
para reduzir a notabilidade da calcita grossa de 84%
(sem depressor) para níveis de 8% (com depressor). Por
outro lado, tal concentração não é suficiente para
deprimir com tamanha intensidade partículas de calcita
mais fina (t1otabili'dade de 26% ou de 10% se for levado
em conta o arraste hidrodinâmico).
A notabilidade da calcita, independentemente da
sua granulometria decresce com o aumento da
concentração de amido; indicando que tal depressor é
efctivo tanto para as frações granulométricas mais
grossas quanto para as frações mais tinas. A
notabilidade das partículas grossas difere das partículas
médias apenas para concentrações mais baixas de amido
(7,5 mg!L). Para concentrações mais elevadas, a
tendência é de que ambas as fraçõcs granulométricas
apresentem tlotabilidades bastante próximas àquelas que
caracterizam o arraste hidrodinâmico: 2-5%.
Nos ensaios com a etilcelulosc foram utilizadas
dois tipos de amostras: EC-70 c EC-74, cuja a
moditi~ação mais proeminente entre elas era no peso
molecular, enquanto a EC-70 tinha um peso molecular
de 70.000 o da EC-74 era de 1.900.000.
Foram realizados
ensaios
nas
seguintes
condições: concentração de oleato: 22,5 mg!l e pH=
10,2. Em todos ensaios dessa série a variável estudada
foi a concentração da etilcelulose.
Os resultados obtidos com as amostras de
etilcelulose, nos levou a concluir que a concentração de
10,0 mg!L da etilcelulose EC-70 e 5,0 mg!L da EC-74,
apresentam maiores índices de notabilidade, 58,4% e
46,6%, respectivamente.

A figura 5, apresenta as distancias entre as
hidroxilas da estrutura do amido em função da
frequência relativa com que tais distancias ocorrem na
referida estrutura. Nota-se que a distancia OH-OH de
3,18 Â apresenta a mais alta freqüência rclativ: 14%,
podendo, deste modo, ser considerada a mais abundante
na estrutura de tal polímero.

Figura 5: Distâncias entre as hidroxilas do amido em
função das frequências relativas na sua estrutura.
A figura 6, apresenta as distancias entre as
hidroxilas existentes na estrutura da etilcelulose c suas
respectivas freqUências. As distâncias mais freqüentes
observadas foram de: 3,95 Â, 4,50 Â, 5,31 Â, 6,14 Â,
6,73 Â, 7,60 Â c 10,17 Â

Figura 6:Distâncias entre as hidroxilas da ctilcelulose
em função das freqüências relativas na sua estrutura.

Resultados dos cálculos das distâncias entre os cálcios
presentes nos minerais calcita e apatita.
A figura 7, apresenta graficamente as distâncias
entre os cátions cálcio da calcita para os plano (101),
considerado o plano de clivagem para a calcita.
Enquanto que as figuras 8 e 9 apresentam graficamente
as distâncias entre os cútions cálcio da apatita para os
planos (001) e (010).

Estudos de modelagem molecular
A
compatibilidade
estérica
entre
os
polissacarídeos e os minerais foi realizada com os dados
obtidos das medidas entre as distâncias entre os átomos
de cálcio presentes nos minerais apatita e calcita e as
hidroxilas existentes na estrutura molecular do amido e
da etilcel ui os e.
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Tahela 2- Co mp atibilidade Estérica entre Ami do c a
Calcita no Pl ano (101 ).

Distâ ncia Ca-C PJ {ãngstrc ns)

Fi gura 7: Result ados referentes ao Plano (I OI ) da
C aleita.

D Ca-Ca

FI

m

d OHOH

F2

B- F

K

SQRT

4 ,99
6,36

2,5
5,0

4 ,99
3, 1H

14.50
57 .97

3.!1 1
7.6 1

5,0

-0.0 1

12.72
13.77
14.96
17,73
18.4 1
19,09

5.0
5.0
2,5

4,99
3, 1H
6.88
4 ,99

43.48
9 .67

6.59

2
4

5.HO
17.3 9
17.39
5,80

0,00

9.50
9,97

1
2
3

34.78
4,83
7.25
4 ,14
3, 63

19.94
23.4 1
25 ,45
27,54
30 ,75

2,5

5,0
5,0
5.0
2,5

3. 1H

2
3
6

3
6

2.5
5,0

4
5
8

2.5
2.5

4
5

(K)

17.39
1.45
5,80

0.00
-0.04

3.11
5.90
2.20
2.69

2.95
6,15

2,90
1,45

0.00
0.01
-0.01
0.03
-0.04

3,1H
4,99

17.39
5.80

0.0 1
-0,02

24.84
5.80

4.98
2,4 1

4.6H
3. 18
6,8H
6,15

2.90
17,39
I ,45

0.01
0.01
0 .02
0.00

2.42
19.32

1.55
4,40

1.45
1,2 1

1.1 0

Ft =

1.45

2.04
1.90

1,20

5 1.50

Tahe la 3: Compatibilid ade Estérica en tre Amid o e a
apatita no Plano (00 I ).
Di s tánda Ca- Ca (ângstro noç)

D Ca-Ca

Fi gura X: Rcstdtados rctOcrcnt cs ao Pl ano (001 ) da
Hidroxiapatita.
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T abela 4 : Compatibilidade Estérica entre Amido c a
Apat1ta no Pl ano (010) .
D Ca-Ca

FI

m
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B-F

K

SQRT
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8.70
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Figura 1): Result ados refere ntes ao Plano (lH O) da
Hidr\)XÍ:1p:1 t.i ta.

Resultado s da compatibilidade estérica entre amido e o
minerais calcita e apatifa
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Resultados da compatibilidade esférica
etilcelulose e os minerais calcita e apatita.

entre

Os resultados para a compatibilidade estérica
entre ctilcelulose e o mineral calcita para o plano (101)
está apresentado na tabela 5. Enquanto , que para a
compatibilidade cstérica entre a etilcclulose e a apat.ita
estão nas tabel as 6 e 7.

cristalográficas da apatita c da calcita cm funç ão do
Fitting Number do amido e da ctilcclulosc. Este quadro
est{t apresentado na tabela R.
Tabela X: Quadro resumo dos parâmetros Ft do amido c
da elilcelulosc.

Tabela 5: Compatibilidade Estérica entre Etilcelulose e a
Calcita no Plano (101).

D Ca-Ca

FI

111

d OHOH

4 ,99

2,5

1

2,70 -0,02 6,75
5,40 -0,01 13,50

3,67

F2

B-F

K

SQRT
(K)

1X,41

5,0

3

5,01
6, 14

23 ,94

5,0

3

7,98

2,70 0,00

6,75

2,60

24,76

2,5

3

X,80

2,70 -1 ,64

1,84

30,75
34,20

2,5

7
4

4,39

2,70 0,02
2,70 -0,04

3,38
1,69

2,5

8,56

2,70

2,60

1,30
1,64

13,65

Ft=

Tabela 6 : Compatibilidade Estérica entre Etilcclulose c
a Apatita no plano (00 I).
D Ca-Ca

m d OH- F2

FI

B-F

K

SQRT

OH

(K)

9,41

12 ,24

I

9,43 2,70 -0,02 33,05

5,75

18,82

12,24 2

9,43 2,70 -0,04 22,03

4,69

23,68

4,08

6

3,95 5,40 -0,02

6,29

2,51

38 ,03•

2,04

s

7,60 5,40 0,03

3,67

1,92

FI

m d OHOH

9,41

4, 1

I

9,43

I 1,30
11,38
14,62

4, 1
4,1
4,1

2
2

5,67
5,67

17,56

4,1

2
4

7,29
4 ,39

18,82

4,1

20,04
23 ,6X

8 ,2
4,1

2
4

9,43
5,01

25 ,60

4,1

6
6

Ft=

F2

B-F

K

2,70 -0,02 11,07
2,70 -0,04 7,38
2,70 0,04 7,38
2,70 0,04 7,38

SQRT
(K)
3,33
2,72
2,72
2,72

4,43

2,10

7,38

2,72

3,95

2,70 0,00
2,70 -0,04
2,70 0,00
5,40 -0 ,02

X,86
6,33

2,98
2,52

4 ,27

2.70 -0,02

3, 16

1,7X

23 ,57
- --

-

-

Amido

E ti lcclulosc

Apatita (001)

8,5

15

A palita (0 I O)

26

24

C aleita (1 OI)

51,5

14

Quando um polímero apresenta um alto Fitting
Numher (Ft) com relação a uma determinada orientação
(hkl) típica de um determinad o mineral, isto significa
dizer lJUe tal polímero poderia ter "a priori" uma maior
facilidade cm se acomodar na referida interface
mineralc 11 k1/solução. Por outro lado , o parftmctro Ft é
oriundo de uma situação idealizada através de um
modelo computacional que precisa ser validado a partir
de ensai os experimentais , razão rela qual executaram-se
ensaios de microtlotação cm tubo de Hallimond
modificado.

CONCLUSÜES

Tabela 7: Compatibilidade Estérica entre Etilcelulose c a
Apatita no plano (0 I 0).
D Ca-Ca

Ft

Pela tabela 8, observarmos ljUC o amido apresenta
maior alinidadc estcrcoljuímica (Ft) lJUC a etilcclulosc
para todas as orientações cristalográficas da calcita ; o
amido c a etilcclu1osc apresentam afinidade semelhante
pela orientação cristalográfica do plano (O I O) da apatita
a etil-cclulose apresenta maior afinidade estcrcoquímica
do lJUC o amido pela orientação (00 I) da apatita.

14,87

Ft=

Ft

Orientações
Cristalográficas

- - -- -

Para facilitar a discussão dos resultados
elaboramos um ljU<tdro resumo de todas as orientações

O amido c etilcclulosc têm cm comum a
presença de grupos polares OH cm sua estrutura
molecular. Por outro lado , a magnitude das distftncias
OH-OH c sua respectiva frcqüênci a de ocorrência
constituem uma característica di fcrcnciadora entre esses
polímeros; Apatita c calcita são minerais que apresentam
um dttion comum (Ca2+) cm sua rede cristalina. Por
outro lado, a magnitude das distftncias Ca-Ca c sua
frcqüência de ocorrência variam cm função da
orientação cristalográlica cm que foram executadas as
medidas ; Partículas de apatita aprescmam duas
orientações cristalográlicas predominantes : o plano de
partição basal (001) c planos frontais paralelos a (0 I O)
ou (100). As distftncias Ca -Ca c sua freq üência de
ocorrência cm cada plano podem ser utilizadas para
representar o mineral no modelo defendido nesta tese ;
Partículas de calcita apresentam v(trias oricnt.açlícs
cristalográficas predominantes, destacando-se o plano de
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clivagem ( lO I). Para cada orientação cristalográfica
particular que n.:pre~enta um mineral versus um certo
polímero, foi possível calcular um valor para Fl que
variava de O a I 00. Quanto maior Fl, maior será a
cornratihilidade est~rica entre tal polímero e o referido
plano cristalográfico representativo do mineral; O
modelo mostrou que a etil celulose exibe maior
a finidade estereoquímica (Ft= 15) que o amido (Ft=X,5)
para a orientação crista logrúfica (001) da apatita. Isto
~igni fica que amhos os polímeros sofrem ditic:uldadc
para ads orvcr cm partículas de apatita que apresentam
predominantemente esse plano. Por outro lado, amhos
os pol ímeros exibem valores de Fl próximos a 25 para a
orientação cristalogriilica (010) da apatita. Isto significa
que partículas desse mineral que aprese ntam planos
frontais predominantes tenderão a sofrer maior adsorção
pelas mol~culas desses depressores; No que diz respeito
it cal cita, para o pl ano (I 01) de clivagem apresentou um
valor de Ft de 51 ,5 muito superior que para a ctil
celulose. Isto significa que o amido 6 mais indicado que
a cdulose para deprimir calc:ita. Ensaios de
microriotação cm tuho de Hallimond modificado
validaram o moddo proposto nesta tese, corroborando a
maior ali nidadc cst.crenquímica do amido pela calei ta
(Leal, 2000).
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