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RESUMO 
 
O fluxograma geral para a concentração da hematita dos minérios de ferro 
itabiríticos envolve as etapas de britagem, moagem até obtenção de P80 de 150µm, 
deslamagem em hidrociclones para retirada da fração lama, usualmente abaixo de 
10µm, e por fim flotação catiônica de quartzo da fração deslamada. A operação 
unitária de separação sólido-líquido das lamas é realizada em espessadores e tem 
por principal objetivo promover a recirculação de água para o processo de 
concentração. Em torno de 75% do total de água utilizada no processo provém da 
recirculação do espessamento dos fluxos de lamas e concentrados. As lamas 
produzidas na etapa de ciclonagem possuem granulometria em torno de 99% < 45 
µm, 25% > 10µm, 45% < 5 µm e 15% < 1 µm e 3% de sólidos em peso, e são 
direcionadas para espessadores visando à obtenção de um fluxo de underflow com 
30-35% de sólidos e overflow com qualidade de água de processo para recirculação 
na planta. Este trabalho teve por objetivo comparar o processo de sedimentação 
com o processo de flotação por ar dissolvido (FAD) para a etapa de adensamento da 
lama gerada na operação unitária de deslamagem em hidrociclones. Os resultados 
obtidos nos estudos de sedimentação indicam que esse processo pode ser realizado 
apenas com a adição de floculante, sem necessidade de adição de coagulante.  Os 
resultados obtidos com a FAD indicam que, além da adição de floculante, é 
indispensável à adição de coagulante e de tensoativo. As limitações observadas no 
processo FAD para o adensamento de lamas de minério de ferro pode ser explicada 
pela baixa capacidade de carregamento das microbolhas, o que levou a maiores 
valores de turbidez residual e grande aprisionamento de água nos flocos formados, 
acarretando em menor porcentagem de sólidos na fração flotada quando comparado 
ao material adensado via sedimentação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: sedimentação; flotação por ar dissolvido; adensamento; lamas 
de ferro 
 
ABSTRACT 
The general flowsheet for hematite concentration of itabirite iron ores involves 
crushing, grinding to P80 150 μm , hydrocyclone desliming to remove the slime 
fraction, usually below 10μm, and finally cationic quartz flotation of the desliming 
fraction. The unit operations solid-liquid of slime is carried out in thickeners and the 
main purpose is to promote recirculating water for the concentration process. About 
75% of total water used in the process comes from recirculating the thickening of 
slimes and concentrate flows. The slime obtained in the cyclone stage has size  
around 99% <45 μm, 25% >10 μm, 45% <5 μm and 15% <1 μm and 3% solids by 
weight, and is directed to thickeners in order to obtain an underflow flow with 30-35% 
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solids and overflow with process water quality for recirculation in the plant. The aim of 
this work was to compare the sedimentation process with the dissolved air flotation 
(DAF) for thickening stage slimes generated in the hydrocyclone desliming unit 
operation. The results obtained in the sedimentation studies indicate that this process 
can only be carried out with an addition of flocculant, without addition of coagulant. 
The results obtained with a DAF indicate that, besides the addition of flocculant, it is 
indispensable the addition of coagulant and surfactant. As limitations observed in the 
DAF for thickening stage of iron ore slurry can be explained by the low capacity of 
carry the microbubbles, which led to higher values of residual turbidity and large 
water entrapment in the formed flakes, resulting in a lower percentage of solids in the 
floated fraction when compared to the material thickening by sedimentation. 
 
KEYWORDS: sedimentation; dissolved air flotation; thickening; iron ore slimes 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
O fluxograma geral para a concentração da hematita dos minérios de ferro 
itabiríticos do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais envolve as etapas de britagem, 
moagem até obtenção de um produto com P80 de 150 µm, deslamagem em 
hidrociclones para retirada da fração lama, usualmente abaixo de 10µm, e por fim 
flotação catiônica de quartzo da fração deslamada.  

 
A operação unitária de separação sólido-líquido das lamas e dos concentrados de 
flotação é realizada em espessadores e tem por principal objetivo promover a 
recuperação/recirculação de água para o processo de concentração. Em torno de 
75% do total de água utilizada no processo provém da recirculação do 
espessamento dos fluxos de lamas e concentrados. Em geral, nas usinas de 
beneficiamento de minérios de ferro itabiríticos, as lamas produzidas na etapa de 
ciclonagem possuem granulometria em torno de 99% < 45 µm, 25% > 10µm, 45% < 
5 µm e 15% < 1 µm, 3% de sólidos em peso e 35% Fe, e são direcionadas para 
espessadores de grandes diâmetros visando a obtenção de um fluxo de underflow 
com 30-35% de sólidos e overflow com qualidade de água de processo para 
recirculação na planta. 

 
A flotação por ar dissolvido (FAD) tem sido aplicada como etapa de separação 
sólido/líquido para o tratamento de águas, efluentes industriais, tais como aplicação 
em tratamento de água de lavagem de veículos, tratamento de drenagem ácida de 
mina (DAM), efluentes domésticos. O processo de flotação por ar dissolvido é 
baseado na saturação de ar em água em elevadas pressões, em geral acima de 4 
kgf/cm2 em um vaso saturador. Após a esta etapa, a água saturada com ar é 
injetada no tanque de separação (célula de flotação), a pressão atmoférica, através 
da passagem por válvulas constritoras de fluxo. A diminuição brusca de pressão 
através dos orifícios constritores leva a geração de um grande número de 
microbolhas com faixa de tamanho entre 30-100 µm. As bolhas geradas aderem-se 
à superfície da fase em suspensão (partículas/gotas) promovendo assim a sua 
flotação. As vantagens observadas na aplicação da FAD como etapa de separação 
sólido/líquido, em comparação com a sedimentação, incluem uma melhor qualidade 
da água tratada, maior cinética de separação, menor foot print e lodo mais espesso. 
Entre as desvantagens destacam-se o maior custo e complexidade operacional 
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(Edzwald, 1995; Kiuru, 2001; Rubio et al., 2002; Al-Shamrani et al, 2002; Rodrigues 
e Rubio, 2007). 
 
Este trabalho teve por objetivo comparar o processo de sedimentação, que é 
atualmente adotado nas plantas concentradoras de itabirito, com o processo de 
flotação por ar dissolvido (FAD) para a etapa de adensamento da lama de minério de 
ferro gerada na operação unitária de deslamagem em hidrociclones.  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Este capítulo descreve os procedimentos experimentais empregados para o 
desenvolvimento do estudo. A metodologia utilizada envolveu três etapas principais, 
sendo: 
 Caracterização da amostra; 
 Estudos de sedimentação; 
 Estudos de flotação por ar dissolvido (FAD). 

2.1 Amostra de lama 
Para os estudos de sedimentação e FAD foi enviada para o CETEM uma amostra 
em uma bombona com volume de aproximadamente 200 L. No CETEM, a amostra 
foi posta sob agitação dentro da própria bombona com o uso de um motor dotado de 
uma hélice. A partir desta bombona, foi coletado um volume de aproximadamente 20 
L o qual foi colocado em um quarteador de polpa rotativo para quarteamento da 
amostra em frascos contendo volume de 1 litro que foram utilizados para os estudos 
de sedimentação e FAD. Também foi utilizada a amostra de um dos frascos para 
determinação da porcentagem de sólidos da polpa recebida, massa específica do 
sólido e distribuição granulométrica da amostra determinada em equipamento do 
tipo Malvern. 
 
2.2 Estudos de sedimentação e de flotação por ar dissolvido (FAD) 
 
Foram realizados estudos comparativos entre a técnica da sedimentação (realizada 
em equipamento do tipo jar test) e a flotação por ar dissolvido (FAD) como 
operações unitárias para o espessamento da lama de minério de ferro. A Tabela 1 
abaixo apresenta a lista, função e o fornecedor dos reagentes utilizados nos 
experimentos. Para a etapa de coagulação foi utilizado cloreto férrico, para a etapa 
de floculação foi utilizado o floculante de alto peso molecular SNF Flonex 934 e 
como tensoativo para os estudos de FAD foi utilizado oleato de sódio após 
saponificação com NaOH. 
 

Tabela 1 – Reagentes, aplicação e fabricante dos produtos utilizados nos ensaios de 
sedimentação e FAD. 

Reagente Função Fabricante 
Cloreto Férrico Anidro Coagulante VETEC 

SNF Flonex 934 Floculante SNF Brasil 
Oleato de Sódio Tensoativo VETEC 

Os testes de sedimentação foram realizados em equipamento jar test, com a polpa 
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previamente preparada e adicionada ao equipamento. Após um tempo de agitação 
de 3 minutos a 300 rpm, foram adicionados o coagulante, floculante e ajustado o pH 
para o valor desejado. Em seguida, a polpa foi condicionada por 1 minuto a 300 rpm 
e 2 minutos a 150 rpm, totalizando 3 minutos de agitação, para permitir o contato 
entre as partículas e o reagente e, consequentemente, o crescimento dos flocos.  
 
Os ensaios de flotação por ar dissolvido (FAD) foram realizados em um aparato em 
escala de bancada. A célula de flotação é previamente carregada com a lama de 
minério de ferro e imediatamente agitada a uma rotação de 300 rpm. Em seguida foi 
adicionado o coagulante, regulado o pH e por fim adicionado o floculante, mantendo 
a agitação lenta por 3 minutos. Após esta etapa, é iniciada a agitação rápida para 
difusão do floculante seguido de agitação lenta, que tem por finalidade a formação 
dos flocos. Após esta etapa, a agitação é interrompida e a água saturada com ar, 
proveniente do vaso saturador é injetada na célula de flotação através de um orifício 
constritor de fluxo, gerando as microbolhas e se inicia então o processo de flotação. 
Para os ensaios FAD, sugere-se avaliar em especial as variáveis de coagulante, 
floculante e pH. As variáveis como pressão de saturação e taxa de reciclo foram 
aplicadas conforme valores mais reportados pela literatura. 
Foi realizado um planejamento experimental aplicado ao processo de sedimentação 
e flotação por ar dissolvido (FAD) para o tratamento das lamas de minério de ferro, 
visando a flotação das partículas floculadas em suspensão. O planejamento 
experimental visa avaliar a influência e a importância de variáveis operacionais 
inerentes ao processo de FAD (variáveis independentes ou avaliadas) sobre a 
eficiência do mesmo (variável dependente ou resposta), a partir de um número 
reduzido de experimentos. Além disso, pretende-se também maximizar a eficiência 
do processo em relação às variáveis de estudo.  O planejamento experimental 
utilizado foi do tipo fatorial completo com uma variável dependente e quatro 
independentes, a saber: 
 
Variável dependente: remoção de turbidez e porcentagem de sólidos obtida na 
fração flotada (no caso dos estudos FAD) (η),  
 
Variáveis independentes: Concentração do coagulante cloreto férrico (Cc), 
concentração de floculante (Cf), dosagem de oleato de sódio e pH. 
 
Foi admitido para cada variável independente uma faixa de operação localizada 
entre –1 e +1, dentro de um domínio operacional pretendido. O planejamento 
experimental escolhido foi o fatorial completo do tipo 2k, sendo k o número de 
variáveis avaliadas. Neste caso, somando 8 experimentos do planejamento com 
uma tréplica no ponto central para avaliar o erro experimental, foram totalizados 11 
experimentos. As Tabelas 2 e 3 apresentam os valores das variáveis para os níveis 
testados, os níveis adotados para cada experimento e os valores correspondentes a 
cada nível testadado para os ensaios de sedimentação. As Tabelas 4 e 5 
apresentam os mesmos parâmetros considerando os experimentos de FAD. 
 
Para os ensaios de sedimentação, a dosagem de coagulante foi avaliada nos níveis 
de 0 mg/L, 100 mg/L e 200 mg/L. As dosagens de floculante testadas foram de 0,5 
mg/L; 1,5 mg/L e 2,5 mg/L e os três valores de pH testados foram de 5,82, 6,84 e 
7,85. Para os ensaios FAD, foram testados os mesmos níveis de coagulante e 
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floculante e testados três níveis de dosagem de tensoativo oleato de sódio, nos 
valores de 25 mg/L, 50 mg/L e 75 mg/L. 
 

Tabela 2 - Valores das variáveis de processo para cada nível testado. Ensaios de 
sedimentação.  

Níveis Cc (mg/L) Cf  (mg/L) pH 
-1 0 0,5 7,85 
0 100 1,5 5,82 

 1 200 2,5           6,84 
 

Tabela 3 - Níveis das três variáveis de processo para cada experimento. Ensaios de 
sedimentação. 

Experimentos Cc
* Cf

* pH* Cc (mg/L) Cf (mg/L) pH 
1 -1 -1 -1 0 0,5 7,85 
2 -1 -1 1 0 0,5 6,84 
3 -1 1 -1 0 2,5 7,85 
4 -1 1 1 0 2,5 6,84 
5 1 -1 -1 200 0,5 7,85 
6 1 -1 1 200 0,5 6,84 
7 1 1 -1 200 2,5 7,85 
8 1 1 1 200 2,5 6,84 

9, 10, 11 0 0 0 100 1,5 5,82 
 

Tabela 4 - Valores das variáveis de processo para cada nível testado. Ensaios de FAD. 
 

Níveis Cc (mg/L) Cf (mg/L) Ch (mg/L) 
-1 0 0,5 25 
0 100 1,5 50 
1 200 2,5 75 

 
Tabela 5 - Níveis das três variáveis de processo para cada experimento. Ensaios de FAD. 

 
Experimentos Cc

* Cf
* Ch (mg/L) Cc (mg/L) Cf (mg/L) Ch (mg/L) 

1 -1 -1 -1 0 0,5 25 
2 -1 -1 1 0 0,5 75 
3 -1 1 -1 0 2,5 25 
4 -1 1 1 0 2,5 75 
5 1 -1 -1 200 0,5 25 
6 1 -1 1 200 0,5 75 
7 1 1 -1 200 2,5 25 
8 1 1 1 200 2,5 75 

9, 10, 11 0 0 0 100 1,5 50 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Caracterização da amostra de lama 
A Figura 1 apresenta a o histograma e a curva acumulada da distribuição 
granulométrica da amostra de lama recebida e analisada no CETEM. A distribuição 
granulométrica da amostra determinada através da técnica de Difração de raios 
laser em equipamento Malvern mostrou que os diâmetros característicos D32, D10, 
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D50 e D90 foram respectivamente de 4,0 µm, 1,8 µm, 10 µm e 32 µm. Além disso, a 
amostra possui em torno de 50% da massa com tamanho inferior a 10 µm. A 
porcentagem de sólidos medida no CETEM na amostra foi de 2,5% em peso. 
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Figura 1. Distribuição granulométrica (histograma e distribuição acumulada) da amostra de 

lama recebida no CETEM para estudos de adensamento 
 

3.2 Estudos de sedimentação 
 
A Tabela 6 apresenta os níveis das variáveis de processo adotadas no planejamento 
fatorial tipo 2k nos estudos de sedimentação (dosagem de coagulante, floculante e 
pH), os valores de turbidez residual e o cálculo da remoção da turbidez. Os estudos 
de sedimentação tiveram como principal objetivo estabelecer um padrão 
comparativo com os resultados obtidos através dos estudos de FAD. Não foi 
determinada a porcentagem de sólidos na fração afundada devido à dificuldade de 
determinação deste parâmetro em ensaios em Jar test e por considerar que o valor 
padrão atingido nessa operação unitária é da ordem de 35% conforme obtido na 
prática industrial.  
 
Partindo-se de uma amostra da alimentação com turbidez total de aproximadamente 
37800 NTU, foram obtidos resultados de turbidez residual variando entre 658 NTU 
(maior valor) para valores de até 6 NTU o que resulta em valores de remoção de 
turbidez entre 96% para até 99%.Os maiores valores de turbidez são observados 
quando da ausência do reagente coagulante combinado com dosagem de floculante 
abaixo de 2,5 mg/L e valores de pH abaixo de 7,8.  

 
Tabela 6 – Tabela com os níveis das variáveis de processo adotadas nos estudos de 

sedimentação e resultados de turbidez residual e cálculo da remoção de turbidez 
 

Ensaio Coagulante 
mg/L 

Floculante 
mg/L 

pH Turbidez 
residual (NTU) 

Remoção 
turbidez (%) 

1 0 0,5 7,85 13 99,9 
2 0 0,5 6,84 658 96,5 
3 0 2,5 7,85 10 99,9 
4 0 2,5 6,84 308 99,2 
5 200 0,5 7,85 187 99,5 
6 200 0,5 6,84 106 99,7 
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7 200 2,5 7,85 6 99,9 
8 200 2,5 6,84 18 99,9 
9 100 1,5 5,82 15 99,9 

11 100 1,5 5,82 14 99,9 
 
3.3 Estudos de flotação por ar dissolvido (FAD) 
 
A Tabela 7 apresenta os níveis das variáveis de processo adotadas nos estudos 
FAD (dosagem de coagulante, floculante e tensoativo), os valores e cálculo de 
remoção de turbidez assim como a porcentagem de sólidos obtida na fração flotada.  
 
Em geral, observa-se que a turbidez residual é maior nos ensaios FAD do que os 
observados nos estudos de sedimentação o que por conseqüência leva a menores 
valores de remoção de turbidez. Foi verificado que a remoção de turbidez nos 
estudos FAD é muito dependente da adição de coagulante sendo que para os 
ensaios sem a adição deste reagente foram observados os maiores valores de 
turbidez residual. 
 
Em relação a porcentagem de sólidos medida na fração flotada, os valores variaram 
desde 5% para até o máximo de 16%, valores portanto bem inferiores aos 
observados quando aplicada a técnica de sedimentação que atinge valores de até 
35%. Além disso, outro fator que deve ser ressaltado, é que para se conseguir a 
flotação dos sólidos foi necessária a aplicação de taxa de reciclo (relação entre a 
vazão de água de saturada injetada na célula de flotação em relação à alimentação 
do efluente) variando entre 50% para valores de até 75%, o que é considerado 
bastante elevado para esse processo, que, em geral, adota taxa de reciclo em até 
no máximo 30%, mas usualmente varia entre 15-25%.  
 

Tabela 7 – Tabela com os níveis das variáveis de processo adotadas nos estudos de FAD e 
resultados de turbidez residual, cálculo da remoção de turbidez e porcentagem de sólidos 

medida na fração flotada. 
 

Ensaio Coagulante 
mg/L 

Floculante 
mg/L 

Oleato de 
Sódio 
mg/L 

pH Turbidez 
residual 

(NTU) 

Remoção 
turbidez 

(%) 

% sólidos 
no flotado 

1 0 0,5 10 8,5 7353 70,9 14,3 
2 0 0,5 50 8,4 7680 69,6 12,2 
3 0 2,5 10 8,4 2173 91,4 4,8 
4 0 2,5 50 8,3 843 96,7 5,0 
5 200 0,5 10 6,1 25 99,9 13,9 
6 200 0,5 50 6,2 43 99,8 10,3 
7 200 2,5 10 5,9 116 99,5 16,4 
8 200 2,5 50 6,1 149 99,4 13,2 
9 100 1,5 30 6,7 52 99,8 16,8 
11 100 1,5 30 7,0 55 99,8 15,1 

 
4. CONCLUSÕES 
 
Os resultados obtidos neste estudo aliado à prática industrial mostram que a 
sedimentação é alternativa técnica mais indicada para o adensamento da lama 
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gerada durante o processamento dos minérios de ferro itabiríticos. Os resultados 
obtidos nos estudos de sedimentação indicam que esse processo pode ser realizado 
apenas com a adição de floculante, sem necessidade de adição de coagulante e os 
obtidos com o processo FAD indicam que, além da adição de floculante é 
indispensável à adição de coagulante e de tensoativo. Mesmo assim, os parâmetros 
avaliados neste estudo obtidos com FAD são inferiores aos obtidos pela 
sedimentação. As limitações observadas no processo FAD para o adensamento de 
lamas de minério de ferro pode ser explicada pela baixa capacidade de 
carregamento das microbolhas de FAD, o que levou a maiores valores de turbidez 
residual e grande aprisionamento de água nos flocos formados o que acarreta em 
porcentagem de sólidos menores na fração flotada quando comparado ao material 
adensado via sedimentação. 
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