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RESUMO 
 

A flotação catiônica reversa é o principal método de concentração de minério de  
ferro de baixo teor. Ela opera tradicionalmente em uma faixa granulométrica entre 
0,010 mm e 0,150 mm. Partículas além dessa faixa granulométrica não podem ser 
flotadas com eficiência. Apesar dessa faixa granulométrica ser largamente usada na 
indústria, a mesma se mostra muito ampla no que diz respeito à eficiência da 
flotação e ajuste de variáveis. O ajuste de variáveis como dosagem de reagentes, 
vazão de ar e agitação da célula de flotação não é o mesmo para todas as partículas 
presentes na faixa granulométrica entre 0,010 mm e 0,150 mm. Este trabalho visa, 
através do fracionamento da granulometria da alimentação da flotação do minério de 
ferro e de ensaios de flotação em escala de bancada, demonstrar o impacto  
causado pela granulometria na eficiência da flotação. Os resultados permitem 
visualizar o desempenho das diferentes granulometrias e prever uma tendência ao 
fracionamento da alimentação da flotação. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Flotação; Minério de ferro; Fracionamento granulométrico. 

 

ABSTRACT 
 
The cationic reverse flotation is the main method used to concentrate low grade iron 
ore. It operates traditionally in a size range from 0.010 mm to 0.150 mm. Particles 
beyond such range cannot be floated efficiently. Besides such size range being  
highly used in the industry, it seems to be too broad in terms of efficiency and 
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adjustment. The adjustment of variables such as, reagents quantity, volume of 
injected air and the agitation in the flotation cell is not the same to all the particles 
present in the range from 0.010 mm and 0.150 mm. This study aims, through size 
fractioning of the flotation feed and flotation tests in bench scale, describes  the 
impact caused by particle size on the iron ore flotation efficiency. The results allow 
visualize the performance of the different particle sizes and predict a trend to particle 
size fractioning of the iron ore flotation feed. 

 
KEYWORDS: Flotation; Iron ore; Particle size fractioning. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

A diminuição das reservas minerais de alto teor e a demanda crescente por minério 
de ferro levam as mineradoras a concentrar minérios cada vez mais pobres. O 
principal método de concentração de minério de ferro de baixo teor é a flotação 
catiônica reversa. As principais variáveis na flotação, com relação ao minério, são o 
tamanho das partículas e o grau de hidrofobicidade. Segundo Trahar (1981), o 
tamanho das partículas e sua hidrofobicidade estão diretamente relacionados à 
eficiência de colisão e de adesão das partículas do mineral à bolha de ar. 

 

Tradicionalmente, o processo de flotação de minério de ferro na indústria, opera com 
minérios na faixa de 0,150 mm a 0,010 mm. Contudo, o processo de flotação tende  
a perder eficiência quando na presença de partículas finas (menores que 0,044 mm). 
Partículas finas apresentam uma grande área superficial, o que resulta em um 
considerável aumento no consumo de reagentes, o que pode ser deletério à 
eficiência da flotação (CRUZ, 2010). Tais partículas apresentam baixa probabilidade 
de colisão com as bolhas de ar, o que reduz a probabilidade de que sejam flotadas 
com sucesso e, consequentemente, reduz a eficiência da flotação (VIEIRA, 2005). 
De acordo com Sivamohan (1990), as partículas finas podem apresentar melhor 
flotabilidade aumentando-se o tempo de residência e a eficiência de colisão. Rocha  
& Peres (2009) ainda destacam que um dos motivos da baixa flotabilidade das 
partículas finas é a diferença nas dosagens de reagentes que as mesmas 
necessitam devido sua elevada área específica. 

 
Considerando as diferentes necessidades das partículas finas e grossas  (entre 
0,044 mm e 0,010 mm e entre 0,150 mm e 0,044 mm, respectivamente) é relevante 
investigar seu comportamento de forma independente no processo de flotação e 
como a alteração de variáveis pode influenciar na eficiência da flotação, tanto de 
partículas finas quanto de partículas grossas. Classificando as partículas em duas 
faixas granulométricas distintas, seria possível avaliar a eficiência da flotação em 
cada uma das faixas granulométricas. Além disso, seria possível alterar as variáveis 
do processo de forma independente e, assim, avaliar o impacto do ajuste das 
variáveis em cada uma das faixas granulométricas separadamente. 

 

De acordo com o exposto, o trabalho visa, através de ensaios de flotação em escala 
de bancada e da obtenção de resultados quantitativos, investigar o efeito da 
granulometria sobre a eficiência da flotação e como o ajuste de variáveis impacta de 
forma diferente cada faixa granulométrica. 

 
1.1. A influência da granulometria na flotação 
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Atualmente, a flotação catiônica reversa do minério de ferro é executada em uma 
faixa granulométrica que varia de 0,010 mm a 0,150 mm. Partículas menores de 
0,010 mm tendem a se aglomerar em partículas maiores, muitas vezes impedindo a 
adsorção dos reagentes, o que consiste no fenômeno denominado slimes coating 
(cobertura por lama), sendo, portanto, deletérias para a etapa de flotação. Além 
disso, um grande volume de partículas dessa granulometria gera uma grande área 
superficial específica, o que acarreta um elevado consumo de reagentes (CRUZ, 
2010). Partículas maiores que 0,150 mm, por sua vez, apresentam baixo índice de 
flotabilidade. Devido à sua massa elevada, partículas acima de 0,150 mm causam a 
instabilidade e o rompimento das bolhas de ar, o que impede que as mesmas sejam 
flotadas. Consequentemente, elas contaminam o concentrado (VIEIRA, 2005). Por 
estas razões, a faixa granulométrica entre 0,010 mm e 0,150 mm é adotada para o 
processo de flotação catiônica reversa do minério de ferro. 
Embora essa faixa granulométrica seja largamente adotada na flotação do minério 
de ferro, extensos estudos sobre os efeitos da granulometria na eficiência da  
flotação têm sido realizados. Trahar (1981), estudando os efeitos das diferentes 
granulométricas na eficiência da flotação, afirma que a granulometria é uma variável 
de extrema relevância na etapa de flotação e veio a concluir que o fracionamento da 
alimentação da flotação poderia ser inevitável a longo prazo. 
Segundo Derjaguin & Dukhin (1960) apud Rodrigues (2001) e Vieira (2005), o 
sucesso da flotação de uma partícula depende da ocorrência bem-sucedida  de 
outros três eventos. O primeiro evento é a colisão da partícula mineral com a bolha 
de ar. O segundo evento é a adesão da partícula à bolha de ar após a ocorrência da 
colisão. O terceiro evento é a estabilização do agregado partícula-bolha, sendo que  
a bolha deve carregar a partícula a ser flotada sem entrar em colapso. Sem a 
ocorrência destes três eventos a partícula não pode ser flotada. Logo, a eficiência da 
flotação EF, será igual ao produto da eficiência de colisão EC, eficiência de adesão 
EA e eficiência da formação do agregado partícula-bolha estável ES. A equação 
número 1 demonstra a probabilidade de flotação. 

 
EF = EC x EA x ES (1) 

 

De acordo com essa tese, é possível explicar o baixo rendimento da flotação de 
partículas finas ou muito grosseiras, quelas abaixo de 0,044 mm e acima de 0,150 
mm tratando-se do minério de ferro. De acordo com Vieira (2005), o baixo 
desempenho da flotação de partículas finas seria causado pela baixa eficiência de 
colisão, EC. Como visto anteriormente, a eficiência de flotação é diretamente 
proporcional à eficiência de colisão. As partículas consideradas grosseiras do ponto 
de vista do processo de flotação do minério de ferro, aquelas acima de 0,150 mm, 
teriam o baixo desempenho na flotação justificado pela baixa eficiência de formação 
do agregado partícula-bolha estável. 

 

A elevada massa dessas partículas causaria o rompimento do agregado partícula- 
bolha impedindo as partículas de serem flotadas.De acordo com Rocha & Peres 
(2009), a baixa flotabilidade das partículas finas está relacionada ao fato de estas 
partículas estarem misturadas a partículas de diâmetro muito mais elevado que as 
mesmas. Segundo esses autores, partículas de diâmetros diferentes apresentam 
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necessidades diferentes no que diz respeito a ajustes de variáveis como agitação na 
célula de flotação, vazão do ar e tamanho das bolhas, e dosagem de reagentes. O 
baixo desempenho da flotação de partículas abaixo de 0,044 mm reside no fato de 
que atualmente essas variáveis são ajustadas de acordo com as necessidades de 
partículas entre 0,044 mm e 0,150 mm. 

 
Partículas grosseiras do ponto de vista do processo de flotação, acima de 0,150 mm, 
apresentam baixa flotabilidade devido à baixa eficiência de formação de agregados 
partícula-bolha estáveis. Portanto, faz-se relevante o estudo do comportamento das 
diferentes faixas granulométricas na flotação. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
O material utilizado nos experimentos dessa pesquisa foi: 

 

• Amostras de minério de ferro - Coletadas de uma pilha de rejeito proveniente 
de concentração magnética de uma mina de minério de ferro localizada no município 
de Catas Altas, Minas Gerais. 
• Reagente - Amina, amido e hidróxido de sódio - Fornecidos pelo Laboratório 
de Tratamento de Minérios da Faculdade de Engenharia da Universidade do Estado 
de Minas Gerais. 
• Equipamentos - Célula mecânica de flotação de fabricação da CDC, medidor 
de pH, cuba de deslamagem, balanças, estufa, quarteadores, peneiras vibratórias, 
filtro de pressão e vidraria. Estes equipamentos encontram-se disponíveis no 
Laboratório de Tratamento de Minérios da Faculdade de Engenharia da  
Universidade do Estado de Minas Gerais. 

 
Os métodos utilizados no experimento foram: 

 

• Homogeneização e quarteamento através de pilha longitudinal, pilha cônica e 
quarteador mecânico. 
• Peneiramento a seco e a úmido. 
• Deslamagem de minério de ferro por decantação e subsequente filtragem de 
polpa. 
• Flotação catiônica reversa do minério de ferro em célula mecânica de 
bancada. 
• Análise química via úmida das amostras de minério executada nos 
laboratórios da empresa VALEMIX na cidade de Catas Altas, Minas Gerais. 

 
As amostras de minério de ferro foram coletadas em uma mina próxima à cidade de 
Catas Altas, Minas Gerais. Tais amostras passaram por análise granulométrica 
através de peneiramento a seco e a úmido. O material foi fracionado através do 
peneiramento e dividido em três frações. Uma fração entre - 0,150 mm e + 0,075 
mm. Outra fração abaixo de 0,075 mm. E uma terceira fração global, entre 0,010 mm 
e 0,0150 mm. 

 

O percentual de lama foi reduzido por decantação em bancada. As amostras foram 
filtradas, secas, e pesadas. Foram coletadas alíquotas de cada uma das frações 
granulométricas. Essas alíquotas foram usadas para determinar os teores de ferro 
em cada uma das frações granulométricas. A determinação dos teores de ferro foi 
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realizada através de análise química por dicromatometria. Os ensaios de flotação 
foram executados com alíquotas de cada uma das frações. 

 
Os reagentes utilizados nos testes de flotação foram: diamina como coletor do 
quartzo, amido de milho como depressor da hematita e hidróxido de sódio para 
regulação do pH da polpa. 

 

As variáveis, agitação da célula e vazão de ar no processo de flotação foram 
ajustadas na célula de flotação de bancada, de acordo com a característica de cada 
fração granulométrica. 

 
Foram realizados seis ensaios na célula de flotação mecânica de bancada. Dois 
ensaios com cada uma das frações. Os valores de eficiência de separação foram 
obtidos através da equação 2 proposta por Schulz (1970) apud Wills; Napier-Munn 
(2005), onde SE é a eficiência de separação, RM é a recuperação metalúrgica do 
mineral minério e RG é a recuperação da ganga no concentrado. 

 

SE = RM – RG (2) 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram executados 06 ensaios de flotação. Dois ensaios com a faixa granulométrica 
mais fina (0,010 mm a 0,075 mm), dois ensaios com a fração grosseira (0,075 mm a 
0,150 mm) e dois ensaios com a fração global (0,010 mm a 0,150 mm),ressalta se 
que granulometrias abaixo de 0,044 mm são consideradas finas. 

 
Os resultados dos ensaios revelaram que a fração grosseira obteve os melhores 
valores de eficiência de separação. Os valores de teor de ferro e eficiência de 
separação da fração mais fina (0,010 mm a 0,075 mm) foram os mais baixos dentre 
os seis ensaios. Tais resultados ilustram a deficiência da flotação na fração mais fina 
da faixa granulométrica tradicionalmente adotada na flotação do minério de ferro 
(0,010 mm a 0,150 mm). Os resultados da fração global apresentaram praticamente 
o mesmo resultado da fração grosseira em relação a teor de ferro no concentrado, 
entretanto quando considerada a eficiência de separação a fração grosseira foi a 
mais eficiente. 

 

A eficiência de separação do melhor resultado da fração grosseira foi de 67% no 
ensaio n° 5. A eficiência de separação do melhor resultado da fração fina foi de 26% 
no ensaio n° 2. Através dos valores de massa e teores de Fe e SiO2 da alimentação, 
concentrado e rejeito dos ensaios n° 5 e n° 6, foi calculado o valor médio da 
eficiência de separação entre os dois ensaios. O valor encontrado foi de 52%, 
mesmo valor de eficiência de separação do melhor resultado dos ensaios realizados 
com a amostra global. Cruz (2010), obteve ganhos consideráveis através do 
fracionamento granulométrico. Tal fato não se repete no presente trabalho, o que 
pode ser explicado pelo fato de a dosagem de reagentes (amina e amido) ter sido a 
mesma para todos os ensaios do mesmo. Cruz (2010), executou ensaios com 
diferentes ajustes na dosagem de reagentes, o que resultou em um ganho na 
eficiência da flotação fracionada quando comparada ao método não fracionado. A 
tabela 1 exibe os resultados dos seis ensaios de flotação realizados. A figura 1 
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mostra a comparação dos valores de eficiência de separação, teor de ferro no 
concentrado e recuperação metalúrgica entre o melhor ensaio realizado com a 
amostra global e a média dos melhores ensaios da fração fina e grosseira. 

 
Tabela 1. Condições de operação dos minerais de minério das ferro. 

Amostra Ensaio e fração granulométrica Teor de Fe Massa (g) 

Alimentação N° 1 - 0,010 a 0,075 mm (fina) 51,07% 1000 

Rejeito N° 1 - 0,010 a 0,075 mm (fina) 34,23% 58,8 

Concentrado N° 1 - 0,010 a 0,075 mm (fina) 53,56% 931,8 

Alimentação N° 2 - 0,010 a 0,075 mm (fina) 51,07% 1000 

Rejeito N° 2 - 0,010 a 0,075 mm (fina) 19,60% 82,59 

Concentrado N° 2 - 0,010 a 0,075 mm (fina) 54,94% 916,15 

Alimentação N° 3 - 0,010 a 0,150 mm (global) 49,69% 1000 

Rejeito N° 3 - 0,010 a 0,150 mm (global) 9,39% 269,73 

Concentrado N° 3 - 0,010 a 0,150 mm (global) 60,19% 714,4 

Alimentação N° 4 - 0,010 a 0,150 mm (global) 49,69% 1000 

Rejeito N° 4 - 0,010 a 0,150 mm (global) 11,04% 175,63 

Concentrado N° 4 - 0,010 a 0,150 mm (global) 55,77% 813,83 

Alimentação N° 5 - 0,075 a 0,150 mm (grossa) 41,41% 1000 

Rejeito N° 5 - 0,075 a 0,150 mm (grossa) 9,66% 340,22 

Concentrado N° 5 - 0,075 a 0,150 mm (grossa) 59,91% 612,31 

Alimentação N° 6 - 0,075 a 0,150 mm (grossa) 41,41% 1000 

Rejeito N° 6 - 0,075 a 0,150 mm (grossa) 7,45% 293,44 

Concentrado N° 6 - 0,075 a 0,150 mm (grossa) 56,32% 669,92 

 
Figura 1. Comparação entre os ensaios n°3 e a média dos ensaios n°4 e n°5 

 

 

As variáveis alteradas em cada teste foram vazão de ar e agitação da célula de 
flotação. Em todos os ensaios, tanto o aumento na agitação da célula quanto o 
aumento da vazão de ar causaram a queda na eficiência de separação. Tal fato 
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condiz com os estudos apresentados por Ahmed e Jameson (1989) apud Cruz 
(2010), que concluíram que o aumento da agitação da célula a partir de um valor 
crítico tende a gerar uma queda na eficiência da flotação. O excesso de agitação 
promove o destacamento de partículas já coletadas pelas bolhas de ar, reduzindo a 
eficiência da flotação. A tabela 2 mostra a relação entre a eficiência de separação de 
cada ensaio e os valores de vazão de ar e agitação da célula de flotação. 

 
Tabela 2. Relação entre eficiência de separação e agitação da célula e vazão de ar 

Ensaio Vazão de ar 
Velocidade de 

agitação 
Eficiência de 

separação 

N° 1 -0,075 + 
0,010 mm 

5 LPM 1700 RPM 16,90% 

N° 2 -0,075 + 
0,010 mm 

4 LPM 1450 RPM 25,83% 

N° 3 -0,150 + 
0,010 mm 

4 LPM 1450 RPM 52,32% 

N° 4 -0,150 + 
0,010 mm 

5 LPM 1700 RPM 34,51% 

N° 5 -0,150 + 
0,075 mm 

4 LPM 1150 RPM 67,20% 

N° 6 -0,150 + 
0,075 mm 

5 LPM 1700 RPM 59,25% 

 
4 CONCLUSÃO 

 

O trabalho permitiu evidenciar a influência da granulometria sobre a eficiência da 
flotação. Mesmo trabalhando com partículas dentro da faixa granulométrica 
tradicionalmente adotada pela indústria, foi possível verificar a queda de 
desempenho da flotação a partir do momento que se trabalha com a porção mais 
fina de tal faixa. 

 
A baixa eficiência da flotação do minério de ferro na fração mais fina indica a 
necessidade de estudos e emprego de novas técnicas que visem mitigar  o 
problema. Técnicas como a flotação extensora, o CAI (Condicionamento em Alta 
Intensidade) e a floculação seletiva descritas por Matiolo (2005) destacam-se entre 
as possíveis soluções. 

 
O impacto causado pela granulometria na eficiência da flotação pode também 
sinalizar uma tendência ao fracionamento granulométrico, uma vez que o mesmo 
permitiria o ajuste de variáveis e o emprego de técnicas de forma independente, 
aperfeiçoando a flotação de partículas finas sem afetar as partículas que já 
apresentam um desempenho satisfatório. 
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