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RESUMO 

Nas plantas 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 entre 35%-45% de Fe. Estima-se que as perdas de Fe nas 
plantas de concentração variem entre 8-20% do total descartado nas operações industriais. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade técnica de concentração de uma amostra de 
lama proveniente de uma usina de tratamento de minérios da Vale em operação no 
Quadrilátero Ferrífero aplicando flotação em coluna.  A partir de uma amostra de lama 
analisando 45,2% de Fe; 28,6% de SiO2; 0,09% de P e 3,1% de Al2O3, foram produzidos 
concentrados com teor médio de Fe da ordem de 60% (máximo 64%) com recuperação 
metalúrgica de Fe da ordem de 85%, variando de um mínimo de 62% até valores de 98%. A 
recuperação em massa varia entre 46% até 84%, (média 65%). Os resultados indicam que é 
possível produzir concentrados de Fe que atendam as características químicas para produção 
de pellet feed a partir de lamas considerando a aplicação da tecnologia de flotação em colunas. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Flotação, Lamas, Minério de Ferro, Flotação em coluna. 

 

ABSTRACT 

In general, in the itabirite iron ore beneficiation plants, the slimes produced in the cyclone 
stage has particle size distribution around 99% <45 μm, 25%> 10 μm, 45% <5 μm and 15% <1 
μm, 3% of solids by weight and between 35%-45% of Fe. Although variable, it is estimated that 
Fe losses in concentration plants ranged between 8-20% of the total losses in industrial 
operations. The objective of this work was to evaluate the technical feasibility of 
concentration of a slime sample from a beneficiation plant of Vale in operation in Quadrilátero 
Ferríferro using column flotation technology. From a sample of slime analyzing 45.2% of Fe; 
28.6% SiO2; 0.09% of P and 3.1% of Al2O3, Fe concentrations of the order of 60% (maximum 
64%) with Fe metallurgical recovery of the order of 85%, ranging from a minimum of 62% to 
98%. Mass recovery ranges from 46% to 84%, with an average value of 65%. The results 
indicate that it is possible to produce Fe concentrates that have the chemical characteristics 
for pellet feed production from slimes considering the application of flotation technology in 
columns. 
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1. INTRODUÇÃO 

As perdas de partículas minerais com tamanho inferior a 10 µm nas plantas de 
beneficiamento são extremamente elevadas. No beneficiamento de minérios de fosfatos 
brasileiros de chaminés alcalinas, minérios de nióbio e em minérios de ferro itabiríticos são 
observadas perdas entre 20-30% dos minerais de interesse que alimentam as plantas de 
concentração na fração abaixo de 10 µm. A fração do minério abaixo deste tamanho é 
removida do processo com o uso de hidrociclones de pequeno diâmetro gerando um fluxo de 
baixa porcentagem de sólidos (entre 2-6%) e de elevada vazão.  

As perdas de minerais portadores de Fe (hematita) da fração lama no beneficiamento 
de minérios de ferro são consideradas elevadas. Estima-se que as perdas de Fe nas plantas de 
concentração de minérios de ferro em países produtores como Brasil e Índia sejam entre 10% 
para valores de até 25% do total alimentado às plantas (Thella et al., 2012; Dey et al., 2015; 
Jena et al., 2015; Rocha et al., 2010; Filippov et al., 2014). No caso dos minérios de ferro 
indianos, são consideradas lamas partículas com granulometria < 150 µm e no caso dos 
minérios brasileiros, a fração lama é a porção do minério com granulometria < 25 µm. 

A literatura especializada mostra que a principal alternativa o processamento de lamas 
de minério de ferro envolve, em geral, deslamagem em hidrociclones seguido de flotação 
(Thella et al., 2012; Rocha et al., 2010). Thella et al., (2012) testaram um processo baseado na 
combinação de hidrodiclones e flotação para produzir concentrados de Fe com teores de 
64,5% Fe, 2,47% Al2O3 e 2,05% SiO2, a partir de uma amostra analisando 55–60% Fe e 6–8% 
de 2,47% Al2O3. Os autores concluem que devido a granulometria fina e mineralogia complexa 
ocorre a impossibilidade de concentração por flotação sem uma etapa de deslamagem prévia. 
Estratégia semelhante foi empregada por Rocha et al., (2010) para o processamento de 
amostra de lama de minério de ferro brasileiro. A partir de uma amostra analisando 36% de 
Fe, 38% de SiO2 e 5,2% Al2O3, foram produzidos concentrados com teor de Fe de até 67% (0,8% 
SiO2 e 0,7% Al2O3). Porém, a recuperação global de Fe no circuito é considerada baixa 942%), 
em especial, devido as grandes perdas observadas na etapa de deslamagem que atingem até 
57%. 

Outras duas técnicas/tecnologias que têm mostrado grande potencial no tratamento 
de minérios por flotação é a aplicação de sistemas de geração de bolhas por cavitação em 
associação com flotação em colunas. Os principais benefícios obtidos com a geração de bolhas 
por cavitação e flotação em coluna são a nucleação de bolhas na superfície de partículas 
hidrofóbicas facilitando assim a etapa de captura (colisão + adesão), associado ao regime 
menos turbulento das colunas de flotação o que também contribui para o aumento do contato 
entre bolhas e partículas (Zhou et al., 2009; Matiolo et al., 2019).  Além disso, as colunas de 
flotação em geral produzem concentrados de flotação com maior teor quando comparado às 
células mecânicas convencionais, devido a aplicação de água de lavagem e possibilidade de 
operação com camadas de espuma de maior tamanho (Espinosa-Gomez et al., 1988). 

Este trabalho teve por objetivo avaliar a aplicação da flotação em coluna, sem 
deslamagem prévia da polpa, para concentração de uma amostra de lama de minério de ferro 
coletada após espessamento em uma usina de tratamento de minérios do Quadrilátero 
Ferrífero.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Minério 

Foi utilizada uma amostra de lama de minério de ferro coletada sob coordenação 
técnica dos profissionais da Vale após espessamento em uma usina de tratamento de minérios 
da Vale localizada no Quadrilátero Ferrífero. Na planta industrial, o fluxo de lama contendo 
35% de sólidos em peso na saída do underflow do espessador foi amostrado e a polpa foi 
armazenada em tambores com volume de 200 litros cada.  

A distribuição granulométrica da amostra determinada através da técnica de Difração 
de raios laser em equipamento Malvern mostrou que os diâmetros característicos D32, D10, D50 
e D90 foram respectivamente de 4,5 µm, 2,0 µm, 10 µm e 32 µm. A amostra apresentou a 
seguinte análise de teores: 45,2% de Fe; 28,6% de SiO2; 0,09% de P; 3,1% de Al2O3; 0,13% de 
TiO2; 0,05% de CaO; 0,06% de MgO e 0,09% de Mn. Os estudos de caracterização mineralógica 
(DRX com refinamento Rietveld) indicaram que os minerais mais abundantes na amostra são 
hematita (51,5%), quartzo (27,9%), goethita (13,3%), caolinita (4,6%), magnetita (0,6%), ilita 
(1,6%) e gibsita (0,5%). 

 
2.2 Ensaios de flotação 

A Figura 1 apresenta o fluxograma simplificado adotado nos estudos de flotação em 
coluna de 2” considerando apenas uma etapa de flotação rougher. Foi utilizada uma coluna 
com diâmetro interno de 2” e altura total de 6 metros. Foi considerado neste estudo flotação 
do tipo reversa. 

A polpa contendo entre 34-36% de sólidos em peso foi armazenada num tanque 
pulmão com capacidade de 1300 L dotado com agitador mecânico e com uma bomba do tipo 
vertical utilizada tanto para recirculação da polpa no tanque como para alimentação do 
circuito de condicionamento.  

A partir do tanque pulmão a polpa foi alimentada com controle de vazão através de uma 
bomba persitáltica ao sistema de condicionamento da polpa pré flotação. O sistema de 
condicionamento tanto para o depressor quanto para o coletor e ajuste de pH é constituído 
por dois tanques cilíndricos com volume útil de 8 L cada um e que possuem um sistema de 
agitação dotado com dois impelidores e com controle de velocidade feito por um inversor de 
frequência. Como depressor de hematita foi utilizado o amido de milho após gelatinização 
com soda com relação amido: NaOH de 1:10. Foram utilizados como coletores de silicatos 
(quartzo e caulinita) o Flotinor 5530 (amida-amina de cadeia linear) e o Flotigam EDA-C 
(eteramina), ambos fabricados pela Clariant. Para ajuste de pH na flotação foram utilizadas 
soluções de soda cáustica. 

O tempo médio de residência em cada condicionador foi em torno de 20 minutos e a 
transferência da polpa entre os tanques feita por gravidade. Após o condicionamento com os 
reagentes, a polpa, também por gravidade, verte até o terceiro tanque do circuito que possui 
as mesmas características dos tanques de condicionamento, onde a polpa foi diluída até 20% 
de sólidos em peso com adição de água com vazão controlada por um rotâmetro. Após a 
diluição, a polpa foi alimentada através de uma bomba peristáltica para o circuito de flotação. 

O controle de injeção de ar e água de lavagem feito através de rotâmetros. O controle 
da altura da camada de espuma é feito através da variação da vazão da bomba de retirada do 
afundado que é controlada por em sensor de medição de pressão instalado na coluna. A altura 
da camada de espuma em todos os ensaios variou entre 40-50 cm e a taxa de alimentação 
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variou entre 6-12 kg/h de sólidos base seca e o tempo médio de residência da polpa variou 
entre 12-18 minutos.  

 
Figura 1. Fluxograma simplificado do circuito de flotação para a amostra de lama de minério de ferro. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação aos estudos de flotação rougher em coluna de 2” de diâmetro, foram 
realizados ensaios comparativos utilizando-se o coletor EDA-C e o coletor Flotinor 5530. 
Ambos coletores foram avaliados na presença e ausência de depressor (amido de milho 
gelatinizado), assim como foi avaliado o efeito da variação de pH para valores de 8,5, 9,5 e 
10,5. 

A Tabela 1 apresenta os resultados de recuperação em massa e metalúrgica de Fe, 
assim como os teores de Fe, SiO2 e Al2O3 para ensaios de flotação aplicando-se diferentes 
dosagens dos 2 coletores, com e sem amido e pH variando de 8,5 a 10,5. Os menores teores 
de SiO2 no concentrado foram obtidos com dosagens próximas de 150 g/t da amida-amina 
Flotinor 5530 sem adição de amido e pH 10,5, com recuperação metalúrgica de Fe próxima de 
94%. O coletor convencional EDA-C com dosagens próximas de 100 g/t sem adição de amido 
em pH 9,5 possibilitou a obtenção de concentrado com teor de SiO2 próximo a 3,7% e 
recuperação metalúrgica de Fe de 67%. A adição de amido não promoveu ganhos para 
nenhum dos coletores testados, levando a aumento do teor de SiO2 no concentrado. 

 
Tabela 1. Condições de processo e resumo dos resultados dos estudos de flotação rougher com aplicação dos 

coletores EDA-C e Flotinor 5530. Ensaios em coluna de 2”. Jg = 1,15 cm/s; Jw = 0,49 cm/s. 

Teste 
Dosagem (g/t) 

pH 
Recuperação (%) Teores (%) 

EDA-C Flotinor Amido Massa Fe Fe SiO2 Al2O3 
1 105 0 0 8,5 67,8 88,3 57,7 10,7 3,4 
2 113 0 0 9,5 47,1 67,1 64,0 3,7 2,2 
3 115 0 0 10,5 28,3 34,8 55,6 6,4 5,2 
4 100 0 493 10,5 30,7 37,5 54,9 7,3 5,2 
5 101 0 497 9,5 55,1 71,5 59,2 5,8 3,8 
6 0 152 0 8,5 63,5 87,0 61,9 4,1 3,1 
7 0 149 0 9,5 57,6 79,0 62,0 3,6 2,9 
8 0 152 0 10,5 67,7 94,1 62,8 3,2 2,5 
9 0 200 0 10,5 67,6 93,2 62,3 3,3 2,6 
10 0 109 1088 8,5 69,8 94,1 60,9 5,1 3,1 
11 0 111 1113 9,5 66,9 92,4 62,4 4,3 3,0 
12 0 120 1197 10,5 84,2 97,4 52,2 18,2 3,1 
13 0 230 1152 10,5 69,5 96,1 62,5 4,7 2,4 

Rejeito

Concentrado de Fe

Depressor
NaOH

Ar

Coletor

Tanque de alimentação   
(~ 35% sólidos)

Tempo de residência 
12 – 18 min.

Tcond: 20 min.

Tcond: 20 min.

Diluição
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A Figura 2 apresenta a curva teor versus recuperação metalúrgica de Fe de todos os 
ensaios de flotação rougher realizados em coluna de 2” aplicando-se Flotinor 5530 como 
coletor em configuração do tipo reversa. Os pontos apresentados englobam todos os ensaios, 
sem distinção das condições de processo aplicadas, tais como dosagem de amido e pH de 
flotação. Observa-se na curva de distribuição de pontos do rejeito rougher (fração flotada) 
que o teor de Fe varia entre 3,2% até valores de 31% aproximadamente. Os teores de Fe 
analisados nos concentrados de flotação, dentro das condições de processo testadas, 
variaram entre 52% até valores de 64%. Tomando-se a média dos 29 balanços mostrados na 
Figura 2, o teor médio de Fe obtidos nos concentrados de flotação é de 59,8% e a recuperação 
metalúrgica de Fe média é da ordem de 85%, variando de um mínimo de 62% até valores de 
98%. A recuperação em massa varia entre 46% até 84%, com valor médio de 65%. 

 

 
Figura 2. Curva teor versus recuperação metalúrgica de Fe para os fluxos do rejeito e concentrado. Ensaios de 
flotação rougher em coluna de 2”. 

 

A Figura 3 apresenta a correlação entre o teor de Fe e os teores das impurezas de SiO2 
e Al2O3 nos concentrados finais de flotação para os estudos de flotação rougher em coluna de 
2” com a utilização do reagente Flotinor 5530 como coletor. Cada ponto corresponde a um 
ensaio e o universo de testes. Conforme mostrado na Figura 3, o teor de Fe nos concentrados 
de flotação variou entre valores de 52% para até o máximo de 64% com valor médio de 
aproximadamente 59%. Conforme pode ser verificado na curva mostrada na Figura 1, o 
aumento do teor de Fe no concentrado se deve principalmente pela redução do teor de SiO2 
na fração afundada da flotação. O teor de SiO2 nos concentrados de flotação variou entre 
valores máximos de 18% para valores menores que 3,5%. A média do teor de SiO2 nos 29 
balanços destacados é da ordem de 6,7%. A recuperação de SiO2 na fração flotada varia entre 
50% até 90%, com média de 75%. Em relação aos teores de impurezas de Al2O3, segunda mais 
abundante na amostra, observa-se variação pouco significativa nos concentrados, variando 
entre 2,2% para valores de até 4% (média de 3%). Levando-se em conta que o circuito de 
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flotação testado é na configuração reversa, a recuperação metalúrgica de impurezas de Al2O3 
na fração flotada é considerada baixa, variando entre 21% para até o máximo de 59% e média 
de 38%, bem abaixo portanto dos valores observados em relação às impurezas de SiO2.  

 
Figura 3. Correlação entre o teor de Fe e os teores das impurezas de SiO2 e Al2O3 nos concentrados finais de 
flotação. Ensaios de flotação rougher em coluna de 2”.   
 

A Figura 4 apresenta a curva teor versus recuperação metalúrgica de Fe para os ensaios 
de flotação rougher em coluna de 2” considerando o efeito da varição do pH da polpa no 
condicionamento. Em linhas gerais, observa-se que é possível a obtenção de concentrados de 
Fe com teor acima de 58% para os três valores de pH avaliados com recuperações que variam 
desde 60% até máximo de 97% aproximadamente. Os pontos de recuperação metalúrgica de 
Fe mais baixos (< 80%) para concentrados com teor da ordem de 60% de Fe, foram observados 
para pH em valores de 8,5 e 9,5, considerando dosagem de coletor acima de 150 g/t.  
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Figura 4. Curva teor versus recuperação metalúrgica de Fe. Efeito da variação do pH. Ensaios de flotação 
rougher em coluna de 2”. 

 Diversos trabalhos focados no aproveitamento de lamas de minério de ferro indicam 
a necessidade de deslamagem previamente a flotação de forma que seja possível produzir 
concentrados com teor de Fe acima de 60% (Thella et al., 2012; Dey et al., 2015; Jena et al., 
2015; Rocha et al., 2010). O processo proposto neste estudo considera apenas a etapa de 
flotação sem necessidade de uma etapa prévia de deslamagem da amostra, o que em termos 
gerais leva a maiores recuperações em massa e de Fe e corresponde a circuitos de 
beneficiamento bem mais simplificados, com menores custos de investimento e operacional.   

4. CONCLUSÕES 

Os resultados dos estudos de flotação em uma amostra de lama de minério de ferro, 
(sem deslamagem prévia) utilizando colunas de flotação mostram que é possível a obtenção 
de concentrados com características químicas que atendam as especificações para a produção 
de pellet feed. Os resultados alcançados com o coletor Flotinor 5530 são em geral melhores 
àqueles obtidos quando aplicado o coletor EDA-C. 

Os resultados obtidos aplicando-se o coletor Flotinor 5530 indicaram que o teor de Fe 
nos rejeitos de flotação (fração flotada) varia entre 3,2% até valores de 31% 
aproximadamente. Os teores de Fe analisados nos concentrados de flotação, dentro das 
condições de processo testadas, variaram entre 52% até valores de 64%. Tomando-se a média 
dos 29 balanços o teor médio de Fe obtido nos concentrados de flotação é de 59,8% e a 
recuperação metalúrgica de Fe média é da ordem de 85%, variando de um mínimo de 62% até 
valores de 98%. A recuperação em massa varia entre 46% até 84%, com valor médio de 65%. 
Relativo ao conteúdo de impurezas nos concentrados finais de flotação, o teor de SiO2 variou 
entre valores máximos de 18% para valores menores que 3,5%. A média do teor de SiO2 nos 
29 balanços destacados é da ordem de 6,7%. A recuperação de SiO2 na fração flotada varia 
entre 50% até 90%, com média de 75%. Em relação aos teores de impurezas de Al2O3, segunda 
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mais abundante na amostra, observa-se variação pouco significativa nos concentrados, 
variando entre 2,2% para valores de até 4% (média de 3%). Levando-se em conta que o circuito 
de flotação testado é na configuração reversa, a recuperação metalúrgica de impurezas de 
Al2O3 na fração flotada é considerada baixa, variando entre 21% para até o máximo de 59% e 
média de 38%, bem abaixo portanto dos valores observados em relação às impurezas de SiO2. 
O desenvolvimento de processos capazes de produzir concentrados a partir de lamas de 
minério de ferro podem representar, além de um óbvio incremento na produção, redução da 
necessidade de depósitos para disposição de rejeitos.  
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