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RESUMO 
Ângulos de contato (O) de partículas de apatita, após a adsorção de reagentes de ftotação (amido de milho - 37,5 mg/L e 
Beroi®S67 - 25 mg/L). foram determinados através do método de ascensão capilar, utilizando soluções água/metanol em 
diferentes proporções como fàse líquida. A taxa de percolação da solução através de um leito de partículas empacotadas em um 
tubo de vidro foi medida pelo ganho de massa adquirido pelo leito ao ser percolado pelo líquido. Tal variável foi mo
nitorada em função do tempo através de uma eletro-balança (tensiômctro Krüss K 12) c o ângulo de contato determinado pela 
equação de Washburn. Uma vez que as soluções água/metanol apresentam diferentes propriedades tisicas (densidade, visco
sidade dinâmica e tensão superficial), a hidrodinâmica da pcrcolação dos líquidos através do leito de partículas foi analisada 
via números adimcnsionais: Reynolds (Rc), Weber (Wc), Bond (Bo) c Capilar (Cap = We/Rc), buscando validar o método da 
ascensão capilar para as medidas de !l realizadas. Os resultados indicaram que as medidas de e foram realizadas sob o domí
nio das forças capilares. 

PALAVRAS-CHAVE: Flotação; ângulo de contato; parâmetros hidrodinâmicos; apatita. 

ABSTRACT 
Contact anglcs (0) of apatite particles, aftcr tlotation rcagents adsorption (com stach - 37.5 mg/L and Berol®867- 25 mg/L) 
were detcrmined by capillary rising mcthod, using water/methanol solutions as liquid phase at different proportions. Thc so
lution pcrcolation ratio through a bed of particlcs thc packcd into a glass tubc was measured by thc mass incrcment due to wi
cking of thc liquid. Such variable was monitored as a function of thc time using an electro-balance (Krüss Kl2 tcn
siometer) and thc contact angle was dctcrmined applying thc modified Washburn ·s cquation. Since the water/methanol solu
tions prcscnt diffcrcn t physical propcrtics (density, viscosity and surfàce tcnsion), the liquid percolation hydrodynamics throu
gh the particle bed was invcstigated via thc following nondimcnsional numbers: Reynolds (Re), Weber (We); Bond (Bo) and 
Capillary (Cap= Wc/Rc), in ordcr to validatc thc rising capillary method for the contact angles (8) measures. The results sho
wcd that thc measurcmcnts wcrc carricd out undcr thc domain of thc capillary forces. 

KEY WORDS: Flotation; contact angle; hydrodynamic parameters; apatite. 
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t.INTRODUÇÃO 

Dentro do universo das operações unitárias de beneficiamento mineral que são executadas a úmido, o desem
penho de duas delas - tlotação e filtragem - é afetado pela intensidade da intcração entre a água c os sólidos nela 
suspensos (Leja, 1982; Stroh e Stahl, 1991 ). A moi habilidade de sólidos por água versus ar pertence ao do
mínio da tisico-química de interfaces, visto que é controlada pela magnitude da energia livre por unidade de 
área (y) das três interfaces envolvidas nesse fenômeno: sólido/gás (y"), sólido/ líquido (y,

1
) c líquido/gás (y

1
<) 

(Rosen, 1989). Limitações experimentais permitem que somente seja possível medir dirctamcntc, c com acei
tável precisão, a magnitude de Yu;· Todavia, as energias livres interfàciais Ysc ;• Ys1 c Yu; são correlacionadas 
com uma variável dirctamcnte men surável, o ângulo de contato (fl), através da equação de Young (Eq. I). Zisman 
( 1964) correlacionou yL(; com cosy, introduzindo o conceito de tensão superficial crítica de mo! habilidade de só
lidos por líquidos (y), ou seja, para todo sólido existe certo valor particular da variável Yu ; que, abaixo do 
qual , o líquido molha o sólido completamente. Deste modo, a determinação do ángulo de contato se torna uma 
medida útil em estudos de molhabilidade. 

cose= Yw; - Y.w 

r u; 
(I) 

A determinação do ân~:,rulo de contato de minerais pode ser executada através de medida dircta, utili zando-se 
um goniômetro de contato. Tal técnica, via de regra, demanda cristais com tamanho muito superior ao das partí
culas minerais usualmente processadas cm usinas de tratamento de minérios. Para se medir O de partículas, faz-se 
mister utilizar medições indiretas, como aquelas baseadas na ascensão capilar de líquidos cm leitos de partícu
las que exibem diâmetro dentro da fàixa de tamanho desejada. Uma extensa revisão bibliográfica sobre métodos 
para medidas de O foi executada por Neumann e Good ( 1979). 

Para determinar ângulo de contato através do método da ascensão capilar, adota-se a abordagem que Wa
shburn ( 1921) utilizou para descrever o movimento do menisco de um líquido (de viscosidade 11, densidade p e 
tensão superficial Yu) que percola um capilar cm fluxo laminar c regime estacionário. Experimentalmente, 
as partículas minerais são empacotadas em um tubo de vidro fechado cm sua extremidade inferior por um filtro 
(vidro sinterizado usualmente) . O tubo é colocado cm contato com a supcr1icic do líquido teste, sendo a ra
zão de ascensão medida pela altura ou pela massa adquirida de líquido absorvido pelo leito de partículas cm 
função do tempo (Siebold e outros, 2000). Nesta abordagem, os espaços vazios entre as partículas minerais são 
considerados como um conjunto de capilares de raio médio r e a razão de ascensão do líquido (dh/dt) é expres
sa pela lei de Poiseuille através da Eq. 2. 

dh r 2 11P (2) 
dt 817h 

Onde h é a altura de ascensão do menisco do líquido no capilar no tempo t c ~p é a diferença entre a 
pressão capilar e a pressão hidrostática, conf(mnc mostra a Eq. 3 (Siebold c outros, 2000). 

~P = 2ru; cose pgh 
r 

(3) 

Onde e é o ângulo de contato de avanço do líquido sobre o sólido através da tàsc gasosa. Assumindo que a 
pressão hidrostática pode ser negligenciada nos estágios iniciais do processo, quando h<<he 1

, a Eq. 2 pode serre
escrita na forma da Eq. 4. 

dh rru; cose 
= -='---

dt 4l]h (4) 

Da integração da Eq. 4 resulta a conhecida equação de Washburn (Eq. 5): 

h2 ry I.G COS f3 

217 
(5) 

1 No equilíbrio, 11P = O e heq é a altura máxima atingida pelo líquido (Sicbold c outros, 2000). 
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A equação de Washburn permite a determinação do ângulo de contato 8, um parâmetro fisico-químico, a par
tir da medida de parámctros flsieos como a distância pcrcolada por um líquido (h) em função do tempo (t). Entre
tanto, tal equação somente é válida quando o comportamento do sistema é regido predominantemente pelas for
ças capilares. 

Num estudo da tensão crítica de molhabilidadc de partículas de apatita pré-tratadas com reagentes de Rotação 
(amido de milho - 37,5 mg/L c BerdH)X67 25 mg/L) realizado por Martins e outros (2009) , ângulos de contato 
foram determinados pelo método de ascensão capilar cm função de y , utilizando-se soluções água/mcta-

u, 
no I em di fcrcntcs proporções. Entretanto, essas soluções, além de apresentarem valores variados de tensão su-
perficiaL também apresentam diferentes valores de densidade c viscosidade dinâmica , o que poderia alterar signi
ficativamente os parámctros hidrodinümicos do sistema. O objctivo do presente trabalho foi avaliar tais possíveis 
alterações através do cálculo dos números adimcnsionais: Reynolds (Re), Weber (We), Bond (Bo) c capilar (Cap 
= We/Re), buscando validar o método da ascensão capilar para as medidas de e realizadas. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Determinação da Altura de Ascensão do Líquido no Capilar 

No estudo de molhabilidadc realizado por Martins c outros (2009), as medidas de ángulo de conta
to foram realizadas cm triplicata c a 20°C pelo método de ascensão capilar. Uma quantidade definida da 
amostra de apatita previamente tratada com amido de milho (37,5 mg/L) e Berol (25 mg/L) era cuidadosamente 
empacotada cm um tubo cilíndrico de vidro, fechado cm sua extremidade inferior por um filtro de vidro sinteriza
do. O tubo era colocado cm contato com a supcrtlcic do líquido teste, sendo a razão de ascensão medida pelo ga
nho de massa adquirido pelo leito de partículas ao ser percolado pelo líquido em função do tempo. Tal massa foi 
mon i torada por uma clctro-balança (Tensiômetro K 12, fabricado pela Krüss) c o ângulo de conta to foi automati
camente determinado pela equação de Washburn modificada (Eq. 6) (KRÜSS, 1994). 

ln :! CfJ 2 y COS (} 
(6) 

I] 

Onde: 
c = constante de empacotamento (previamente determinada utilizando-se um líquido que molhe completamen

te as partículas (O = ()0)). 

m = massa de líquido absorvido; 
t = tempo gasto para a absorção; 
p = massa específica do líquido; 

y = tensão superficial do líquido; 
11 =viscosidade dinâmica do líquido; 

O = ângulo de contato de avanço; 

Na determinação da constante c c dos ângulos de contato, os valores de m2/t foram obtidos graficamente pela 
regressão cm uma seção linear da curva m'(t) conforme mostrado na Fig. 1. O intervalo de tempo escolhido foi 
de to=2 a lf=' 15 segundos cm todas as medidas executadas, pois, segundo Szekely e outros ( 1971 ), a equação 
de Washburn não é válida para tempos de contato muito curtos, onde variações rápidas de dm/dt ocorrem, não es
tando o sistema cm regime estacionário. 

t 

Figura I - Representação esquemútica Jc uma curva Ja massa adquirida leito Jc partícul as ao ser percolaJo pelo líquido cm 

função do tempo. 
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Uma vez definidos os valores de tO e tt: uma correlação entre as massas de líquido correspondentes mo e 
mf e as alturas dos meniscos hO e hf necessitou ser obtida para possibilitar a determinação dos parâmetros 
hidrodinâmicas (seção 2.2). Como ponto de partida, foi calculada a porosidade do leito de partículas, que repre
senta a fração volumétrica do meio poroso que foi ocupada pelo fluido, através da Eq. (7) 

m , 
St. =1---·

A.L.p, 
(7) 

Em que ms representa a massa de sólidos; A é a área da seção transversal do leito; L é a altura do leito poro
so em é a densidade do sólido . 

. I 

Para uma determinada altura de ascensão (h), é possível escrever a Eq. (8), em que Ys,h representa o volume 
efetivo de sólidos; YL,h representa o volume de líquido, e YT,h representa o volume total, na altura h. 

Vs,h + VL ,h = Vr,h (8) 

A Eq. (8) pode ser reescrita na forma da Eq. (9) que, isolando a variável h, conduz à Eq. (I 0). 

(l-s 1. )A.h + v~.." = A.h (9) 

(I O) 

O tenno VL,h é calculado a partir dos dados de ascensão capilar obtidos para cada condição experimental, 
através da definição de massa específica, mostrada pela Eq. ( 11 ). 

V - ml .. h / ,.h __ _ 

Pt. ( 11 ) 

Onde mL,h é a massa de líquido presente no capilar, determinada experimentalmente, a uma altura h e PL 
é massa específica do líquido utilizado. 

2.2 Caracterização Hidrodinâmica do Leito de Partículas 

Para caracterizar a hidrodinâmica da percolação das soluções água/metanol através do leito de partículas de 
apatita previamente tratadas com amido de milho e Berol, foram determinados os seguintes parâmetros adimensio
nais: Número de Reynolds (Re), Número de Weber (Wc), Número de Bond (Bo) c Número de Capilar (Cap). 

O Número de Reynolds é dado pela Eq. ( 12) (Washbum, 1921 ), onde o termo v representa a velocida
de de ascensão do fluido no capilar de raio r. 

2rp 
Re=--v 

17 
(12) 

Considerando-se que o fluxo se encontra cm regime estacionário, a partir dos valores dos tempos tO (inicial) 
e tf(final) e das correspondentes alturas de ascensão de líquido hO (inicial) c hf (final), a velocidade média v 
do escoamento pode ser calculada utilizando a Eq. ( 13 ). 

v = dh = b[- ho 
dt 1r ro 

( 13) 

A velocidade de ascensão de fluido no capilar também pode ser expressa pela Eq. (4 ), cuja integração conduz 
ao resultado expresso pela Eq. ( 14 ). 

2 /· 2 _ ry u; cos B ( ) 
h l - lo - I I - I o 
. 2ry ( 14) 
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A Eq. ( 14) pode ser reescrita de modo a representar a velocidade média do escoamento, de acordo com a Eq. ( 15). 

Combinando as Eqs. ( 13) c ( 15) com a Eq. ( 12) obtêm-se as Eqs. ( 16) e ( 17), respectivamente. 

2rp h/ -ho 
Re=--·......;;.. __ 

17 1r -to 

r" py 11 · cose 
Re = · ' 

'7 2 (h r+ h o) 

(15) 

( 16) 

( 17) 

Uma vez conhecido os valores das alturas iniciais e finais de fluido no capilar em cada condição experimen
taL é possível a resolução do sistema de Eqs.( 16 )-(17), detem1inando o valor do Número de Reynolds c do raio 
médio do capilar. 

Conhecendo-se o valor do raio médio do capilar r e da velocidade de ascensão do líquido v, os demais parâ
metros adimensionais foram calculados. Um sumário de tais parâmetros é apresentado na Tab. I. 

Tabela I- Parâmetros hidrodinâmicas usados para caracterizar o escoamento em meio poroso. 

Parâmetro adimensional Significado tisico Fórmula matemática 

Número de Reynolds (Re) Re = 
Forças inerciais R rp.v 

e=--
Forças viscosas I) 

Forças inerciais ) 

Número de Weber (We) We= We = rp.v-
Forças capilares Yu; 

Força gravitacional 
, 

Número de Bond (Bo) Bo= 
,.-p·g 

Bo=--
Forças capilares y u; 

C Forças viscosas We IJ·V 
Número de Capilar (Cap) ap = Cap=-=-

Forças capilares Re Yu; 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para cada medida de ângulo de contato de partículas de apatita que foi executada através do método da as
censão capilar (Método de Washburn) por Martins e colaboradores (2009), calculou-se o raio médio (r) dos capila
res que caracterizam o leito de partículas, assim como alguns números hidrodinâmicas adimensionais que são re
lacionados ao fluxo ascendente do líquido (água, metanol ou misturas metanollá!:,'l!a) através do leito. Os resulta
dos são apresentados na Tab. II. 

O leito de partículas que foi percolado pela tàse líquida durante as medições do ângulo de contato pode ser 
caracterizado por um sistema de tubos capilares de raio médio de (I ,41 ±0,03) x 1 Ü 6m, conforme informa a Tab. II. 
Uma vez que o erro relativo é da ordem de 2%, pode-se assumir que a preparação do leito de partículas antes das 
medições (empacotamento do leito) foi bastante reprodutivo. 

Como se verifica na Tab. II, o fluxo ascendente dos líquidos através dos leitos de partículas de apatita ocorreu 
em regime laminar, que foi atestado pela magnitude do número de Reynolds (Rc) calculado para cada medição de 
ângulo de conta to: O,X4 x I 0 1 :S Rc :S 1,95 x 10·1

. Apesar dos experimentos terem sido realizados com líqui
dos que exibiam viscosidade dinâmica (ll) que variou cm ampla tàixa (0,585mPas :S 11 :S I, 799mPas), a magnitu
de das forças capilares foi da ordem de I 00 mil vezes (I 05

) superior às forças. viscosas, haja vista a magnitude do 
número de capilar (Cap ): 0,93 X I o·Õ :::: Cap:::: 2,54 X JO·'. 
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Tabela II -Valores dos parâmetros hidrodinâmicas dos sistemas experimentais na dcterminaçào de ângulo de contato pelo 

método da asccnsüo capilar. 

Solução água/metanol (*) Parâmetros Hidrodinâmicos 
0/o yu; p 11 cos 8 (*) r(lO·)(m) Rc (lO ·) Wc (10 •) Bo (lO ·) Cap (lO ·) 

metanol (mN/m) (kg/mJ) (mPa.s) 

0,0 72,9 998,2 I ,003 0.42 1,39 I ,88 1,75 1,04 0,93 

0,0 72,9 998,2 1,003 0,45 1,40 I ,95 1,87 1,05 0,96 

0,0 72,9 998,2 1,003 0,44 1,40 I ,95 1,87 1,06 0,96 

1,0 70,9 992,0 1,057 0,47 1.41 1,88 1,99 1,09 1,06 

1,0 70,9 992,0 1,057 0,48 1,41 1,88 2,00 1,09 1,06 

1,0 70,9 992,0 I ,057 0,50 1,40 I ,89 2,04 1,07 1,08 

9,8 59,2 972, 1 1,522 0,60 I ,41 1,08 1,68 1,27 1,55 

9,8 59,2 972,1 1,522 0,60 1,40 I ,07 1,64 I ,27 I ,53 

9,8 59,2 972,1 I ,522 0,59 1,40 1,05 1,60 I ,26 I ,52 

27,0 46,3 934.4 1,799 0,81 I ,41 0,84 1,88 I ,58 2,23 

27,0 46,3 934,4 1,799 0,83 1,42 0.86 1,92 1,60 2.25 

27,0 46,3 934,4 1,799 0,83 I ,41 0.89 2. 11 I ,57 2,37 

48,0 38,8 890,4 1,534 0,94 I ,41 1,05 2,66 1,78 2,54 

48,0 38,8 890,4 I ,534 0,94 I ,41 1,02 2,52 I ,78 2,47 

48,0 38,8 890,4 I ,534 0,94 1,40 1,03 2,59 1,78 2,5 1 

75,0 30,8 836,8 0,989 0,98 I ,41 1,78 4,26 2, 12 2,39 

75,0 30,8 836,8 0,989 I ,00 1,46 1,95 4,96 2,27 2,54 

75,0 30,8 836,8 0,989 1,00 1,40 1,78 4,32 2,08 2,42 

100,0 22,8 791 ,9 0,585 I ,00 I ,41 3,38 7,64 2,73 2,26 

100,0 22,8 791 ,9 0,585 I ,00 1,44 3,49 8,01 2,84 2,29 

I 00,0 22,8 791,9 0,585 1,000 I ,52 3,75 8,79 3,13 2,34 

(*) Martins c outros (2009). 

Determinações de ângu lo de contato pelo método de Washburn são realizadas via medidas da velocidade de 
ascensão de líquidos através de leitos de partículas. No sistema experimental adotado por Martins c colabora
dores (2009), tal velocidade foi indirctamcntc medida pelo ganho de massa do leito versus tempo, confor
me ilustra a Fig. I. Nesse sistema, para tempos de percolação muito próximos de zero, ocorre o domínio de for
ças inerciais (Szckely c outros, 1971 ), isto é, Wc> I. À medida que as forças inerciais são sobrepujadas pelas for
ças capil ares (Wc< I), o fluxo entra no regime estacionário até que a influência da gravidade ( Bo> I) passe a 
dominar a hidrodinâmica do sistema, quando cessa a pcrcolação. Deste modo, para garantir a qualidade das 
medidas de ângulo de contato, optou-se por medir o ganho de massa dentro do intervalo de temp~ 2s < t < 15s. 
Para tal interva lo, os va lores experimentais de We versus Bo ilustrados no diagrama de domínios das forças iner
ciais, capi lares e gravitacionais (Fig. 2) mostram que, indubitavelmente, o sistema experimenta l estava sob o do
mínio das forças capilares. 
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Figura 2 -- Diagrama dos domínios hidrodinãmicos das l(m,:as inerciais, capilares e gravitacional com os valores experimen
tais de Weber versus Bond. 

4. CONCLUSÃO 

O ângulo de contato (8) de partículas de apatita pré-tratadas com amido e Bcrol 867 foi determinado pelo 
método da ascensão capilar (equação de Washburn), que se baseia na percolaçào de líquidos cm fluxo laminar atra
vés de um leito de partículas cujo 8 se desejava conhecer. Este trabalho mostrou que, a despeito do mé
todo de Washburn envolver propriedades "bulk" dos líquidos (viscos idade c densidade), assim como proprie
dades dinâmicas (velocidade de percolação) c de supcrflcic (tensão superficial), o sistema experimental é regi
do por torças de supcrflcic (domínio capilaridade). A validade do método adotado, portanto, é corroborada pela 
magnitude dos ~9Fuint~s números hidr_~dinâmicos adimensionais: Reynolds (0,84 x I0-1 

::: Re ::: 1,95 x I0-1
), Ca

pilar (0, 93 x I O - ::: C ap ::: 2,54 x I O - ), Weber ( Wc< I) c Bond ( Bo< I). Para se trabalhar com confiança dentro 
desta làixa, foi necessário escolher o intervalo de tempo de percolação na faixa de 2s<t< 15s. 
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