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RESUMO 

 

Silicatos estão presentes em abundância nas mais diversas formações minerais. Isto se torna 
especialmente importante na extração e beneficiamento de minerais valiosos, como a 
hematita. A Dodecilamina (DDA) é uma amina alifática amplamente utilizada como reagente 
coletor de quartzo na flotação de minério de ferro. Dessa forma, este trabalho visa estudar 
em nível atomístico, através de simulações de dinâmica molecular, características do sistema 
quartzo-água-DDA. Averiguou-se o ângulo de contato água-quartzo em duas diferentes 
configurações para a superfície do mineral. Observou-se também o efeito de uma camada 
de DDA adsorvida no quartzo sobre a sua molhabilidade. Os resultados mostraram que o 
quartzo cru está no limiar da hidrofobicidade (θ ≅ 90°), enquanto uma superfície totalmente 
hidroxilada é hidrofílica (θ << 90°). O efeito de uma monocamada de DDA sobre o quartzo o 
tornou significativamente mais hidrofóbico (θ >> 90°). Os resultados são coerentes com 
dados da literatura, tanto computacionais quanto experimentais, o que valida a metodologia 
e mostra o potencial desta ferramenta computacional para a engenharia mineral.  
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ABSTRACT 

 

Silicates are present in abundance in the most diverse mineral formations. This becomes 
especially important in the extraction and processing of valuable minerals, such as hematite. 
Dodecylamine (DDA) is an aliphatic amine widely used as a quartz collector in iron ore froth 
flotation. Thus, this work aims to study at the atomistic level, through molecular dynamics 
simulations, quartz-water-DDA system characteristics. The water-quartz contact angle was 
determined in two different configurations for the mineral surface. The effect of a layer of 
adsorbed DDA on the quartz wettability was also observed. The results showed that the 
crude quartz is at the hydrophobicity threshold (θ ≅ 90°), while a fully hydroxylated surface 
is hydrophilic (θ << 90°). The effect of a DDA monolayer on quartz made it significantly more 
hydrophobic (θ >> 90°). The results are consistent with data from the literature, both from 
computational and experimental studies, which validates the methodology and shows the 
potential uses of this computational tool for mineral engineering.  
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1. INTRODUÇÃO 

Silicatos estão presentes em 90% da crosta terrestre (Klein, 2019), o que já mostra 
sua importância ao se falar de exploração mineral. Dessa forma, muitas vezes é necessário 
separar os silicatos como o quartzo de outro mineral de interesse. Na flotação, minerais são 
seletivamente separados com base em sua hidrofobicidade. Apesar de a maioria das 
espécies minerais ser naturalmente hidrofílica, a experiência mostra que esse 
comportamento pode ser bastante alterado pela introdução de substâncias adequadas no 
sistema (Chaves et al., 2010). As aminas são importantes reagentes utilizados nos sistemas 
de flotação de silicatos, nos quais assumem a função de coletor (Araújo et al., 2015). A 
dodecilamina (DDA) é uma das mais utilizadas. A Figura 1 mostra os modelos moleculares da 
água, DDA e quartzo. 

 

Figura 1. Modelos moleculares relevantes neste trabalho. Da esquerda para a direita: água, DDA e quartzo. 
As cores representam os seguintes elementos: vermelho – oxigênio; branco – hidrogênio; azul – nitrogênio; 

cinza – carbono e amarelo – silício. Esse código de cores é o mesmo em todo o trabalho. 
  

Tanto quartzo quanto a DDA mudam seu estado de protonação em diferentes pHs, o 
quartzo por causa da acidez de seus grupos silanol superficiais e a DDA por ser uma amina, 
básica. Desta forma, na flotação do quartzo usando DDA, o pH é uma das variáveis de 
processo mais importantes para garantir o melhor desempenho da operação, já que as 
alterações superficiais modificam diretamente a hidrofobicidade das partículas. Para o 
quartzo, a superfície crua, com oxigênios expostos, é natural em ambiente aquoso alcalino; a 
superfície hidroxilada é produto da absorção de H+ pela superfície em ambiente ácido. Para a 
amina DDA, sua forma molecular é natural de ambiente aquoso alcalino. 

A hidrofobicidade de um sólido pode ser avaliada diretamente pelo ângulo de 
contato θ entre as fases sólida, líquida e gasosa (Monte e Peres, 2010). Para medir tal 
parâmetro, uma alternativa ou complemento aos métodos experimentais é a utilização de 
simulação computacional. Através de simulações de dinâmica molecular é possível estudar o 
comportamento da matéria a nível atomístico, podendo observar diretamente os efeitos das 
propriedades microscópicas sobre as macroscópicas. 

Dinâmica Molecular (MD) é o termo usado para descrever a solução das equações 
clássicas do movimento (equações de Newton) para um conjunto de moléculas (Allen & 
Tildesley, 2017). As equações do movimento de Newton são numericamente integradas em 
pequenos intervalos de tempo e as forças de interação entre as partículas são calculadas, 
sendo estas provenientes de expressões chamadas campos de força, que definem o 
potencial energético no sistema de partículas. Dessa forma, este trabalho traz uma 
contribuição através do uso de simulação molecular para estudar a molhabilidade do 
quartzo em diferentes condições de sua superfície.  
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2. METODOLOGIA 

Utilizou-se simulação de dinâmica molecular para investigar o ângulo de contato 
entre água e quartzo em quatro distintos casos. Cada uma dessas condições descreve um 
possível estado da superfície de quartzo num ambiente de flotação: 

1. Superfície de quartzo crua, com oxigênios expostos; 

2. Superfície de quartzo hidroxilada; 

3. Superfície de quartzo crua coberta com monocamada de DDA; 

4. Superfície de quartzo hidroxilada coberta com monocamada de DDA. 

 

A Figura 2 esquematiza a metodologia aplicada quanto às etapas de modelagem, 
simulação e análise de resultados. 

 

 

Figura 2. Metodologia de modelagem, simulação e análise utilizada neste trabalho. 
 

Vale ainda ressaltar os seguintes detalhes: 

Os sistemas foram construídos de forma pseudo-bidimensional, isto é, uma de suas 
três dimensões é muito menor que as outras duas. Esta estratégia foi utilizada para atingir 
três objetivos: Economia de custo computacional, pois o sistema é menor; facilitar as 
análises, pois há uma dimensão a menos; evitar interferências de tensões de linha. Como 
explicado por Weijs et al. (2011), em nano escala, uma gota tridimensional sofre com 
tensões de linha, que interferem no valor do seu ângulo de contato, enquanto gotas 
cilíndricas não sofrem o mesmo efeito de escala. 

•Célula unitária de quartzo  Supercélula  Clivagem   Camada de vácuo; 

•Desenho e otimização das moléculas individuais; 

•Caixa com 520 moléculas de água montada a 1 g/cm³; 

•Caixa com 85 moléculas de DDA nas dimensões da caixa da superfície mineral; 

Preparo dos 
modelos 

•Campo de força COMPASS (Condensed-phase Optimized Molecular Potentials 
for Atomistic Simulation Studies)(Sun, 1998); 

•Interações de Van der Waals com raio de corte 15 Å; 

•Interações eletrostáticas via soma de Ewald. 

Setup da 
simulação 

•1 ns com passos de 1 fs (1 milhão de passos); 

•Ensemble NVT a 298 K com termostato de Nosé-Hoover; 

•Primeiro 0,5 ns como etapa de equilibração; 

•Último 0,5 ns como etapa de produção (para a análise). 

Dinâmica 
Molecular 

•Perfil de densidade bidimensional (médias temporais); 

•Curvas de nível e ajuste por mínimos quadrados; 

•Cálculo do ângulo de contato. 

Análise de 
dados 



Silva, L.A.; Correia, J.C.G.; Pereira, A.M. 

 

Nos casos 3 e 4, foram realizadas duas etapas de dinâmica molecular: primeiramente, 
apenas a camada de DDA sobre o quartzo e, quando devidamente equilibrada, adicionou-se 
então a caixa de água para a etapa principal. As condições de simulação foram às mesmas. 

Nas análises dos resultados foram utilizados scripts próprios escritos na linguagem 
Python. Para obter o perfil de densidade bidimensional, a caixa de simulação foi cortada em 
vários bins em duas direções, formando uma espécie de malha. Os átomos dentro de cada 
bin são contados e um histograma 2D é formado, gerando um mapa de densidade. 

Os perfis de densidade bidimensionais possuem duas principais finalidades:  

1. Propiciar um olhar sobre a microestrutura das nano gotas; 

2. Transformar as coordenadas moleculares, que são pontos discretos, em algo 
contínuo, para posteriormente ser possível estimar o ângulo de contato, 
como ilustrado na Figura 3. 

 

 

Figura 3. Problemática natural em tentar estimar ângulo de contato em sistema de partículas discretas. 
 

Tomou-se por premissa que a interface líquido-vapor corresponde à região em que a 
densidade da gota é equivalente à média entre a densidade da água líquida e do vapor, ou 
seja, ≅ 500 kg/m³ (Weijs et al., 2011; Zhang et al., 2016). Isolou-se então a curva de 
contorno referente a esse valor de densidade e seus pontos foram ajustados à equação de 
uma circunferência (Equação 1) por regressão não linear por mínimos quadrados. Com os 
parâmetros da circunferência, calculou-se o ângulo através da Equação 2. 

 (y −  a)𝟐 + (z −  b)𝟐 = r𝟐 (1) 

 
cos θ =

h − b

r
 (2) 

Onde y e z são as coordenadas horizontal e vertical, respectivamente, dos pontos que 
compõem a curva; a e b são as coordenadas (y, z) do centro da circunferência; h é a base da 
curva interfacial; r é o raio da circunferência; θ é o ângulo de contato.  A Figura 4 
esquematiza a geometria do problema. 

 

Figura 4. Esquema geométrico e variáveis utilizadas no cálculo de θ. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Evolução dinâmica das gotas 

A Figura 5 mostra a evolução da forma das gotas ao longo do tempo de simulação. 

 

 

 

 

 
Figura 5. Forma da nano gota ao longo do tempo de simulação. De cima para baixo: casos 1, 2, 3 e 4. 

 

Nota-se que, em todos os casos, o bloco d’água tomou forma de gota muito 
rapidamente, como mostrado pelas imagens referentes a 100 ps (10% do tempo total). De 
fato, foi observado que a dinâmica do processo de mudança de forma de paralelepípedo 
para segmento cilíndrico já demonstrava mudança significativa bem antes desse tempo. Em 
todos os casos, exceto o segundo, notou-se que o estado de equilíbrio da forma da gota 
aparentou ser alcançado próximo a esse tempo, havendo a partir desse momento apenas 
flutuações da forma e movimento translacional horizontal da gota. No caso 2, notou-se que 
a evolução foi mais lenta, sendo difícil identificar o tempo em que se atingiu o equilíbrio, ou 
mesmo se ele foi atingido. Mas, notou-se também que a evolução foi muito mais lenta na 
segunda metade da trajetória, o que foi assumido como indicativo de um estado de 
equilíbrio próximo.  
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Apenas com a observação puramente visual, já foi possível reparar que a camada de 
DDA tornou a superfície muito mais hidrofóbica, o que já configura um resultado qualitativo 
expressivo e de acordo com o esperado. Os dois casos simulados envolvendo DDA tiveram 
comportamento muito parecido, com a principal diferença tendo sido que no caso 4 a gota 
se moveu mais sobre a superfície, porém seu aspecto é muito similar. 

 

3.2. Perfis e contornos de densidade 

Os perfis e contornos de densidade gerados são mostrados na Figura 6. 

 

 

Figura 6. Perfis e contornos de densidade gerados na análise. A superfície de quartzo foi omitida dos perfis 
para melhor resolução na visualização. De cima para baixo: casos 1, 2, 3 e 4. 
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Foi possível observar a microestrutura das gotas na superfície. Podemos notar que as 
gotas dos casos 1 e 2 possuem uma fina camada mais densa em sua base, o filme precursor 
(Yuan & Zhao, 2010), o que é evidência da forte interação entre a água e o quartzo. Nota-se 
que essa camada base adsorvida é cerca de 1,15 e 1,50 vez mais densa que o bulk para os 
casos 1 e 2, respectivamente. Nos casos 3 e 4 não se tem essa camada na base da gota, o 
que evidencia a fraca interação entre a água e as caudas da DDA, mas podemos notar 
regiões mais densas na base da camada de DDA, que está em contato com o quartzo. 

 

3.3. Ajuste de curvas e ângulo de contato 

Os resultados dos ajustes das curvas e valores de θ são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultados do ajuste das curvas e do cálculo do ângulo de contato. 

 
Superfície sem DDA Superfície com DDA 

Parâmetros Crua Hidroxilada Crua Hidroxilada 

a 88,83 81,02 33,20 61,79 

b 15,82 -42,52 44,85 46,89 

r 22,43 71,91 17,02 15,04 

R² 0,95 0,97 0,96 0,94 

h 19,36 18,45 34,00 36,00 38,00 34,00 36,00 38,00 

Ângulo Calculado 

θ (graus) 80,92 32,01 129,62 121,34 113,74 149,00 136,40 126,24 

 

Nos casos 1 e 2, utilizou-se a altura média do filme precursor como altura base, h 
(curvas de densidade de cor marrom na Fig. 6.). Já nos casos 3 e 4, calculou-se o valor do 
ângulo utilizando uma faixa de valores de h (34, 36 e 38 Å), pois a interface gota-camada se 
mostrou difícil de definir propriamente, como é fácil de observar na Fig. 6. 

Valores experimentais para o ângulo de contato água-quartzo variam bastante, mas 
encontram-se comumente na faixa de 25° a 50° (Deng et al., 2018). Fatores como impurezas, 
método de preparo das amostras e rugosidade da superfície são fontes prováveis das 
diferenças de valores obtidos. Zhang et al. (2016), usando dinâmica molecular com outro 
campo de força, estudaram ângulo de contato entre água e quartzo e obtiveram o valor de 
29° para este sistema. Em outro trabalho, Giovambattista et al. (2007) estudaram via 
dinâmica molecular o efeito da polaridade da superfície do quartzo na sua molhabilidade e 
mostraram que quanto mais preenchida a superfície por grupos hidroxila, menor é θ. Yao et 
al. (2016) estudaram fatores da química de superfície aplicados à flotação de minérios com 
DDA e obtiveram ângulo de contato de 136° para o quartzo tratado com DDA. Nota-se que 
os valores encontrados neste trabalho vão de encontro com outros estudos computacionais 
e experimentais sobre os mesmos sistemas, o que valida os resultados e a metodologia. 

O efeito da monocamada de DDA em tornar o quartzo muito mais hidrofóbico foi 
evidenciado pelos valores de θ. Em ambos os casos 3 e 4, o comportamento da gota foi 
parecido, com ângulo de contato similar. Isso evidencia que, independente da hidroxilação 
da superfície, se for possível garantir a formação da camada de DDA, as caudas alifáticas da 
amina repelem a água eficientemente. A garantia da formação da camada depende das 
características da superfície e do estado molecular ou iônico da DDA, afetados pelo pH. 



Silva, L.A.; Correia, J.C.G.; Pereira, A.M. 

 

4. CONCLUSÕES 

Dinâmica molecular foi utilizada com sucesso para simular a formação de nano gotas 
d’água sobre quartzo em diferentes situações. Através de análises de densidade foi possível 
observar a microestrutura das gotas e observar a presença do filme precursor quando água e 
quartzo estiveram em contato direto, e a ausência do filme quando a água estava em 
contato com a camada de DDA. Este resultado evidencia a fraca interação entre as duas. 

Foram obtidos os ângulos de contato de 80,92° para o quartzo cru; 32,01° para o 
quartzo hidroxilado; e uma faixa de valores entre 113,74° e 149,00° para o quartzo tratado 
com DDA. Estes valores estão de acordo com trabalhos experimentais e computacionais da 
literatura, o que valida a metodologia e mostra o potencial desta ferramenta de química 
computacional para a engenharia mineral. 
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