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A IMPLuixCIA DE REAGs.TBS AUXILIARES NA FILTRAGEM DE "PELLET FEED 

FIOS" 

L.T.S. Ramoal, A.N. Santana.l, G.E 1S. Valadio2, O.F. Pavez2 

A . filtragem 6 · uma operaçao· da· saparaçio sólido/liquido 
importante nas usinas de prpcessamento mineral. Ae 
caracterieticas fieicas da torta afetam muito o desempenho da 
filtragea. A utilizaçlo de reagentes 1que possam atuar na reduçãQ 
de Wl!idade •lou aW~~~tnto da produçi(? de torta 6 ·pr4tica · aind• 
pouco adotada na ind6stria mineral. O presente trabalho tem como 
objetivo verificar a influência da adiçio de diversos reagentes 
(agreg._ntes . e surfatantes) sobre a filtra.;em de amostras de 
ain6rio de ferro ("pellet faed fines"). Foram realizados ensaios 
a nivel de .laboratório utilizando-se' montagem .e procedimento de 
teste de folha ("leaf test " ). Testes exploratórios utilizando 
filtro · de disco (vertical), em escala industrial, . foram 
conduzidos no sentido de verificar 1 as condições de filtrageJ!I 
indicadas na fase de laboratório • . os resultados IIIO&traram-se 
promissores em termos de utilizaçio btdustrial dos floculantes . . ' 

'fiiB IIIP'LUBifCB OP' CHBMICAL FILTBR: AIDS OJI PFF FILTMTIOII 

Filtration is an illportant unit operation · of solid/liquid 
separa~io,n in .mineral processing: , phnt. The caka fisical 
characteristics highly affect fil tration performance . Chemical 
filter aids can ·significantly modlfy this petformanca. The 
utilization of · these reagente is . not a current practice 1 
especially in Brazil. Laboratory se ale ( leaf test) and 
preliainary industrial testa were conduted to verify the action 
of flocculants and surfactants on cake form filtration rate and 
cake aoisture. The .resulta show the possibility of future 
industrial application of these reagents. 
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lftRODUçio 

A filtragem é uma operaç~o de separação sólido/liquido que se 
caracteriza pela passagem de uma polpa através de um meio poroso 
(meio filtrante) que retém p sólido . (torta) e permite a passagem 
do liquido (filtrado). 

Modificações no estll!do de agregação/dispersão e/ou 
molhabilidade das particulas de sólido presentes na polpa, 
lttravés de reagentes quim~cos, podem produzir uma melhora nà 
filtragem. Dois tipos d~stintos de aditivos quimicos são 
C)eralmente avaliados para o uso industriala 
( floc:ulantes e coagulantes) :e surfatantes. 

agregantes 

Os floculantes são polimeros org!nicos que possuem normalmente 
elevado peso molecular. Os floculantes utiiizados como auxiliares 
de filtragem apresentam, geralment~, peso molecular em torno de 
l07 para produzir agregad~s estruturalmente mais adequado l 
filtragem( l). O objetivo principal do uso. de floculantes na 
filtragem é obter uma torta 'de alta permeabilidade, sem finos que 
possam obstruir a eficiênc~a do meio filtrante. Os floculantes 
c;zue atuam melhor na sedimentação podem n~o ser os melhores na 
' . I 

filtragem onde são desejáveis flocos pequenos, mais densos, mais 
' ~ ' 
resisten·tes ao cisalhamento e aqui-dimensionais ( 2). Fatores 
fisicos tais como agitação e método de adição de floculante, 
podem controlar o tamanho e densidade do agregado durante ·o 
processo de floculação ( 3) . Segundo Pearse e Barnett ( 4) a 
utilização cuidadosa de floculantes permite consider6veis 
melhoras no espessamento e · na filtragem. Esses autores indicam 
que os floculantes são em geral, muito mais flexiveis em seu uso 
que os coagulantes e i podem produzir resultados mais 
•urpreendentes. Floculantes lsao bastante utilizados na filtragem 
de carvão onde, em geral, o floculante aniOnico apresenta 
melhores resultados ( 4) ( 5) . i Altas dosagens de floeulantes 
éatiOnicó e não iOnico são hormalmente necesa6rios para produzir 
uma boa fil tragam( 4) . Sastry et ali i ( 6) encontraram que a adição 
de f loculante 
quase nio 

catiOnico na filtragem de concentrados de ferro 
afetava a umidade da torta aaa aumentava 
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consideravelmente a taxa unitAria de filtragem. Em sistema.s 
contendo argilas e carvão a adição de uma pequena quantidade de 
floculantes catiOnico em combinação com floculante aniOnico 
permitiu desempenhos melhores que a utilizaçãó só de floculante 
:aniOnico ( 7 ) • 

Oa surfatantes são substâncias orginicas constituídas por 
moleculas -de car&tes duploa polar e ·apolar. O uso de surfatante 
na filtragem se remonta à 1954 quando Silverblatt e Dahlstrom( a:) 
usando dois surfatantes comerciais cohseguiram diminuir a umidad~ 
da torta na filtragem de carvão. Um 'dos mecanismos que tem sido 
proposto, com mais ênfase para o efeito de surfatantes na reduçãb 

' I 
da umidade da torta, é aquele em que ocorreria uma diminuição na 
tensio superficial liquido/ar com redução das forças de retenção 
capilar(8)(9). A literatura menciona a utilização de surfatantes 
na f il tragam de carv&o ( 8 )( 9 ) ( 1 O) , minério de ferro ( 11) , grafite ~ 
hematita( ll). O uso combinado de flo~ulante e surfatante mostro~ 
bons resultados na filtragem de minérios de ferro(11)(13). 

O presente trabalho foi realizado com amostras de minérios d~ 
ferro ("pellet feed fines" - PFF) e teve como objetivo verificar 
a açio de floculantes e/ou 
reduçio na umidade da torta 
filtragem. 

M~BRIAIS B ld'lODO 

Escala de Bancada 

surfatantes que permitissem obte~ 

com aumento na taxa unit&ria de 
I 

Nos ensaios realizados em laboratório utilizou~se amostragem ~ 
metodologia do teste de folha ( "1leaf test") sugeridas na 
lite.ratura(l4)(15). Tomou-se como referência, estudos realizado~ 
anteriormente pelos autores ( 13), com a110stras de "pellet feeq 
fines " . As condições utilizadas nos ensaios foram aquelas 
encontradas normalmente na filtragem industrial da MBR. Assim fo~ 
utilizada no trabalho uma bomba de v.tcuo. que permitiu a geraçãe~ 

_de v.tcuo a nivela industriais (<= 559 :"'III Hg). 
Os tempos de formaç&o e secagem e~pregadoa nos ensaios foram 

de 10 e 35 _segundos, . respectivamente. En9Uanto que os nivela de 



663. 

vácuos adotados foram de 381 mm Hg para formação e 483 mm Hg p~ra 

secagem. 

As amostras minerais utilizadas foram obtidas na alimentação 

de "pellet feed fines• dos filtros de discos industriais, 

existindo intervalo de tempo entre as cole.tas. Para uma série de 

ensaios, sempre foi realizado um em condições naturais para 
permitir comparação com aqueles em que foram· adicionados 

reagentes. 

Nos ensaios foram usados os floculantea, poliacrilamida 

aniOnica (PAM) de alto peso molecular (>107) e floculantes 

catiOnicos de baixo peso molecular (<106). Como surfatante 

eJDpregou-se acetato de êter-amina e um auxiliar de filtragem 

comercial. 

Escala Industrial (Ensaios Exploratórios) 

Para permitir a execução dos ensaios na usina da mina de Aguas 

Claras, da MBR, foi montado um sistema constituido por um tanque 

de armazenagem de floculante (PAM-0, n p/v), uma bomba de 

diafragma para recalque da solução do tanque para um dos filtros 

industriais, e um dispositivo de amostragem (feito especialmente 

para execução dos ensaios). 

A Figura 1 apresenta um desenho esquemático do sistema montado 
• para execução dos testes industriais. 

RI$SULTADOS ! DISCUSslo 

Escala de Bancada 

A Tabela I mostra os resultados obtidos em laboratório com os 

floculantes catiOnicos de baixo peso molecular (poliaminas 1 e 

2). Verifica-se que adiÇão desses reagentes nlo mostrou 

resultados promissores, dentro das condições testadas. Houve de 

maneira geral tanto aumento · de umidade como redução da taxa 

unitária de filtragem: 
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Figura 1 - Sistema utilizado para execução ·dos ensaios industriais 



Tabela I- Resultado dos ensaios de bancada ("LEAF TEST") com 
floculantes catiOnicos de baixo peso moiecular (<106) 

bb5 

Ensaio Floculante Umidade(\) Taxa unitária 
de filtragem 

Tipo Dosagem(g/t) 

1 s/floculante 
2 Poliamina 1 25 
3 Poliamina 1 50 
4 Poliamina 2 25 
5 Poliamina 2 50 

.\ Sólidos da polpa (em peso) • 66\ 

.pH - 7,2 (natural) 

9,78 
10,23 

9,93 
10,74 
10,17 

(t.h-1.m-2) 

1,02 
0,84 
0,81 
0,63 
0,79 

A Figura 2 mostra a influência da adição de acetato de éter
amina, em concentrações de 100,300 e 600 g/t, sobre a taxa 
unitária de filtragem e umidade da torta . A Tabela II apresenta 
as condições em que os ensaios foram realizados. Verifica-se , 
nesse caso, que houve diminuição da umidade da torta com o 
aumento da concentração do reagente mas havendo também redução 
da taxa unitária de filtragem. 

Tabela II - Condiç?es dos ensaios com acetato de etér-amina 

EnsAio pH \ sólidos Cone. surfatante (g/t) 

10 6,S(nat.) 70 o 

11 8,0 70 100 

12 8,0 70 300 

13 8.0 70 600 

A Figura 3 mostra a influência da adiçio de acetato de éter
amlna em concentrações 100, ; 300, e 600 g/t, em presença de 
poliacrilamida comercial (PAM) . em concentrações de 20 g/t, sobre 
a taxa unitária de filtragem e umidade da torta. Aa condições 
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Figura 2 - Taxa unitária de filtragem em função da umidade da torta, para diversas concentrações de acetato de eter-amina em g/t 
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quanto ao pH e percentagem de sólidos foram as mesmas daquelas 
apresentadas na Tabela II, sendo novamente plotado o ensaio 10 

(a/reagentes) a titulo de comparação. Nota-se que houve aumento 

de taxa unit.tria de filtragem com · reduçlo de umidade de torta 
atê 100 g/t de acetato de êter-amina. Em concentrações maiores 

que essa, houve queda na taxa unitária e na umidade. Esse 

comportamento é bem semelhante ao obtido por Valadlo et alii(l3) 
em aisteliiA, sob condições similares, DIAS com concentração de 
floculante de 50 g/t. 

A Tabela III apresenta os resultados obtidos com auxiliar de 

filtragem comercial. Verifica-se, nesse caso, comportamento 

distinto do apresentado pelo acetato de êter-amina no que se 
refere a taxa unit6.ria de filtragem. Observa-se que o aumento da 

concentraçlo do auxiliar representou, em geral, pequeno aumento 

da taxa unit6.ria de filtragem e redução na umidade. 

Tabela III- Resultados dos ensaios de bancada ("LEAF TEST" ) com 
auxiliar de filtragem 

Ensaio Auxiliar de filtragem 

(gltl 
6 o 
7 50 
8 100 
9 300 

. \ Sólido da Polpa • 67\ 

.pH - 6,9 (a/auxiliar) 
8,0 (e/auxiliar) 

Umidade Taxa unit6.ria de filtragem 

(i l (t,b-1m-2l 
13,57 0,43 
12,17 0,52 
11,99 0,48 
10,74 0,43 

A Figura 4 mostra a influência da adição de poliacrilamida 

aniOnica comercial (PAM) sobre a taxa unit6.ria da filtragem e 
umidade da torta considerando-se três séries de ensaios com tres 

tipos diferentes de minérios. A Tabela IV apresenta as condições 

em que as séries de ensaios foram realizadas, e a superficie 
especifica das amostras utilizadas nos ensaios. 
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Tabela IV - Condições da série de ensaios/superfície especifica 

das amostras 

Série de ensaios \ Sólido pH . Sup. especifica 

das amostras 

s/PAM c/PAM (cm2/g) 

1 66 7,0 8,0 1010 

2 70 7,2 8,0 950 

3 70 7,1 8,0 820 

A ~érie l _de ensaios, cuja superficie especifica das amostras 

era maior ( 1010 -~m2/g), apresentou redução mais -~ignificativa na 

umidade da torta e pequena elevação na taxa unitária de 

filtragem com o aumento da concentração de floculante. A série 2 

de ensaios, com superfície especifica das amostras intermediária 

(950 cm2/g), mostrou pequena queda na umidade da torta e um 

aumento mais expressivo nos valores da taxa unitária de 

filtragem se comparado com a amostra 1. A série 3 de ensaios, 

com superflcie especifica das amos~ras de 820 cm2/g,que mesmo 

sem adição de PAM apresentava boa ·filtrabilidade, mostrou que 

houve aumento na taxa unitá~ia de filtragem, e na umidade da 

torta, com o aumento da concentração de floculante. 

Observa-se para as amostras estudadas, · uma · relação inversa 

entre a superfície especifica e a taxa unitária de filtragem. A 

baixa taxa unitária de filtragem apresentada pelos ensaios da 

série 1, pode também estar associada com a menor percentagem de 

sólidos da polpa apresentada nesta série . (l6) 
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ESCALA INDUSTRIAL 

O principal objetivo do ens.aio em escala industrial foi testar 
a influência da adição de poliacrilamida aniOnica comercial 
(PAM), sobre a resposta de fi1tragem. 

A Tabela v mostra os resultados dos ensaios preliminares 

realizados em um dos filtros da usina de Aguas Claras. 

Os ensaios foram realizados aos pares considerando-se para 

determinado ciclo de filtragem, a adição ou não de floculante. 
De · maneira geral observa-se que a adição de floculante causou 
aumento na taxa unitAria de filtragem e na umidade da torta. 
Esse comportamento estA mais de acordo com aquele apresentado 
pela série ' J (Figura 4) nos ensaios de laboratório. 

A implantação do sistema de adição de floculante na usina, 
dependerA da confirmação, através de ensaios 
COI!Iportamento observado para as séries 1 e 2 

enaaios . de laboratório. 

CORCLUSÕBS 

. Os testes em escala de bancada mostraram: 

i ndustriais, do 

(Figura 4), nos 

i. as poliaminas não aprese.ntaram resultados promissores; 

ii. a adição de eter-amina 11 sem adição conjunta de floculante, 
mostrou tanto redução da umidade quanto da taxa unitAria de 
filtragem, como o aumento da concentração de surfantes; 

. iii. o aumento da concentração de éter-amina na presença de 
floculante aniônico (PAM) mostrou crescimento na taxa unitAria 

-de filtragem e redução de umidade até 100 g/t de s~rfatante. A 
partir dessa concentração cai também a taxa unitAria de 
filtragem; 

iv . o auxiliar de filtragem comercial testado reduziu a 
umidade da torta, sem reduzir a taxa unitAria de filtragem. 



Tabela v - Resultado dos ensaios industriais de filtragUI eom e sem adição de PAM 

Série de Ciclo de VAcuo(llllll Hg) Adição de Umidade Taxa unitária de ensaigs filtragem(min.) Sólidos floculantes (\ t.h-1.m-2) 1,7 71 No 9,4 1,7 1 
1,7 518 437 72 Sim 9,7 2,3 1,3 539 457 72 Não 9,5 1,9 2 
1,3 539 457 71 Sim 9,9 2,3 2,0 533 457 71 Não 9,7 1,5 3 
2,0 533 508 70 Sim 10,0 1,7 1,4 53J 508 70 Nlo 9,4 1,5 4 
1,4 533. 508 70 Sim 10,2 1,9 

* Dosagem aproximada de floculante nos ensaiqs = 10 g/t 
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v. para os tipos de _mintrJ.os da MBR, a utiHzaçio de PAM 

parece aer interesaant~ quando o material a~resent~r 

auperficie especifica elevada. 

vi nos ensaios industri~is exploratórios, o uso de · PAM 

aumentou ·a taxa unit&ria dia filtragem e wnidàdeda torta. 
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