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O teste de folha ("leaf test") é um método universal utilizado em escala de laboratório 
para o dimensionamento dos filtros industriais contínuos a vácuo . É empregado 
também para o controle de processo e otimização da operação industrial Embora a 
montagem e o procedimento dos ensaios sejam específicos, não existe uma 
padronização Variações na metodologia podem ser verificadas na prática em aspectos 
como: tipo de agitação, controle de temperatura da polpa, forma de alimentação , forma 
de adição de reagentes auxiliares (agregantes e surfatantes) e forma de retirada da 
tona . Trabalho recente de Valadão indicou a possibilidade de se desenvolver modelos 
empíricos de filtragem . utilizando teste de folha . com boa correlação dos resultados 
laboratório/indústri a O objetivo deste trabalho é estudar a influência de diferentes 
métodos de agitação sobre a reprodutibilidade dos resultados de teste de folha 
considerando-se amostras minerais de diferentes superfícies específicas (Biaine l 
Foram utihzadas amostras de produtos de processamento industrial ("pellet feed") da 
Mmerações Brasileiras Reunidas (MBR). Os resultados indicaram que a 
reprodutibilidade relacionada á umidade de tona e taxa unitária de filtragem é 
mfluenciada pela forma de agitação e/ou granulometria da amostra . 
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1) INTRODUÇÃO 

A filtragem é uma operação largamente utilizada na indústria mineral, visto que a 
maioria das operações empregadas são a úmido. Está normalmente envolvida com a 
redução e adequação da umidade de produtos finais (concentrados) , considerando-se 
seu transporte e/ou aglomeração. Os filtro s contínuos a vácuo são os equipamentos 
mais utilizados no processamento mineral(l.2i. 

O teste de folha ("leaf test") é o método de filtragem em escala de laboratório 
(bancada) empregado universalmente para o dimensionamento de filtros contínuos a 
vácuo industriais(21 É utilizado também para controle de processo e otimização da 
operação industrial.<J .4.51 . A folha de teste típica é um disco circular com uma área de 
92,9 cm2 (0, I pé). A face da folha, que é coberta pelo tecido filtrante , é ranhurada para 
permitir uma melhor drenagem do filtrado e apoio adequado para o tecido. Uma 
montagem típica é constituída pela folha, ligada a uma bomba de vácuo. A montagem 
dispõe ainda de um sistema para a retenção do filtrado. Embora a montagem e o 
procedimento dos ensaios de laboratório sejam sugeridos na literatura, não há uma 
padronização completa quando da execução dos testes.<6.7.Si Variações podem ocorrer 
em relação à forma de agitação, temperatura da polpa, tipo e características do pano de 
filtro , dentre outras. Estas variações podem influir sobre o resultado obtido. 

Para os filtros contínuos de tambor e disco, o teste é realizado com introdução da folha 
na polpa na horizontal. Um suporte pode ser fixado à montagem para evitar o efeito de 
borda, ou seja, que a torta passe da borda da folha, tomando a forma de um cogumelo. 
A profundidade do suporte não deve ser maior que a espessura máxima da torta. exceto 
em testes que lavagem da torta é requerida. Neste caso. a profundidade do suporte 
deverá ser 3 mm maior que a espessura máxima da torta. Profundidades maiores que 3 
mm irão interferir com a agitação da polpa e poderá resultar na formação de uma torta 
não homogênea.<91 

Para filtros contínuos horizontais, com alimentação por cima, a polpa é despejada 
sobre a folha . A montagem é conservada na vertical e a profundidade do suporte 
deverá ser suficiente para conter a quantidade total de polpa necessária ao teste ( 91 

Detalhes das aparelhagens usadas nos testes de folha estão representados nas figuras 
I. I e 1.2.<2

·
91 

Trabalho recente de Valadão<11 indicou a possibilidade de se desenvolver modelos 
empíricos de filtragem. utilizando teste de folha, com boa correlação dos resultados 
laboratório/indústria . A utilização de agitação mecânica nestes testes representa uma 
alternativa que facilitaria tanto a execução como contribuiria para uma melhor 
reprodutibilidade do ensaio. O objetivo do trabalho foi estudar a influência de 
diferentes métodos de agitação sobre a reprodutibilidade dos resultados obtidos em 
teste de folha considerando-se amostras com diferentes superficies específicas 
(Blaine). 
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Figura 1.1 - Montagem de teste de folha com alimentaç~o por baixo. 
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Figura 1.2 - Montagem de teste de folha com alimentação por cima. 
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2) METODOLOGIA 

2.1 - Amostras Minerais 

As amostras minerais, utilizadas no trabalho. são provenientes da região do 
Quadrilátero Ferrífero (MG) e representam produtos processados ("pellct feed") pela 
Minerações Brasileiras Reunidas - MBR, em suas instalações industriais de Águas 
Claras e Pico do ltabirito. 

Foram utilizadas duas amostras com caractensttcas químicas. granulométricas e 
superfícies específicas distintas chamadas A e B. sendo a amostra A proveniente da 
unidade de Águas Claras e a B do Pico do ltabirito. 

As amostras minerais foram caracterizadas, quimicamente, utilizando-se o método de 
fluorescência de raios-X, cujos resultados se encontram na tabela 11 .1. 

Tabela ~- --- - -- ---- - - - ---- ----- ----- - --- - - - - - -

Teor(%) 
Elemento Amostra A Amostra B 

Fe 68.5 68,1 

Si O~ 0.69 0,72 

AI20J 0.39 0,44 
p 0,039 0.031 

Mn 0.398 0.056 
PPC 0,50 1.00 
FeO 0.144 I 0.43~ 

A distribuição granulométrica foi determinada por meio de peneiramenro e 
subpeneiramento. com os resultados apresentados nas tabelas 1!.2 e 11. 3. para anwstras 
A e B, respectivamente . 

Tabela 11.2- Análise granulométrica da amostra A. 

Abertura %Retida %Retida I %Passante 
(1-!m) Simples Acumulada Acumulada 
148 4,73 4,73 95.27 
105 3,99 8.72 91.28 
74 8.13 ' 16.85 83.15 
52 9.46 26.3 1 73.69 
44 5.7i 32,08 67.92 
37 10.20 42.28 57.72 

29.9 8.91 51.19 48.8\ 
21.7 12,89 64.08 35.92 
16.4 15.39 79.47 20.53 
11,3 12,25 91.7'2 8.28 
9.0 3.88 95.60 4.40 

L_ < 9.0 i ~__]__ _100.00 0.00 
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Tabela 11.3- Análise granulométrica da amostra 8. 

Abertura %Retida %Retida %Passante 
(~m) Simples Acumulada Acumulada 

148 3,66 3,66 96,34 
105 8,08 11,74 88,26 
74 12,71 24,45 75,55 
52 12,37 36,82 63 ,18 
44 9,60 46,42 53,58 
37 11,43 57,85 42,15 

29,9 5,43 63,28 36,72 
21 ,7 11 ,91 75,19 24 .81 
16,4 18,53 93,72 6,28 
11,3 5,34 99,06 0.94 
9,0 0.77 99,83 0.1 7 

< 9.0 0.17 100,00 0.00 

A superfície específica (Blaine) foi determinada através do aparelho permeabilimetro. 
Para a amostra A foi determinado 1065 cm2/g e para a amostra B obteve-se 589 cm2ig 
de Blaine. 

2.2- Testes de Folha 

O procedimento utilizado diferenciou-se no método de agitação, conforme descrito a 
seguir. Utilizou-se como meio filtrante. em todos os testes de laboratório um tecido de 
poliamida 6.6, multifilamento, com peso de 330 glm2

• espessura de O,B mm. de 
características elásticas e permeabilidade ao ar de 55 m3/(m 2.min). utilizado 
industrialmente pela MBR. 

2.2.1- Agitação manual 

O procedimento operacional para execução do teste de folha com agitação manual a 
panir de polpas amostradas industrialmente foi o seguinte: 

. filtragem da polpa para retirada e armazenamento da água de processo. 
desagregação e homogeneização da amostra do sólido proveniente da filtragem: 

. determinação da umidade do material , utilizando-se um cano de PVC para retirada 
de aliquotas e divisão da amostra em partes que continham. aproximadamente, 3,0 
kg; 

. determinação do volume de água de processo a ser adicionado para obtenção de 
polpa com 70% de sólidos: 

. ajuste do nível de vácuo para os valores desejados; 

. repolpa do material em um recipiente com agitação manual; 

. medida do pH; 

. umedecimento do pano de filtro. com jato de água; 

. introdução da folha de teste no recipiente e conexão com o vácuo: 
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. retirada da torta após o tempo estabelecido sob ação do vácuo, secagem pelo 
período pré-determinado; 

. avaliação da espessura, após o período estabelecido para secagem; 

. pesagem do filtrado e determinação de seu volume; 

. secagem da torta e do filtrado em estufa e pesagem de suas massas ; 

. cálculo da umidade e taxa unitária de filtragem (TUF). 

2.2.2 - Agitação descontínua 

Neste caso, a variação no procedimento com relação ao descrito no item anterior 
refere-se : a forma de agitação do teste, ou seja, utilizou-se agitação mecânica para a 
manutenção dos sólidos em suspensão até o início do teste , quando esta foi 
interrompida; e ao peso da amostra utilizada, que foi de aproximadamente, 6.0 kg. 

2.2.3 - Agitação contínua 

Nesta situação a agitação foi mantida constante durante todo o teste e o peso da 
amostra foi de aproximadamente 6.0 kg. não havendo também di ferença no 
procedimento em relação aos outros aspectos. 

2.4- Reprodutibilidade dos testes 

A reprodutibilidade dos testes realizados foi verificada por meio de análi se estatí st ica 
de dados . 

Durante os testes, diversas variáveis independentes foram mantidas constantes. Os 
valores foram considerados de acordo com a práti ca industrial , mais especificamente. 
com aquela utilizada pela Minerações Brasileiras Reunidas - MBR. em suas unidade' 
industriais de Águas Claras (amostra A) e Pi co (amostra B L A tabela 11.4 apresenta os 
valores que foram considerados. 

Tabela 11.4- Valores utilizados nos testes de folh a. 

Variáveis Amostra A Amostra B 
(Mina de Águas Cl aras) (Mina do Pico) 

%sólidos 70 70 
PH 7.0 7.0 

Tempo de formação (s) 12 18,9 

Tempo de secagem (s ) 40.5 36,7 

Ciclo considerado (s) 120 100 
Vácuo de formação 18 15 

(polHg) 

Vácuo de secagem 20 20 

---
(polHg) 

- ----- - -- ---- - -----
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3) RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1) Amostra A 

As tabelas 111.1, III.2 e 11!.3 mostram os resultados obtidos nos testes de filtragem em 
escala de laboratório, utilizando-se agitação manual, agitação mecânica descontinua e 
continua, respectivamente, para a amostra A. 

Para cada método de agitação foram realizados 8 ensaios de teste de folha, conforme as 
condições apresentadas na tabela Il.4. A reprodutibilidade dos testes foi analisada 
estatisticamente, considerando-se como variáveis respostas a espessura da torta. a 
umidade da torta e a taxa unitária de filtragem, cujos resultados encontram-se na tabela 
III.4. Considerou-se para análise estatística dos dados a média, o desvio padrão. o erro 
e o erro percentual das variáveis respostas em cada método de agitação. 

Em relação a variável espessura, verifica-se que a agitação manual apresenta um valor 
médio de 14.55 mm com desvio padrão de 0.38, erro de 0,89 e um erro percentual de 
6.14 ; para a agitação descontínua observa-se uma diminuição no valor médio da 
espessura, sendo este de II ,50 mm com desvio padrão de 0,50. erro de 1.18 e um 
aumento considerável no erro percentual (I 0.28%): a agitação contínua apresenta os 
piores resultados. com espessura média de apenas I 0,38 mm, desvio padrão de 0.48. 
erro de 1.15 e erro percentual de II ,04. Verifica-se que o erro percentual da espessura 
da torta é bastante elevado, independente do método de agitação empregado. e que este 
aumenta com a diminuição da espessura. 

Para as variáveis umidade de torta e taxa unitária de filtragem (TUF). observa-se que 
os melhores resultados são para a agitação manual, com umidade e TUF. apresentando 
valores de. respectivamente. I 0,68% e 0,99 tlh.m2 para a média. 0,04 e 0.02 para o 
desvio padrão, 0,10 e 0,04 em relação ao erro e erro percentual de apenas 0,93 para 
umidade e 3,58 para TUF; para agitação descontínua os valores são umidade média de 
I 0.24%. desvio padrão de 0,22, erro de 0.53 e TUF média de 1.04 t/h.m2

• desvio 
padrão 0.05, erro O, 11. Embora estes resultados sejam compatíveis com a prática 
industrial e próximos aos obtidos para a agitação manual , seus erros percentuais são 
extremamente elevados, sendo de 5,17% para a umidade e I 0,81% em relação à taxa 
unitána de filtragem. A agitação contínua, para as referidas respostas, também não 
apresentou resultados satisfatórios, a umidade média foi de li ,27% com desvio padrão 
de 0.28, erro de 0,66 e erro percentual de 5,81; a taxa unitária de filtragem apresentou 
média de 0,83 tlh.m2

, desvio padrão de 0,07, erro de O, 16 e erro percentual 
extremamente elevado de 19,62%. Verifica-se que o erro percentual da taxa unitária de 
filtragem é sempre maior que o erro percentual da umidade, considerando-se o mesmo 
método de agitação empregado. Observa-se, também, que os métodos de agitação 
contínua e descontínua apresentam erros percentuais próximos em relação à umidade 
da torta e que a agitação manual foi a que apresentou o melhor desempenho, 
considerando-se as três variáveis respostas otimizadas. 
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Tabela III.l -Resultados dos testes de filtragem em escala de laboratório. 
para a amostra A, com agitação manual. 

Ensaio Filtrado Torta TUF (t!h.m2
) 

Volume %sólidos Esp. (mm) Umidade 
(mi) (%) -

1 142,00 0,73 14,30 10,65 0,98 
2 144,00 0,51 14,70 10,64 1,00 
3 146,00 0,59 14,70 10,66 0,98! 
4 146,00 0,64 15,00 10,62 1,00 
5 146,00 0,50 15,00 10.73 1,01 
6 144,00 0,55 14,70 10,72 1,00 
7 140,00 0,38 14,00 10,68 0,99 
8 140,00 0,46 14,00 10.74 0,96 

-- --

Tabela III.2 -Resultados dos testes de filtragem em escala de laboratório. 
para a amostra A, com agitação mecânica descontínua. 

Ensaio Filtrado Torta TUF (t!h.m") · 
Volume %sólidos Esp. (mm) Umidade 

(mi) (%) 
I 140,00 0,57 12.00 10,32 1.13 
2 135,00 1,04 11.00 10,04 1.07 
3 135,00 IJ1 I 1.00 10,05 0,99 
4 120,00 0,75 11,00 10,18 0,97 
5 130,00 0,61 11,00 10,14 1,06 
6 140,00 1,07 12,00 10,20 1,03 
7 145,00 0,43 12,00 10.79 1.07 
8 148,00 0,69 12.00 10,22 1,02 

Tabela IIL3 -Resultados dos testes de filtragem em escala de laboratório. 
Para a amostra A, com agitação mecânica contínua. 

Ensaio Filtrado Torta TUF (t!h.m-) 
Volume %sólidos Esp. (mm) Umidade 

(mi) (%) 
I 120,00 0,60 10,00 11,36 0,80 
2 130,00 1,33 11,00 11.07 0,86 
3 145,00 0.28 11,00 11,14 0,98 
4 I30.00 1,34 10,00 I I.05 0,84 
5 I I5.00 1,04 IO,OO I I,OI 0,75 
6 125,00 ' I,OO IO,OO ILI4 0,87 
7 125.00 1.86 10,00 11.55 0.80 
8 I25,00 0.49 I I,OO I I,85 0,76 
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Tabela III. 4- Análise estatística dos resultados de reprodutibilidade dos testes de 
filtragem para a amostra A . 

Agitação Agitação 
manual descontínua 

Espessura Umidade TUF Espessura Umidade TUF 

Média 14,55 10,68 0,99 11,50 10,24 1,04 

Desvio 0,3775 0,0421 0,0150 0,5000 0,2238 0,0476 
padrão 

t 

Erro 0,8928 0,0996 0,0335 1,1825 0,5292 0,1126 

Erro% 6,14 0,93 3,58 10,28 5,17 10,81 

Agitação 
contínua 

Espessura Umidade 

10,38 11 ,27 

0,4844 0,2767 

1,1450 0,6545 

11,04 5,81 

TUF 

0,83 

0,0691 

0,1633 

19,62 

0\ 
N 
C'l 



3.2) Amostra B 

Os resultados obtidos nos 8 ensaios de teste de folha para os métodos de agitação 
manual, descontínua e contínua são mostrados, respectivamente nas tabelas III.5, 11!.6 
e 111.7. 

A tabela III.8 apresenta a análise estatística das variáveis respostas espessura, umidade 
e taxa unitária de filtragem em relação à média, desvio padrão, eiTo e erro percentual 
para os três métodos estudados. 

Em relação a espessura da torta os três métodos apresentaram valores razoavelmente 
próximos, sendo estes respectivamente, média de 40,13 mm, desvio padrão de 1.27, 
erro 3,00 e erro percentual de 7,48 para a agitação manual; 39,25 mm, 0.83, !,96 e 
5,00% para a agitação descontínua e; 39,13 mm, 0,78, I ,84 e 4, 72% para a agitação 
contínua, podendo-se dizer que o método de agitação teve pouca influência sobre a 
espessura da torta. 

Em relação a umidade a agitação descontinua e contínua apresentaram resultados 
próximos à prática industrial, sendo estes respectivamente, média 9,54%. desvio 
padrão 0,12, erro 0,29 e erro percentual de 3,04 para a agitação descontínua e, 9.60%, 
0,20, 0,47 e 4,86% para a agitação contínua, que apresentou um erro percentual maior 
em relação às outras formas de agitação. A agitação manual, por sua vez. apresentou 
uma umidade média mais baixa (8,99%), desvio padrão de 0,17. erro de 0.39 e erro 
percentual de 4,34. Em se tratando da variável resposta umidade. o método de agitação 
descontínua poderia ser aplicado com eficiência. 

Para a variável taxa unitária de filtragem, a agitação manual foi a que apresentou a 
menor taxa média, sendo esta 3,09 tlh.m". com desvio padrão de 0.23, erro de 0.53 e 
erro percentual de 17,24; a agitação contínua, apesar de uma alta taxa média. de valor 
igual a 3,83 tlh.m2 com desvio padrão de 0.30. erro de O. 72. resultou em erro 
percentual de 18,67. Para a agitação descontínua a taxa média obtida foi de 3.67 t/h.m 2 

com desvio padrão de 0,06, erro de O, 15 e percentual de 4, ll mostrando-se. um 
método de agitação adequado para esta amostra. 

Pelos resultados apresentados verifica-se que os métodos de agitação manual e 
agitação mecânica contínua embora apresentem erros percentuais próximos tanto em 
relação à umidade quanto em relação à taxa unitária de filtragem, possuem maiores 
valores médios para essas variáveis quando utiliza-se a agitação mecânica contínua. 
Pode-se verificar, também, que o método de agitação mecânica descontínua apresenta 
o melhor resultado, considerando-se a otimização das três variáveis respostas. 
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Tabela III.5 -Resultados dos testes de filtragem em escala de laboratório, 
Para a amostra B, com agitação manual. 

Ensaio Filtrado Torta TUF (tlh.m") 
Volume %sólidos Esp. (mm) Umidade 

(mi) (%) 
I 430,00 0,09 41,00 9,26 3,14 
2 470,00 0,07 41,00 9,16 3,32 
3 445,00 0,08 42,00 9,13 3,52 
4 435 ,00 0,07 41,00 8,95 3,00 
5 400,00 0,13 39,00 8.78 2,93 
6 430,00 0,14 38,00 8,79 2,82 
7 445,00 0,14 40,00 8,90 3,11 
8 415 ,00 0,13 39,00 8.94 2,85 

Tabela III .6 - Resultados dos testes de filtragem em escala de laboratório, 
Para a amostra B, com agitação mecânica descontínua. 

Ensaio Filtrado Torta TUF (tlh.m") 
Volume %sólidos Esp. (mm) Umidade 

(mi) (%) 
I 380,00 0,44 40,00 9,39 3,75 
2 425,00 0,37 40,00 9,41 3,77 
3 395,00 0,40 38,00 9,58 3,65 
4 405 ,00 0,34 38,00 9,70 3,71 
5 410,00 0,32 39.00 9,53 3,59 
6 410,00 0.43 40,00 9,75 3,60 
7 400,00 0,47 39,00 9,54 3.62 
8 405 ,00 0,22 40.00 9,44 3,69 

Ta bela III . 7 - Resultados dos testes de filtragem em escala de laboratório, 
Para a amostra B, com agitação mecânica. 

Ensaio Filtrado Torta TUF (tlh.m") 
Volume %sólidos Esp. (mm) Umidade 

(rr.l ) (%) 
1 540,00 0,20 40,00 9,35 4,12 

2 490,00 0,22 38,00 9.56 3,69 

3 455 ,00 0,24 39,00 9,30 3,69 
4 475,00 0,19 38,00 9,81 3,35 

5 460,00 0,20 39,00 9,58 3.56 

6 508,00 0,20 40,00 9.58 3,82 

7 510,00 0,50 40,00 9,90 4.19 

8 500,00 0,23 39,00 9,75 4,25 
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Tabela III. 8- Análise estatística dos resultados de reprodutibilidade dos testes de 
filtragem para a amostra B. 

Agitação Agitação 
manual descontínu 

a 
Espessura Umidade TUF Espessura Umidade 

Média 40,13 8,99 3,09 39,25 9,54 

Desvio 1,27 0,17 0,22 0,83 0,12 
padrão 

Erro 3,00 0,39 0,53 1,96 0,29 

Erro% 7,78 4,34 17.24 5.00 3,04 

Agitação 
contínua 

TUF Espessura Umidade TUF 

3,67 39,13 9,60 3,83 

0,06 0,78 0,20 0,30 

0,15 1,85 0,47 0,72 

4,11 4,72 4,86 18,67 

---



4) CONCLUSÕES 

Os ensaios de filtragem com "pellet feed" de minério de ferro mostraram que: 

. o erro percentual da taxa unitária de filtragem é sempre maior que o erro percentual 
da umidade, considerando-se o mesmo método de agitação empregado, para as duas 
amostras estudadas; 

. ao se buscar a minimização dos erros observa-se que: a agitação manual apresentou 
os melhores resultados para a amostra A e, a agitação mecânica descontínua para a 
amostra B, indicando que o Blaine da amostra influi na escolha da metodologia, 

. a agitação contínua necessita ser melhor estudada para uma aplicação eficiente. 
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ABSTRACT 

LEAF TEST: A REASSESSMENT 

The leaftest is an universal method used in laboratory scale to select and size industrial 
continuous vacuum filters . lt is also used to the control of the process and optimization 
of the industrial operation. Although the assembly and the procedure of the tests are 
specific, there is nota complete standard. Variations in the methodology can happen in 
practice in aspects as : type of agitation, control of temperature in the pulp, type of feed, 
type of addition of the chemical filter aids (aggregants and surfactants) and type of 
removal of the cake. Valadão indicated the possibility of developing empirical models 
of filtration, using leaf tests, with good correlation between the results from the 
laboratory and the industry. The objective of this paper is to study the influence of 
different methods of agitation on the reproducibility of the leaf test results considering 
minerais samples of different specific surfaces (Blaine). The experiments were 
performed with industrial processing products (pellet feed) from Minerações 
Brasileiras Reunidas (MBR). The results show that the reproducibility related to the 
cake moisture and form filtration rate is influenced by the type of agitation and/or the 
size range ofthe sample. 

Key-words: leaftest, filtration, reproducibility 
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