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Os processos de lavra e beneficiamento mineral são constituídos de diferentes etapas, às quais podem estar
associadas probabilidades de contaminação ambiental. Normalmente, o volume de água envolvido na mineração,
em particular no beneficiamento, é algumas vezes o responsável pelo transporte de contaminantes, como
produtos químicos, óleos, detergentes, sólidos em suspensão, que constituem os efluentes das diferentes etapas
do processo. Esses efluentes devem ser tratados para que a água possa ser reutilizada no processo ou devolvida
ao meio ambiente em condições tisico-químicas aceitáveis. A natureza da fase sólida (partículas, flocos ou
colóides) é um parâmetro importante para a escolha do processo de tratamento do efluente. Quando as partícplas
estão na forma coloidal, há a necessidade da formação de agregados maiores, para que a separação sólido-líquido
possa ocorrer. Um processo de separação sólido-líquido que vem ampliando o seu uso industrial é a flotação por
ar dissolvido, inicialmente utilizada em estações de tratamentos de efluentes urbanos, na Europa e nos Estados
Unidos. A flotação por ar dissolvido é baseada na formação de microbolhas por saturação do ar em água, e
diversos parâmetros devem ser considerados, tais como floculação das partículas sólidas, geração de bolhas de
ar, concepção e dimensionamento da célula de flotação para a remoção mais eficiente dos sólidos. Usando a
flotação por ar dissolvido, foi estudado, em escala de bancada, o tratamento do efluente de uma unidade
industrial de flotação de minério de ferro, de forma que a remoção dos sólidos em suspensão e dos
contaminantes orgânicos (aminas e ácidos graxos), permita a reutilização da água no processo de beneficiamento
ou descarte no meio ambiente, com a qualidade requerida. Os resultados, até então obtidos, são bastante
promissores, pois os teores de sólidos foram reduzidos em mais de 80%; quanto à determinação dos compostos
orgânicos, está sendo desenvolvida uma metodologia de análise e quantificação de aminas em águas e efluentes
industriais.
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INTRODUÇÃO
Diversas tecnologias vêm sendo desenvolvidas e aplicadas no tratamento de efluentes da indústria
mínero-metalúrgica, sendo o tratamento de águas residuais baseado em duas etapas: remoção de contaminantes e
separação sólido-líquido. Para a remoção de contaminantes estão sendo utilizadas tecnologias como adsorção,
coagulação, floculação e precipitação, extração por solvente e precipitação iônica, além de processos biológicos
aplicados ao controle ambiental (Oliveira e Luz, 2001 ).
A etapa de separação sólido-líquido tem como objetivo essencial a redução do volume de efluente a ser
descartado e a recuperação de água utilizada no processamento mineral, visando a sua reciclagem e adequação
das percentagens de sólido para a sua reutilização nas diversas etapas do processo de lavra ou beneficiamento.
Das tecnologias utilizadas nesse tratamento, podem ser citadas a filtração com membranas e a flotação por ar
dissolvido.
Desde a década de 90, a flotação por ar dissolvido (F AD) começou a se firmar como o processo mais
eficiente na separação sólido-líquido, no âmbito dos processos de clarificação. A flotação por ar dissolvido,
utilizada na separação sólido-líquido, aplica-se a partículas pequenas e leves, diferentemente das características
exigidas para o sólido, no processo de sedimentação. Na flotação objetiva-se formar flocos bem menores e, por
isto, o tempo de floculação é menor, necessitando de agitação mais intensa. Isto se deve a flotação por ar
dissolvido ocorrer com bolhas minúsculas, com diâmetros médios de 70 J.lm (flotação convencional com bolhas
de diâmetros da ordem de 1.000 J.lm), para poder carrear flocos e não partículas sólidas, como ocorre na
convencional. A pressão do saturador é fundamental para a obtenção destas microbolhas (Edzwald, 1995).
Hoje em dia, a F AD é reconhecida por ser um dos mais econômicos e efetivos métodos de recuperação
e remoção de sólidos, íons, microrganismo, redução da DQO e DBO e espessamento de lodo no tratamento de
efluentes domésticos e estações de tratamento de efluentes urbanos (Rubio et a!., 2002). O processo inicia-se
com a geração e introdução das micro bolhas no efluente líquido por redução brusca de pressão; a dissolução do
ar na água depende da temperatura e da pressão. Com base nessas observações, pode-se concluir que a flotação
por ar dissolvido mostra-se como um processo promissor na área de tratamento de efluente, porém, por estar se
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finnando, necessita de estudos detalhados com relação às suas variáveis, aplicabilidade e adequação aos diversos
tipos de efluentes das indústrias mineira e metalúrgica.
Nesse trabalho foi avaliada a eficiência do processo de flotação por ar dissolvido, no tratamento do
efluente de uma usina de concentração de minério de ferro (França e Luz, 2002). O efluente é o rejeito da etapa

rougher da flotação reversa do minério de ferro , uma polpa composta por partículas de quartzo recobertas com
aminas, partículas coloidais de minerais de ferro não deprimidas durante a flotação e outros reagentes residuais.
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A flotação de minério de ferro é reversa, utilizando amido para deprimir os minerais de ferro e a amina, como
coletor, para flotar o quartzo; o rejeito flotado na etapa rougher é encaminhado diretamente para a barragem de
rejeito. Entretanto, a empresa tem como meta aumentar a quantidade de água recirculada e diminuir o consumo
do coletor no processo de beneficiamento. Uma grande quantidade de amina está sendo descartada (ou todo o
volume) na barragem de rejeito, junto com o quartzo e com os finos do minério de ferro não deprimidos. Diante
deste fato, inicia-se um projeto para estudar a viabilidade de tratamento de águas de processo, que permita a sua
recirculação para diferentes etapas do processamento mineral.
Para a realização dos experimentos de flotação por ar dissolvido e a detenninação da faixa de validade
dos parâmetros operacionais, foram realizados ensa ios de flotação por ar dissolvido, em escala de bancada.
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Foram estudadas varáveis operacionais, como tamanho de bolhas, pressão de saturação da água, agentes
coagulantes, tamanho e estabilidade dos flocos , para a obtenção da máxima eficiência do processo de flotação
por ar dissolvido. Os resultados dos experimentos em escala de bancada servirão como parâmetro para projeto e
a operação de uma unidade piloto de flotação por ar dissolvido.

OBJETIVO
Desenvolver um processo de tratamento do efluente da flotação de minério de ferro, usando a técnica de
flotação por ar dissolvido, visando a recirculação da água de processo e/ou devolução ao meio ambiente com as
características físico-químicas requeridas pela legislação ambiental vigente.

MATERIAIS E MÉTODOS
Sedimentou-se as partículas mais densas do efluente da mineração de ferro e utilizou-se o líquido
sobrenadante, que apresenta percentagem de sólidos na faixa de 3 a 5%, rico em partículas coloidais e reagentes
residuais . Desta forma, o tenno efluente será somente o sobrenadante. Assim, as etapas da metodologia baseiamse na caracterização das fases minerais por difração de raios X, da coagulação das partículas coloidais

e da

flotação por ar dissolvido dos coágulos. Foram estudados diferentes reagentes, agentes coagulantes e reguladores
de pH, na etapa de coagulação. As especificações dos reagentes estão apresentadas na Tabela I.

Tabel a I - Reagentes utilizados no processo de coagulação/floculação
Reagente

concentração

Função

Cloreto férrico

3,0 g/L

Coagulante

Sulfato férrico

2,0 g/L

Coagulante

Sulfato de alumínio

10% (rn/v)

Coagulante

Ácido clorídrico

2,0% (v/v)

Regulador de pH

Hidróxido de sódio

10,0% (v/v)

Regulador de pH

Foram realizados diferentes ensaios para cada sistema de reagentes, variando o teor de sólidos e ajuste
de pH para um valor mínimo de 6. As condições operacionais de cada ensaio foram as seguintes:
(a) efluente com pH ajustado para 6,0 com uma solução de HCI, 2%;
(b) efluente floculado com solução de AI 2(S0 4) 3 , I 0% (v/v);
(c) efluente floculado com Fe 2(S0 4) 3, 2 g/1.

A etapa seguinte foi a flotação por ar dissolvido. A unidade de bancada para flotação por ar dissolvido
mostrada na Figura I, tem capacidade para saturar 3,0 L de água e tratar até 4,5 L de efluente, dependendo do
tamanho da cuba de flotação utilizada e da percentagem de sólidos no efluente.
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(I) vaso saturador
(2) agitador mecânico
(3) célula de flotação cilíndrica volume= 2,0 L
(4) medidor de pH
(5) válvula de agulha
Figura I - Unidade de F AD de bancada
Dentre as várias fonnas de contatar o ar com a água, a mais utilizada é através de um difusor onde a
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água, com o ar, passam por um empacotamento de anéis sob uma pressão de ar de 4 a 5 atm. Este
empacotamento aumenta a superfície de contato e esta pressão pennite que ocorra a saturação do ar na água. A
água saturada com ar é injetada na célula de flotação, através de uma válvula tipo agulha; a variação brusca de
pressão faz com o ar que estava dissolvido retorne à forma gasosa, formando bolhas minúsculas que aderem às
partículas, ocorrendo a flotação (Rubio et a!., 2002; Braghetta et a!., 1997).
O procedimento experimental da flotação por ar dissolvido consistiu em saturar a água com ar, por no
mínimo 20 minutos, sob uma pressão de 4 atm. Durante o tempo de saturação, na cuba de flotação de 2,0 L, foi
alimentado o efluente a ser tratado e, em seguida, realizada a etapa de coagulação, sob agitação lenta de 190 rpm.
A agitação auxilia na coagulação e na manutenção da homogeneidade da suspensão. Após o tempo de saturação,
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foi feita a alimentação da água com ar saturado, através da válvula de agulha, dando início à flotação. A agitação

f

era cessada, pois a turbulência causada pela entrada das micro bolhas é suficiente para manter a homogeneidade
da suspensão; a espuma com as partículas sólidas é coletada no topo da célula. Quando não mais se observava a
presença de sólidos, a alimentação de água saturada era interrompida e a água tratada era retirada pelo fundo da
célula. Duas vazões de alimentação da água saturada foram utilizadas, 135 e 75 mL!min, sob a mesma pressão de
saturação de 4 atm.

I

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O efluente da mineração de ferro utilizado nesse estudo apresenta uma concentração de sólidos na faixa

.lt. I

de 50%, composto na sua maioria por partículas de quartzo, que sedimentam facilmente nas barragens de rejeito,
devido ao seu peso específico. O líquido sobrenadante - contendo cerca de 3-5% de sólidos e rico em partículas
coloidais e reagentes residuais- que é descartado na barragem de rejeitos, foi caracterizado e tratado na unidade
de flotação por ar dissolvido.
Na caracterização mineralógica do efluente verificou-se a presença dos minerais de hematita, goethita,
caulinita e quartzo (Figura 2); a presença de amina residual no efluente foi observada pelo odor característico do
efluente.
i
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Figura 2- Difratograma de raios-X da amostra do efluente de uma mineração de ferro

A etapa seguinte do processo de tratamento foi a coagulação das partículas coloidais presentes no
efluente, para a eventual separação sólido-líquido. O tempo de contato entre o agente floculante e as partícuJas
sólidas da suspensão dependerá da natureza do agente floculante, sua concentração e interação com as partículas
sólidas.
Dois pontos importantes foram estabelecidos na determinação da eficiência do ensaio de coagulação: (i)
a mínima quantidade de sólidos na fase líquida e (ii) o valor do pH do meio, que não poderia apresentar valores
menores que 6,0, para que não houvesse a necessidade de correção de pH do efluente tratado. Foram realizados
diferentes ensaios para cada sistema de reagentes (Silva e França, 2002). Uma avaliação qualitativa (análise
visual) dos resultados pode ser feita por meio da Figura 3, onde são mostrados os resultados da coagulação em
três situações distintas. As condições operacionais de cada ensaio serão discutidas a seguir.

Figura 3 - Ensaios de floculação do efluente sob diferentes condições operacionais
(a) nesse caso, o efluente teve o pH reduzido para valores próximos de 6,0 com uma solução de HC12% (v/v), o
que já foi suficiente para promover a aglomeração das partículas. Porém, a qualidade do líquido clarificado
não foi satisfatória, apresentando ainda alguma turbidez; nessas condições, o valor do pH já havia atingido o
seu valor mínimo aceitável;
(b) na situação mostrada nessa figura, o efluente foi floculado com uma solução de Ah(S0 4) 3 10% (v/v). A
formação dos flocos foi eficiente e o líquido clarificado mostrou-se sem turbidez;
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(c) finalmente, nesse ensaio de floculação foi utilizada uma solução de Fe 2(S0 4) 3 de concentração 2g/L.

~

Também, nesse caso, a floculação foi eficiente e o líquido clarificado apresentou características satisfatórias
à reutilização da água.

Com base nos resultados de coagulação, foi adotada a solução de sulfato férrico para a coagulação das
partículas sólidas. Embora a solução de sulfato de alumínio tenha produzido uma fase líquida com menor
turbidez, há uma restrição ao seu uso, devido a efeitos nocivos que o alumínio residual pode provocar, no
processo siderúrgico de fabricação do aço. Isto se aplica no caso de água de recirculação para a usina de
beneficiamento.
Nos ensaios de flotação por ar dissolvido, para duas vazões de alimentação da água saturada estudadas,
a remoção dos sólidos pela espuma mostrou-se eficiente nos dois casos (Figura 4). Porém, foi notada a influência
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negativa da agitação concomitante à entrada de água saturada, pois o agitador promove o movimento
descendente dos flocos, reduzindo a eficiência de coleta, ou necessitando de maior quantidade de água saturada e
maior intervalo de tempo, para que ocorra a flotação.

I
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Figura 4- Coleta de espuma com flocos durante flotação por ar dissolvido

Nos experimentos com maior vazão de água saturada (Q.,), o tempo necessário para a remoção dos
sólidos foi menor, porém a qualidade da água tratada mostrou-se satisfatória, como é mostrado na Tabela 2.

Q., (cm 3/min)

tempo de flotação (min)

Turbidez (NTU)

Redução de turbidez

75

1,83

49

82,6

75

2,08

33

87,8

135

1,13

30

88,9

135

1,20

24

91,1

135

1,25

23

91,5

Turbidez inicial no efluente (NTU)
-

-

=

\
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Tabela 2 -Resultados dos experimentos de flotação por ar dissolvido
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A Figura 5 ilustra uma seqüência de situações durante um experimento de flotação por ar dissolvido, em
batelada .

•
Figura 5 - (a) início da flotação por ar dissolvido, com a entrada de água saturada na base da cuba; (b) término
da flotação e corte de alimentação da água saturada e (c) água tratada ao final do experimento

Observa-se que a água tratada apresenta excelente qualidade, em termos de sólidos em suspensão. Os
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valores de turbidez foram reduzidos, aproximando-se de valores obtidos para água de abastecimento (consumo
humano), que, segundo o Ministério da Saúde ( 1990), é de 5 unidades de turbidez. Porém, ainda há a
necessidade de se estudar a quantificação e eficiência de remoção dos compostos orgânicos, originalmente
presentes no efluente.
Um estudo paralelo está sendo desenvolvido, para o desenvolvimento de uma metodologia de análise e
quantificação de aminas em água e efluentes (Andrade at a!., 2002). Com esta quantificação será possível
verificar se a flotação por ar dissolvido é eficiente também na remoção da amina residual, que pode estar
adsorvida nas partículas de quartzo ou dissociada na fase líquida.

•

CONCLUSÃO
A água tratada pelo processo de flotação por ar dissolvido apresenta qualidade satisfatória, em termos
de turbidez, para ser utilizada nas etapas de peneiramento, ciclonagem e classificação, o que aumentará o volume
de água recirculada na usina de beneficiamento. A permanência da amina na água já tratada permite a avaliação
da sua recirculação para o processo de flotação, desde que esse composto preserve as suas características tisicoquímica e eficiência na hidrofobização das partículas de quartzo.
A próxima etapa do trabalho é o tratamento do efluente em uma unidade contínua, em escala piloto,
utilizando como parâmetros os resultados obtidos nos ensaios de flotação realizados em batelada. Será estudada
a influência das vazões de alimentação de efluente e de água saturada na remoção de sólidos, bem como serão
experimentados, também, outros efluentes da indústria mineral.
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