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RESUMO 
 

A deposição de rejeitos provenientes de processos de beneficiamento é um dos 
grandes problemas enfrentados pela mineração, a filtração desses resíduos pode ser 
uma medida mitigadora para este problema. Espera-se que a adição de um 
surfactante na filtração propicie maior eficiência quando comparada a mesma sem 
adição do reagente, uma vez que diminui a tensão superficial líquido/ar e, como 
consequência, propicia um melhor desaguamento da torta, menor umidade e menores 
custos com secagem. Neste trabalho buscou-se a avaliação do uso do surfactante 
Floticor FA 7129 na filtração do rejeito fosfático. Além disso, foi realizada uma 
otimização da filtração por meio de uma análise estatística das variáveis concentração 
do surfactante, pH da polpa e nível de vácuo, visando uma menor umidade da torta, 
maior taxa unitária de filtragem e menor turbidez do clarificado. Após a escolha dos 
melhores parâmetros, foram realizados testes utilizando como meio filtrante o tecido 
4400-T. Para um melhor desempenho na filtração do rejeito fosfático, deve-se utilizar 
uma polpa com pH 6, um nível de vácuo de 400 mm de Hg e sem a adição do 
surfactante, diferentemente do que era esperado. Observou-se que das variáveis 
analisadas, o pH ofereceu maior influências na filtração do rejeito.  
 
PALAVRAS-CHAVE: filtração; rejeito; fosfato; surfatante. 
 
ABSTRACT 

 
The deposition of tailings from beneficiation processes is one of the major problems 
faced by mining, the filtration of this waste can be a mitigating measure for this 
problem. It is expected that the addition of a surfactant in the filtration will provide 
greater efficiency when compared to it without addition of the reagent, once the 
decreases the liquid / air surface tension and, as a consequence, provides better cake 
dewatering, lower humidity and lower costs with drying. The aim of this work was to 
evaluate the use of Floticor surfactant FA 7129 in the filtration of the phosphatic waste. 
In addition, a filtration optimization was performed by means of a statistical analysis of 
the variables surfactant concentration, pulp pH and vacuum level, aiming at lower cake 
moisture, higher unit rate of filtration and lower clarified turbidity. After the choice of the 
best parameters, tests were performed using the 4400-T tissue as the filter media. For 
a better performance in the filtration of the phosphate waste, a pulp of pH 6, a vacuum 
level of 400 mm Hg and without the addition of the surfactant should be used, 
differently than was expected. It was observed that of the analyzed variables, the pH 
offered greater influences in the filtration of the tailings. 
 
KEYWORDS: filtration; tailings; phosphate; surfactant. 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
A progressiva explotação de jazidas com baixos teores tem causado um aumento no 
volume de rejeitos na mineração, intensificando assim a necessidade de barragens 
maiores para comportá-los. A pressão da população tal como as preocupações 
ambientais dificultam o licenciamento de áreas para a construção de barragens e, 
além disso, esses depósitos contam com um alto custo de monitoramento. Uma 
alternativa viável pode ser a deposição dos rejeitos em forma de pilhas, nesse 
processo a polpa antecipadamente adensada poderia ser filtrada e a torta proveniente 
dessa filtração disposta em pilhas, até mesmo junto com o estéril da mina (SILVA et 
al., 2015; GUIMARÃES et al., 2012). 
 

Segundo Dias et al. (2004), a utilização de reagentes auxiliares na filtração é de 
grande relevância para a indústria mineral, visto que, para a filtração de finos, esses 
reagentes tornam-se eficazes, sendo capazes de influenciar importantes parâmetros 
como a porosidade, a resistência específica e a umidade da torta, além da taxa unitária 
de filtragem. Esses reagentes auxiliares possuem surfatantes como elemento ativo e 
permitem um melhor desaguamento da torta, a diminuição de custos com a secagem 
térmica, e uma melhor recuperação do filtrado (CHAVES, 2013). 
 
Surfactantes são moléculas anfifílicas, possuem uma parte hidrofílica e uma parte 
hidrofóbica, tendendo a ir para as regiões de interfaces, baixando a energia livre desse 
limite de fases (KRONBERG et al., 2014). Existem dois mecanismos para a atuação 
do surfactante na filtração. Esses reagentes podem atuar na interface sólido/líquido 
fazendo com que a superfície do mineral se torne hidrofóbica e na interface líquido/ar 
diminuindo a tensão superficial, minimizando assim as forças que retém água nos 
capilares da torta (DIAS et al., 2004). 
 
Neste trabalho avaliou-se a influência do surfactante Floticor FA 7129, fornecido pela 
Clariant, e do pH da polpa na filtração do rejeito proveniente da flotação de minério 
fosfático. Também foi avaliado o desempenho da filtração com o tecido 4400-T, pré-
selecionado em trabalho anterior (RODRIGUES et al.,2016).  
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
O material utilizado neste trabalho é um rejeito proveniente da etapa de flotação de 
minério fosfático da região de Tapira-MG. A Tabela 1 apresenta a composição química 
do rejeito, obtida por fluorescência de raios-X. Nota-se na tabela que a amostra é 
composta predominantemente por hidróxidos de ferro e sílica. A distribuição 
granulométrica do rejeito fosfático pode ser observada na Figura 1. A amostra 
apresenta uma quantidade significativa (35,61%) de material abaixo de 0,037 mm e 
possui um d50 igual a 0,052 mm.  
 

Tabela 1. Composição química do rejeito da flotação de fosfato. 

 

Fe2O3 SiO2 Al2O3   TiO2   K2O CaO BaO P2O5  MnO 

47,62 21,50 11,08 8,09 3,74 2,42 2,01 1,53 0,85 
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Figura 1. Curva granulométrica do rejeito da flotação de minério fosfático. 

 
O auxiliar de filtragem empregado nos testes foi o surfactante Floticor FA 7129 (di-
isoctil-sulfossuccinato de sódio), fornecido pela Clariant. Os ensaios de filtração 
constituíram de testes de folha (leaf test) com alimentação por cima e foram efetuados 
em três etapas. Na primeira etapa avaliou-se a influência da dosagem do reagente, já 
na segunda etapa analisou-se o efeito da variação do pH da polpa e na terceira etapa 
foi realizado um planejamento fatorial com três variáveis a dois níveis com ponto 
central, para a otimização da filtragem do rejeito. Os níveis testados estão descritos 
na Tabela 2. 
 

Tabela 2. Sumário dos testes de folha  

 

Etapa Variáveis  Níveis 

1ª dosagem de surfactante (g/t)* 20; 40; 60; 80; 100; 120 e 200. 

2ª pH** 3;  5;  6;  7,5;  9 e 10. 

 
3ª 

dosagem de surfactante (g/t) 
pH 
vácuo (mmHg) 

0;  30 g/t e  60g/t 
6;  7,5 e  9 
150;  275 e  400 

*pH foi mantido em cerca de 7,5 (natural) nessa etapa; **testes sem adição de reagente auxiliar de filtragem 
 
Para a realização dos testes, inicialmente foi preparada uma polpa de rejeito fosfático 
com 60% de sólidos em peso, após o ajuste do pH e a adição do auxiliar de filtragem, 
a polpa foi mantida em agitação por dois minutos, com o auxílio de um bastão de vidro. 
Decorrido o tempo, a polpa de rejeito foi transferida ao funil de Buchner contendo o 
meio filtrante (papel filtro quantitativo Unifil C42) e aberto ao ambiente. Imediatamente 
o vácuo foi acionado e então se iniciou a cronometragem. O tempo de formação da 
torta foi medido a partir do acionamento do vácuo até o momento em que não era 
possível se observar nenhuma lâmina de água sobre a torta. Um tempo total de ciclo 
igual a 15 min foi mantido durante todos os testes especificados na Tabela 2. Este 
tempo foi estabelecido a partir de testes preliminares. Durante a primeira e a segunda 
etapas foi fixado o vácuo de 400mmHg. As respostas analisadas nas três etapas foram 
o tempo de formação da torta, a turbidez do filtrado e a umidade da torta. Para a 
determinação da turbidez do filtrado, fez-se uso do turbidímetro HI93703 da marca 
Hanna Instruments. 

 
Por fim, após definidos os melhores parâmetros operacionais, foram efetuados 
ensaios utilizando como meio filtrante o tecido 4400-T (polipropileno, multifilar), 
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fornecido pela Remae, definido por Rodrigues et al. (2016) como melhor meio filtrante 
para o referido material. Nesses testes o tempo de secagem foi mantido constante (10 
minutos), variando-se o tempo de formação da torta, e, assim, pôde-se calcular 
também a taxa unitária de filtragem ou razão de filtragem. Os testes com tecido foram 
executados em dois níveis de pH, 6 e 7,5 (natural). 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Figura 2 mostra os resultados dos testes da primeira etapa de filtração do rejeito. 
Os resultados mostram que a adição do surfatante aumentou o tempo de formação 
da torta, a turbidez do filtrado e a umidade final da torta. Esse último efeito pode ser 
explicado pelo fato do aparecimento de trincas na torta ocasionando dificuldade no 
controle do nível de vácuo. A Figura 3 mostra uma torta formada no processo sem 
adição do reagente e outra formada quando se adicionou 120 g/t do reagente à polpa. 
 
 

 

Figura 2. Gráfico de variação da dosagem do Surfactante. 

 

 

 
Figura 3. Comparação de uma torta sem e com reagente. 
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Estes resultados negativos não eram esperados, esperava-se que a adição do 
surfatante aumentasse a eficiência da filtração, reduzindo a umidade da torta, como 
obtido por Martins et al. (2015) para o desaguamento de sinter feed. No entanto, Dias 
et al (2004) concluíram que a adição de surfatante no processo de filtração de 
produtos finos de ferro, ocasionou um aumento no tempo de formação da torta, uma 
diminuição na tensão superficial do filtrado e não interferiu significativamente na 
umidade final da torta. Pode-se dizer que os resultados deste trabalho se assemelham 
aos do trabalho em questão.  
 
A adição do surfactante até a dosagem de 40 g/t pode ter ocasionado uma perda de 
permeabilidade na torta a tornando mais dispersa através da adsorção do surfactante 
em partículas negativas, como observado por Dias et al. (2004). A partir deste ponto 
acontece uma pequena aglomeração até que em dosagens mais elevadas (200 e 500 
g/t) a torta volta a ficar dispersa. 
 
A figura 4 mostra o efeito da variação do pH da polpa, segunda etapa, nos resultados 
da filtragem. Nota-se que em meio ácido, valores de pH de 3 a 6, a torta apresentou 
menor umidade e os menores tempos de formação. A turbidez do filtrado também foi 
mínima nessa faixa de pH. O fato de os menores valores para os parâmetros 
analisados tenham ocorrido em pH 6, pode ser explicado antevendo que o ponto 
isoelétrico do material utilizado nos testes seja próximo a este valor de pH, levando as 
partículas estarem mais aglomeradas, tornando mais eficiente a filtração do material.  
 

 

Figura 4. Gráfico da variação do pH da polpa. 

 
Os resultados obtidos nos testes do planejamento fatorial são apresentados na Tabela 
3. Os resultados para o tempo de formação da torta, a umidade da torta e a turbidez 
do filtrado foram tratados individualmente com o software Minitab 17 Statistical 
Software. As equações de regressão em unidades codificadas para os parâmetros 
analisados foram reduzidas às equações 1, 2 e 3, contendo apenas as variáveis e 
interações que tiveram efeitos significativos nas respostas. Nestas equações X1 X2 e 
X3 representam pH, dosagem do surfatante e nível de vácuo, respectivamente.  
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Tabela 3. Resultados do planejamento fatorial. 

 

Teste pH Dosagem (g/t) Vácuo (mm Hg) Tempo (s) Turbidez (FTU) 
Umidade 

(%) 
1 6 0 150 74 18 29 
2 9 0 150 660 29 34 
3 6 60 150 80 12 30 
4 9 60 150 722 35 35 
5 6 0 400 72 10 25 
6 9 0 400 520 25 30 
7 6 60 400 72 38 25 
8 9 60 400 420 23 28 
9 7,5 30 275 530 13 27 

10 7,5 30 275 568 15 31 
11 7,5 30 275 482 18 27 
12 7,5 30 275 495 16 27 
13 7,5 30 275 489 15 27 

 

Tempo = 327,5 + 253 X1 – 56,5 X3 -54 X1* X3        
 

(R2 = 0,99) Eq. 1 

𝑇𝑢𝑟𝑏𝑖𝑑𝑒𝑧 = 23,55 + 3,345 𝐗𝟐 − 2,273 𝐗𝟏 ∗ 𝐗𝟐 − 4,06 𝐗𝟏
∗ 𝐗𝟑 + 3,307 𝐗𝟐 ∗ 𝐗𝟐 − 5,235 𝐗𝟏 ∗ 𝐗𝟐 

 

(R2 = 0,98) Eq. 2 

𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 29, 430 + 2,285 𝑿𝟏 − 2,477𝑿𝟑 
 

(R2 = 0,87) Eq. 3 

 
De acordo com as equações de regressão e análise de variância (ANOVA) percebe-
se que o nível de vácuo (X3) apresentou efeito significativo nas respostas, e neste 
caso a sua utilização no nível máximo (400mmHg) proporcionou menores tempos de 
formação da torta bem como tortas com menores umidades, estes resultados se 
devem ao fato da torta ter recebido uma maior sucção facilitando assim a passagem 
da água presente na polpa pelo meio filtrante. O pH em seu menor nível (6) também 
mostrou uma grande influência positiva para a filtração do rejeito fosfático, indicando 
que o ponto isoelétrico do material deve ser próximo a este pH, o que favorece a 
aglomeração das partículas. Quanto ao surfactante Floticor FA 7129, pode-se 
perceber que este não apresentou influência positiva nos testes, já que quando 
adicionado influenciou nos resultados para maiores tempos de formação da torta, 
turbidez do filtrado e umidade da torta.  
 

Visando otimizar o processo de filtração do rejeito fosfático para que se tenha menores 
tempos de formação da torta, turbidez do filtrado e tortas menos úmidas 
simultaneamente, os melhores parâmetros de acordo com a análise do planejamento 
fatorial são: pH 6, vácuo de 400 mmHg e nenhuma adição do surfactante Floticor FA 
7129. Estes parâmetros puderam ser obtidos observando a figura 5, que representa o 
gráfico de otimização do processo, que mostra que os melhores valores codificados 
para se trabalhar são pH nível -1 (6), dosagem do reagente nível -1 (0) e nível de 
vácuo +1 (400mmHg). A desejabilidade (D) apresentou valor 1, indicando que a 
combinação de variáveis satisfaz 100% as metas definidas para as respostas. A 
umidade, turbidez e tempo de formação da torta mínimos seriam 24,64%, 9,48FTU e 
72 segundos, respectivamente. 
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Figura 5. Gráfico de otimização do planejamento importado do Minitab 17 Statistical Software. 

 

A figura 6 mostra os resultados da filtração utilizando como meio filtrante o tecido 
4400-T. Semelhante aos resultados anteriores, os ensaios com o pH 6 são 
significativamente mais satisfatórios quando comparados aos ensaios realizados com 
a polpa em pH natural (7,5). Percebe-se também que a taxa unitária de filtragem foi 
maior (0,0076 t/h/m²) em pH 6 contraposto a uma TUF de 0,055 t/h/m² em pH natural, 
apontando que a produtividade do processo de filtração de rejeito fosfático é 
maximizada utilizando o menor valor de pH. Os resultados, em concordância com os 
apresentados por Rodrigues et al. (2016), confirmam a adequabilidade desse tecido 
para a filtração do rejeito fosfático. 

 

 
 

Figura 6. Resultados da filtração com o tecido 4400-T. 
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5. CONCLUSÕES 

 
O surfactante Floticor FA 7129 mostrou uma influência negativa na filtração do rejeito 
fosfático, contribuindo para maiores tempos de formação da torta, maiores valores de 
turbidez do filtrado e umidade da torta. Deste modo não seria indicado a utilização do 
referido surfactante na filtração do rejeito fosfático. 
 
O processo de filtração é mais satisfatório quando em pH 6, acredita-se que o ponto 
isoelétrico do material é próximo a este pH, favorecendo a aglomeração das 
partículas, possibilitando menores tempos de formação da torta, menor turbidez do 
filtrado e menor umidade da torta. 
 
Os melhores parâmetros operacionais para a filtração do rejeito fosfático foram pH 6, 
nível de vácuo de 400 mmHg, sem adição do Surfactante Floticor FA 7129 e utilizando 
como meio filtrante o tecido 4400-T. 
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