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RESUMO 

 
A lama gerada no processamento de minérios contém grande quantidade de 
partículas finas, estáveis em suspensões aquosas, e que apresentam velocidade de 
sedimentação extremamente baixa. Normalmente reagentes coagulantes e 
floculantes são utilizados para agregar estas partículas para que se sedimentem  
com maior velocidade. O objetivo do trabalho é realizar testes de sedimentação em 
laboratório utilizando planejamento experimental. A amostra mineral utilizada é uma 
lama obtida a partir do processamento de minério de fosfato. Os testes de 
sedimentação foram realizados com 10% de sólido em massa em proveta de 
2000mL. Reagentes floculantes comerciais foram testados. O algoritmo de Yates foi 
utilizado para definir três variáveis: pH, dosagem de coagulante e dosagem de 
floculante, em níveis superiores e inferiores para cada variável. Estes valores foram 
otimizados pelo Método do Passo Ascendente definindo assim a condição ideal para 
cada tipo de floculante. Obteve-se uma expressão matemática para cada tipo de 
floculante e, através do teste de Fisher, verificou-se a validade para cada equação 
matemática obtida. Os resultados mostraram que as variáveis e suas interações são 
significativas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: velocidade de sedimentação, floculante, coagulante, método 
do passo ascendente, algoritmo de Yates, teste de Fisher 

 
ABSTRACT 
The slime obtained from ore processing contains large amounts of fine particles, 
stable in aqueous suspensions, and presenting extremely slow settling velocity. 
Normally, coagulant and flocculant reagents are used to aggregate these particles so 
that they can settle more rapidly. The objective of this work is to perform 
sedimentation tests at laboratory using an experimental design. The mineral sample 
utilized is a slime obtained from phosphate ore processing. The settling tests were 
carried out considering 10% of solids in mass, and using graduated cylinder of 2000 
mL. Commercial flocculant reagents were tested. The Yates algorithm was utilized for 
definition of three variable: pH, coagulant dosage and flocculant dosage, at higher 
and lower levels for each variable. These values were then optimized by the Step-Up 
Method, thus defining an ideal condition for each type of flocculant. A mathematical 
expression was obtained for each type of flocculant and, from the Fisher's test, the 
validity of equations were verified. The results showed that variables and their 
interactions are significant. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A lama gerada no processamento de minérios contém grande quantidade de 
partículas finas, estáveis em suspensões aquosas, e que apresentam velocidade de 
sedimentação extremamente baixa. 

 
Normalmente reagentes coagulantes e floculantes são utilizados para agregar estas 
partículas para que se sedimentem com maior velocidade obtendo-se também 
líquidos sobrenadantes mais clarificados. 

 
Planejamentos experimentais, baseados em princípios estatísticos, permitem extrair 
importantes informações de um sistema em estudo, realizando-se um número 
pequeno de experimentos. Os métodos utilizados permitem resolver problemas e 
tendo potencial de baixar drasticamente custo e reduzir tempo de desenvolvimento 
de novos produtos ou processos (Montgomery e Runger, 2003). Podem ser 
aplicados para: identificação de problemas do processo; desenvolvimento e 
otimização de processos; avaliação do material e alternativas; confiabilidade e teste 
de durabilidade; teste de desempenho; configuração de projeto do produto; 
determinação da tolerância do componente. 

 

Segundo Duckworth (1960), o planejamento fatorial nos permite variar condições 
experimentais simultaneamente, mas de uma forma controlada e planejada. O 
método consiste na adoção de valores, níveis, superiores e inferiores para os 
parâmetros adotados. Assim, parâmetros e níveis experimentais podem ser 
combinados entre si e o efeito da sinergia das variáveis pode ser avaliado. 

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A amostra utilizada é uma lama proveniente do processamento de minério de  
fosfato. 

 

A técnica de difração de raios X (DRX) e o método de Rietveld foram utilizados na 
determinação quantitativa da composição mineralógica da amostra. 

 

Reagentes agregantes foram utilizados nos testes de sedimentação: floculantes 
comerciais (poliacrilamidas) do tipo catiônico (Floticor 7464), aniônico (Floticor  
7130), não iônico (Floticor 28755); coagulante sulfato de alumínio. 

 

Os testes de sedimentação foram realizados com polpas contendo 10% de sólidos 
em massa e utilizando-se proveta de 2000mL. Foram realizados primeiramente 
testes de sedimentação para cada tipo de floculante em várias dosagens. E em 
seguida foram realizados testes de sedimentação com adição prévia de coagulante 
para cada dosagem de floculante. 

 

As variáveis estudadas e os valores do nível superior (+) e do nível inferior (-) 
considerados para os testes estão mostrados nas Tabelas 2.1, 2.2, e 2.3. 
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No planejamento experimental foram realizados ensaios em duplicata para cada 
condição testada. 

 
Tabela 2.1: Valores das variáveis estudadas nos testes com floculante catiônico. 

 
Variáveis Nível superior (+) Nível inferior (-) 

A -pH 12 6,5 
B- dosagem de 

coagulante 
(sulfato de 

alumínio (g/t)) 

99,44 27,62 

C- dosagem de 
floculante 

(Floticor 7464 
  (g/t))  

22,10 5,53 

 
Tabela 2.2: Valores das variáveis estudadas nos testes com floculante aniônico. 

 
Variáveis Nível superior Nível inferior 

A pH 12 6,5 
B- dosagem de 

coagulante 
(sulfato de 

alumínio (g/t)) 

99,44 27,62 

C- dosagem de 
floculante 

(Floticor 7130 
  (g/t))  

22,10 5,53 

 
Tabela 2.3: Valores das variáveis estudadas nos testes com floculante não iônico. 

 
Variáveis Nível superior Nível inferior 

A pH 12 6,5 
B- dosagem de 

coagulante 
(sulfato de 

alumínio (g/t)) 

99,44 27,62 

C- dosagem de 
floculante 

(Floticor 28755 
  (g/t))  

44,20 5,53 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A difração de raios X e o método de Rietveld indicaram que a composição 
mineralógica da amostra é 80,57% calcita magnesiana; 11,10% dolomita;  6,72% 
fluor apatita; 1,6% biotita magnesiana. Este resultado está em concordância com os 
valores normalmente obtidos para lamas com estas características. 

 

O planejamento experimental e os resultados obtidos nos testes em duplicata (R1 e 
R2), em presença do floculante catiônico, estão mostrados na Tabela 3.1. 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

 

Tabela 3.1: Planejamento experimental e resultados obtidos nos testes em duplicata 
(R1 e R2), em presença do floculante catiônico. 

 

Experimentos Notação   Variáveis Respostas (cm/s)       
 A B C R1 R2 

1 i - - - 0,046 0,051 
2 a + - - 0,058 0,037 
3 b - + - 0,025 0,027 
4 ab + + - 0,032 0,044 
5 c - - + 0,419 0,413 
6 ac + - + 0,178 0,167 
7 bc - + + 0,171 0,169 
8 abc + + + 0,103 0,127 

 

A Tabela 3.2 mostra o resultado do Teste de Fisher para a validade do Método de 
Yates para o floculante catiônico. 

Tabela 3.2: Aplicação do Teste de Fisher para a validade do Método de Yates. 
 

Código Coeficientes xA xB xC R SQR R1 R2 
1 0,129 -1 -1 -1 0,048 1,3*10

-5
 0,046 0,051 

a -0,036 +1 -1 -1 0,048 -2,2*10
-4

 0,058 0,037 
b -0,042 -1 +1 -1 0,026 -2,0*10

-6
 0,025 0,027 

ab 0,025 +1 +1 -1 0,038 7,2*10
-5

 0,032 0,044 
c 0,089 -1 -1 +1 0,416 1,8*10

-5
 0,419 0,413 

ac -0,039 +1 -1 +1 0,172 -6,1*10
-5

 0,178 0,167 
bc -0,034 -1 +1 +1 0,170 -2,0*10

-6
 0,171 0,169 

abc 0,022 +1 +1 +1 0,114 2,9*10
-4

 0,103 0,127 

Os valores previstos pelo modelo (R) em função dos valores experimentais são 
observados através da Figura 3.1. Verifica-se que o ajuste obtido é muito bom. 

 

Figura 3.1: Valores previstos pelo modelo (R) em função dos valores experimentais. 

A equação 3.1 obtida considerando-se o Teste de Fisher é: 

R= 0,129 - 0,036xA - 0,042xB + 0,025xAB + 0,089xC - 0,039xAC - 0,034xBC + 
0,022x ABC. (3.1) 

 
Observe-se que a variável de maior influência é a dosagem de floculante, pois 
quando se passa do nível inferior para o nível superior a influencia é positiva. A 
segunda variável de maior influencia é a dosagem de coagulante, porém quando se 
passa do nível inferior para o nível superior tem influência negativa. 
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O planejamento experimental e os resultados obtidos nos testes em duplicata (R1 e 
R2), em presença do floculante aniônico, estão mostrados na Tabela 3.3. 

 
Tabela 3.3: Planejamento experimental e resultados obtidos nos testes em duplicata 
(R1 e R2), em presença do floculante aniônico. 

 

Experimentos Notação   Variáveis Respostas (cm/s)       
 A B C R1 R2 

1 i - - - 0,043 0,042 
2 a + - - 0,079 0,095 
3 b - + - 0,038 0,045 
4 ab + + - 0,049 0,040 
5 c - - + 0,160 0,138 
6 ac + - + 0,199 0,192 
7 bc - + + 0,159 0,149 
8 abc + + + 0,378 0,357 

 

A Tabela 3.4 mostra o resultado do Teste de Fisher para a validade do Método de 
Yates para o floculante aniônico. 

 

Tabela 3.4: Aplicação do Teste de Fisher para a validade do Método de Yates. 
 

Código Coeficientes xA xB xC R SQR R1 R2 
1 0,1350 -1 -1 -1 0,042 1,0*10

-6
 0,043 0,042 

a 0,0420 +1 -1 -1 0,087 1,3*10
-4

 0,079 0,095 
b 0,0165 -1 +1 -1 0,030 2,9*10

-4
 0,038 0,045 

ab 0,0190 +1 +1 -1 0,058 4,1*10
-5

 0,049 0,040 
c 0,0815 -1 -1 +1 0,149 2,4*10

-4
 0,160 0,138 

ac 0,0230 +1 -1 +1 0,196 2,5*10
-5

 0,199 0,192 
bc 0,0275 -1 +1 +1 0,087 9,0*10

-3
 0,159 0,149 

abc 0,0225 +1 +1 +1 0,367 2,2*10
-4

 0,378 0,357 

Os valores previstos pelo modelo (R) em função dos valores experimentais são 
observados através da Figura 3.2. Verifica-se que o ajuste obtido é muito bom, mas 
menor do que aquele obtido para o floculante aniônico. 

 

 
Figura 3.2: Valores previstos pelo modelo (R) em função dos valores experimentais. 

A equação 3.2 obtida considerando-se o Teste de Fisher é: 

R= 0,1350 + 0,0420xA + 0,0165xB + 0,0190xAB + 0,08150xC+ 0,0230xAC + 0,0275 
xBC + 0,0225 xABC (3.2) 
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Verifica-se que a variável de maior influência é a dosagem de floculante seguida  
pelo pH, pois quando se passa do nível inferior para o nível superior a influência é 
positiva em ambas variáveis. 

 
O planejamento experimental e os resultados obtidos nos testes em duplicata (R1 e 
R2), em presença do floculante aniônico, estão mostrados na Tabela 3.5. 

 
Tabela 3.5: Planejamento experimental e resultados obtidos nos testes em duplicata 
(R1 e R2), em presença do floculante não iônico. 

 

Experimentos Notação   Variáveis Respostas (cm/s)       
 A B C R1 R2 

1 i - - - 0,005 0,068 
2 a + - - 0,113 0,199 
3 b - + - 0,050 0,056 
4 ab + + - 0,141 0,137 
5 c - - + 0,138 0,132 
6 ac + - + 0,433 0,317 
7 bc - + + 0,130 0,155 
8 abc + + + 0,436 0,304 

 

A Tabela 3.6 mostra o resultado do Teste de Fisher para a validade do Método de 
Yates para a poliacrilamida não iônica. 

 

Tabela 3.6: Aplicação do Teste de Fisher para a validade do Método de Yates. 
 

Código Coeficientes xA xB xC R SQR R1 R2 

1 0,178 -1 -1 -1 0,0278 0,0021 0,005 0,068 
a 0,118 +1 -1 -1 0,2273 0,0138 0,113 0,199 
b 2,500*10

-4
 -1 +1 -1 0,0193 0,0023 0,050 0,056 

ab -0,008 +1 +1 -1 0,2647 0,0316 0,141 0,137 
C 0,080 -1 -1 +1 0,1273 0,0001 0,138 0,132 
ac -0,001 +1 -1 +1 0,3762 0,0037 0,433 0,317 
bc 0,004 -1 +1 +1 0,1507 0,0005 0,130 0,155 
abc 5,630*10

-4
 +1 +1 +1 0,3698 0,0087 0,436 0,304 

Os valores previstos pelo modelo (R) em função dos valores experimentais são 
observados através da Figura 3.3. Verifica-se que o ajuste obtido é menor do que 
aqueles obtidos para os floculantes catiônico e aniônico. 

 

Figura 3.3: Valores previstos pelo modelo (R) em função dos valores experimentais. 
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A equação 3.3 obtida considerando-se o Teste de Fisher é: 
 

R= 0,176 + 0,118xA + 2,50*10-4xB - 0,008xAB + 0,080xC - 0,001xAC + 0,004xBC + 
5,63*10-4x ABC (3.3) 

 
Note-se que a variável de maior influência é o pH seguida da dosagem de 
coagulante, pois quando se passa do nível inferior para o nível superior a influência  
é positiva. 

 
A otimização dos resultados pelo Método do Passo Ascendente, tanto para o 
floculante catiônico quanto para o floculante aniônico, indicou que as melhores 
condições de sedimentação são obtidas para: pH 9,25, dosagem de coagulante 
63,54g/t e dosagem de floculante 13,81g/t. Com esta otimização a maior velocidade 

de sedimentação é de 2,62x10-1cm/s. 

 
Quando é realizada a otimização dos resultados pelo Método do Passo Ascendente 
para o floculante não iônico obteve-se: pH=9,57, dosagem de coagulante 63,54g/t e 
dosagem de floculante 22,04g/t. Com esta otimização a maior velocidade de 

sedimentação é de 1,09 x10-1cm/s. 

4. CONCLUSÕES 
 
A difração de raios X e o método de Rietveld indicaram que a composição 
mineralógica da amostra é 80,57% calcita magnesiana; 11,10% dolomita;  6,72% 
fluor apatita; 1,60% biotita magnesiana. 

 
Nos testes com floculante catiônico, a dosagem deste reagente é a variável de maior 
influência sobre a velocidade de sedimentação. Nos testes com floculante aniônico,  
a dosagem deste reagente é a variável de maior influência sobre a velocidade de 
sedimentação. Nos testes com floculante não iônico, o pH é a variável de maior 
influência sobre a velocidade de sedimentação. 

 
A otimização dos resultados, pelo Método do Passo Ascendente, indicou tanto para  
o floculante catiônico quanto para o floculante aniônico, que as melhores condições 
de sedimentação são obtidas para: pH 9,25, dosagem de coagulante 63,54g/t e 
dosagem de floculante 13,81g/t. Com esta otimização a maior velocidade de 

sedimentação é de 2,62x10-1cm/s. Utilizando-se este método para o floculante não 
iônico   obteve-se:   pH=9,57,  dosagem  de  coagulante   63,54g/t   e   dosagem   de 
floculante 22,04g/t. Com esta otimização a maior velocidade de sedimentação é de 
1,09 x10-1cm/s. 
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