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1 . Introdução

r:

fato conhecido que os processos convencionais de concentração de minerais são,
praticamente, inaplicáveis a minérios na forma de "lamas" ou "finos" (particulas de
tamanho inferior a 20 micra). Dos muitos métodos sugeridos para o tratamento de finos,
floculação seletiva é o que maior atenção vem despertando entre os pesquisadores da
tecnologia mineral.
Durante vários anos, diversos minerais têm sido concentrados, em escala de
laboratório, por floculação seletiva e, recentemente, uma usina, que usa o processo e
que tem capacidade para tratar 10 milhões de toneladas de minérios de ferro (taconito)
por ano, entrou em funcionamento nos Estados Unidos. Diversos projetes envolvendo
floculação seletiva encontram-se em fase piloto.
Basicamente, o processo consiste em:
para que polímeros (floculantes) adsorvam
criar condições ｦｩｳ｣ｯＭｱｾ｡＠
preferencialmente na superfície de certos minerais de uma mistura de particulas
finas em dispersão aquosa; e
criar condições hidrodinâmicas para a formação de agregados (flóculos) e para
a posterior remoção dos mesmos da fase dispersa.
Em geral, o processo requer a adição de eletrólitos inorgânicos, em quantidades
relativamente pequenas, para manter pelo menos uma espécie mineral em dispersão. O
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floculante é empregado em quantidades mínimas. Condições hidrodinâmicas favoráveis à formação e remoção dos flóculos são facilmente obtidos em equipamentos
convencionais de condicionamento e de hidroclassificação (espessadores ou elutriadores). O método pode ser utilizado como áuxiliar na aplicação de um outro processo de
beneficiamento de minérios (por exemplo, deslamagem seletiva anterior à flutuação) ou
como um método isolado de concentração.
trabalho são discutidos aspectos teóricos (PARTE 1) e práticos (PARTE
No ｰｲ･ｾｮｴ＠
2) do prc..:C'SSO de floculação seletiva. É Chamada a atenção para a possibilidade de
aplicação do processo a minérios oxidados do Brasil, especialmente àqueles que, por
ação de forte intemperismo, apresentam elevadas percentagens de lamas naturais.
Resultados de testes de laboratório, realizados com minério de ferro do Quadrilátero
Ferrífero, demonstram a viabilidade de utilização do novo processo no tratamento de
nossos minérios.

2. Princípios básicos
Dispersão e Agregação
Floculação é um fenômeno contrário à dispersão (*) . De acordo com Lar Mer (1 ),
partículas coloidais hidrofílicas dispersam-se espontaneamente em água e, conseqüentemente, formam um sistema termodinamicamente estável. A estabilidade é devida,
principalmente, à interações químicas entre íons da superfície do colóide e moléculas de
água. Por outro lado, dispersões de colóides hidrofóbicos e de partículas minerais, não
necessariamente hidrofóbicas, mas suficientemente pequenas (1 a 50JJ), representam
estados termodinamicamente instáveis. Em certos casos, estes estados podem ser
estabilizados por longo período de tempo pela presença de cargas elétricas na
superfície das partículas (equilíbrio metaestável).
A formação de agregados de partículas minerais, ou seja, a destruição da estabilidade de uma dispersão, pode ser obtida através de quatro métodos distintos:
1. Aglomeração. Partículas podem se unir por forças capilares formando agregados
(2).

2. Ligações Hidrofóbicas Surfatantes(**) podem ser adsorvidos na interface mineral/
água e tornar o sólido hidrofóbico. Adesão entre as partículas é facilitada por atrações
de van der Waals entre camadas hidrofóbicas, possibilitando a formação de agregados.
3. Coagulação. Adições de eletrólitos inorgânicos podem decrescer a repulsão
eletrostática entre as partículas em dispersão, promovendo a formação de agregados de
acordo com a teoria DLVO (**•).

·'j

(*) O termo dispersão refere-se a sistemas contendo partículas coloidais, ou seja,
partículas de tamanho inferior a 1JJ. Em se tratando de sistemas contendo partículas
minerais de tamanho maior que 1).!, deveria ser empregado o termo suspensão
mineral. Entretanto, devido à semelhança de comportamento entre dispersões
coloidais e suspensões de partículas minerais muito pequenas (1 a 50).!), é comum
o uso do termo dispersão para se referir a ambos os sistemas.
(**) Do inglês "surfactants" - moléculas ou fons orgânicos que apresentam uma
extremidade polar e outra hidrofóbica (não polar).
(** .. )Para discussões sobre a teoria DLVO(Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek) ver
referências 1 ,3 e 4.
/
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4. Floculaçio. Polieletrólitos (polímeros de cadeia longa e elevado peso molecular)
adsorvidos na interface mineral/água podem servir de "pontes" para unir partículas
sólidas.
Todos estes métodos já foram utilizados para promover agregação seletiva em
dispersões contendo mais de uma espécie mineral. Floculação seletiva, objeto deste
trabalho, será discutida em itens posteriores.
Farnand e colaboradores (5) desenvolveram um processo de concentração baseado
no método de aglomeração.
Gaudin e Malozemoff (6-) relataram a formação seletiva de agregados de galena
usando xantatos (sufatantes).
A adição de eletrólitos Inorgânicos, para promover a coagulação seletlva de polpas
minerais ou para dispersar seletivamente polpas coaguladas (•), foi objeto de algumas
patentes (7,8). Separações de minerais de ferro (1 0) e de certos metais pesados (11 ), de
argilas, foram alcançados com este método. Técnicos da J.M. Huber Corp . (12) e, mais
tarde, Maynard e colaboradores (13) conseguiram separar impurezas coloridas (minerais
de titânio e de ferroj de caulim, com adição de polifosfatos. O autor (PARTE 2) relata a
possibilidade de separação de hematita, de limonita e argilas, por dispersão seletlva.

A velocidade de sedimentação de agregados formados com adição de eletrólitos
inorgânicos é, pelo menos, uma ordem de magnitude inferior àquela dos flóculos
obtidos com adição de polieletrólitos. Read (8) acredita ser esta a razão para que os
métodos comentados acima não tenham encontrado larga aplicação.
Floculantes e Mecanismos de Adsorção
Floculantes (aniônicos, catiônicos ou não-iônicos) são polímeros solúveis em água,
cujo peso molecular pode variar de cerca de 50.000 até vários milhões. Os mais
empregados em estudos de floculação seletiva são (7, 8, 14, 15):
Amido de batata, mandioca ou milho
Dextrinas e polimetil celuloses
Copolimeros de vinil acetato
Potiacrilamidas
Poliacrilonitrilas.
- Polieletrólitos modificados pela introdução de radicais (carboxila, fosfato, amônio, sulfato, sulfidrila e outros).
Os mecanismos pelos quais estes polímeros podem serr adsorvidos na interface
mineral/água são relacionados abaixo (16).
a) lnteração Eletrostática, Quando a partícula sólida e o polieletrólito possuem
cargas elétricas opostas, floculação certamente ocorre.
b) Adsorção Eletrostática Local. O polieletrólito pode ser adsorvido em superfícies
mais ou menos isoelétricas, através de ligação a um lugar de carga individual.
c) Adsorção por Ligação de Hidrogênio.
d) Quimisorção pela Formação de Ligações mais Específicas

(•) Coagulação de partículas de diferentes espécies minerais é denominada heterocoagulação; uma revisão do assunto é feita por Usui (9).
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Em geral forças eletrostáticas são secundárias comparadas com interações químicas, as quais são dependentes apenas dos grupos químicos específicos da superfície da partícula e do polímero (1 ). Diante deste fato, as possibilidades de se obter
adsorção e, por conseguinte, floculação seletiva são aumentadas. Attia e Kitchener (15)
sugerem mesmo o uso de polímeros altamente específicos, contendo radicais capazes
de formar quelatos (com plexos bastante estáveis) com cátions da superfície do mineral.
Interessantes estudos, para determinação dos mecanismos de adsorção de amido
em minerais de ferro e quartzo, vêm sendo desenvolvidos por lwasaki e seus colaboradores (14, 17).
Particularidades da Floculação Seletiva

Varar e Kitchener (7) e Read (8) mencionam as seguintes condições necessárias para
que o método de floculação seletiva possa ser aplicado com sucesso:
1. Pelo menos um componente deve estar bem disperso.
É um pré-requisito do método que não haja heterocoagulação. Para isto, a presença
de minerais com cargas de superfície de naturezas opostas deve ser evitada. Dispersão
adequada pode ser obtida pela adição de eletrólitos inorgânicos. Geralmente, os
dispersantes são adicionados num moinho ou num condicionador, onde a formação de
superfície fresca, associada a condições hidrodinâmicas favoráveis, facilitam a dispersão.

2. A adsorção do polímero tem que ser seletiva.
Isto é a essência do método. Os minerais tem que possuir propriedades de superfície
distintas. Agentes modificadores (ativadores e depressores, por analogia com o
processo de flutuação) são empregados para controlar as propriedades dos minerais ou
do floculante.
3. Para o crescimento dos flóculos é requerido um tempo de indução.
Após a adição do floculante, é necessário um período de condicionamento para que
os flóculos cresçam por colisão.A polpa tem que ser mantida em moderada agitação
para que ocorram colisões. Entretanto, agitação excessiva pode destruir os flóculos.
Condições ideais são facilmente obtidas em condicionadores convencionais.

4. Os flóculos devem ser fisicamente separáveis dos minerais da fase dispersa.
A velocidade de sedimentação dos flóculos deve ser elevada para permitir a
separação em equipamentos industriais (espessadores ou elutriadores).

Quanto mais denso o mineral floculado e maior o flóculo, mais rápida é a
sedimentação. Por outro lado, flóculos maiores tendem a aprisionar no seu interior
partículas do mineral da fase dispersa, diminuindo a seletividade do processo. Em
muitos casos, o efeito de aprisionamento é reduzido pela introdução de jatos intermitentes de água ("teeter water") que quebram os flóculos e arrastam as partículas
aprisionadas para a fase dispersa. Pode-se também, utilizar operações sucessivas de
limpeza para aumentar a eliminação das partículas apriosionadas. Aprisionamento é
mais acentuado em polpas de densidades (% de sólidos) maiores. Geralmente,
floculação seletiva tem sido aplicada a polpas com percentagens de sólidos variando de
1 a 20%.
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3. Aplicações do Método
Sistemas Estudados

Na Tabela 1 são relacionados os principais sistemas para os quais o método de
floculação seletiva mostrou ser aplicável. Esta tabela foi construída, essencialmente,
com base em dados fornecidos na refffrêncía 8.

Escala Industrial

Em outubro de 1974, após 25 anos de pesquisas de laboratório e em usina piloto,
entrou em operação a primeira instalação industrial a utilizar o processo de floculação
seletiva (33, 34). De propriedade de Cleveland-Ciiffs lron Co . e localizada na mina de
Tilden, em National Mine, Michigan, USA, esta usina tem capacidade para tratar cerca
de 10 milhões de ton/ano de taconíto .
Para liberação adequada dos minerais de ferro do tacor.ito não-magnético, é
necessária a moagem do minério a uma granulometria de 80% abaixo de 30J.t. A
flutuação direta deste material é dificultada pela presença de finos que, além de
exigirem uma quantidade excessiva de reagentes, interferem na seletividade do processo. A solução encontrada em Tilden foi a floculação seletiva (deslamagem seletiva),
anterior ao processo de flutuação.
O minério, contendo 30 a 35% de Fe (30% hematita, 15% goetita, 5% magnetita e
50% de ganga quartzítica), é moído em prersença de dispersantes: 2,24 1 b/ton de
hidróxido de sódio, 0,28 1 b/ton de tripolifosfato de sódio e 0,84 1 b/ton de silicato de
sódio. A polpa (pH aproximadamente 11) é condicionada em presença do floculante
(cerca de 0.5 1b/ton de amido de milho cozido) e conduzida a uma série de 12
espessadores de 55 pés de diâmetro. O "overflow" dos espessadores (20% do peso da
alimentação) contém, essencialmente, minerais de ganga (apenas 12% de Fe) e é
rejeitado. Perde-se nesta operação 1Oa 14% do ferro contido no minério. O "underflow"
(40 a 45% de Fe) é levado para o circuito de flutuação catiônica. O concentrado final de
usina contém cerca de 64% de Fe e menos de 5% de Si02. A recuperação global do
processo (floculação seletiva + flutuação) é de, aproximadamente, 75% do ferro
contido no taconito. O custo estimado da floculação seletiva é de 0,453 US dolar/ton,
compatível com o custo da flutuação (0,427 US dolar/ton).

Perspectiva de Aplicação a Minérios Brasileiros

Em decorrência do clima tropical predominante em grande parte do território
nacional, a maioria das reservas minerais brasileiras encontra-se altamente oxidada e
decomposta pela ação do forte intemperismo. Como conseqUência, nossos minérios
apresentam, em muitos casos, altas percentagens de finos . O aproveitamento destes
finos por métodos convencionais de tratamento de minérios é muitas vezes impossível. Floculação seletiva, quer como um método auxiliar de deslamagem para a
flutuação, quer como um processo final de concentração, pode ser a solução para
alguns destes problemas.
São conhecidas as relativamente elevadas perdas de minerais úteis nas lamas
produzidas durante os processos de lavra e beneficiamento de diversos minérios
brasileiros. Exemplos mais notáveis são encontrados no tratamento de apatita, bauxita,
scheelita, minérios de zinco, nióbio, titânio, niquei, cromo, manganês e ferro (alguns
ｴｩｰｯｳｾ＠
O autor acredita que os estudos para determinar a possibilidade de aplicação do
método de floculação seletiva a estes minérios devem ser intensificados.
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Tàbela 1.

Separação de várias misturas minerais por floculação seletiva.

Floculação Seletiva do
Mineral A em Mistura
com B.

-Hematita

co

Reagentes
Hodificadores

%
de
Sólidos

Referências

B

A

(11

Floculante

Silicato
(feldspato)

17

Poliacrilamida
(fortemente hidrolizada)

Hexametafosfato
de sÓdio + NaF
ou NaCl

Poliacri lamida
(fracamente hidrolizada)

Hexametafosfato
de sódio + NaF
ou NaCl

11-22

Silicato de sódio ou nirofosfato tetrasódico

17

18

18

-Silicato
(feldspato)

Hematita

-Hematita

Quartzo

Amido aniÓnico

-Pirita

Quartzo

Poliacrilamida
ou poliacrilon!_
trila

4

22

-Esfalerita

Quartzo

Poliacrilarnida
ou poliacrilon!_
trila

4

22

-

..t.-

｣ﾷ ｾ ﾷ ＧＭ ﾷ＠ ＾ｾ Ｌ ｊ ｾ ＧＢ Ｇ ＢＧＭｾ｜｣Ｎ＠

;

(

ＧＰｲｾ＠
'-·'

19,20,21

Separação de várias misturas minerais por floculação seletiva.

rabela 1 (cont.)

Floculação Seletiva do
f-Uneral A em Histura
com B.

ｾ］

Reagentes
Modificadores

ｾ＠
de
SÓlidos

Referências

B

A

ｾ＠

Floculante

-Smithonita

Quartzo

Poliacrilamida ou
poliacrilonitrila

-Calcita

Quartzo

Poliacrilamida

1-5

7

-Galena

Quartzo

Poliacrilamida

2-10

7

-Galena

Calcita

Poliacrilamida

Na 2 s + ｰｯｬｩｾ｣ｲＡ｟＠
lato de

-Calcita

Rutilo

Poliacrilamida

-Alumina

Quartzo

-Oxido e car
bonato
de
Hanganês

4

22

5

7

Pirofosfato tetrasódico

2

23

Poliacrilamida

Pirofosfato tetrasódico

2

23

Ganga (não
especifica
da)
-

Poliacrilamida

Sulfato de Alumínio

-Fosfato
(apatita)

Quartzo e
argilas

Amido

NaOH

-Talco e
limonita

Pirita

Oxido de polietileno

Espumante

］

］

Ｍ Ｌ ｾＭ

Ｍ

Ｍ

sodio

24

5

25,26
27

Tabela l (cont.)

Separação de várias misturas minerais por floculação Seletiva.

Floculação Seletiva do
Mineral A em Mistura
com B.
B
A

Floculantes

Reagentes
Modificadores

%
de
Sólidos

Referências

--

cn
o

-Ganga (não
especificada)

Cromita

Celulose carboximetílica

NaOH, selicato
de sódio

18

28

-Carvão

Folhe lho

Poliacrilamida

Pirofosfato tetrasódico + sal
de Ca

-

29

-Caulim

Imeurezas
(nao especificadas)

Poliacri lamida

AmÔnia,hexametafosfato de sódio

lO

30

-Montmorilo
nita

Caulinita

Amido

-Crisocola

Quartzo

Poliacrilamida

Hexametafosfato
de sódio + NaCl

l-8

-Hematita

Limonita
e argilas

Amido aniônico

NaOH + silicato
de sódio

lO

31
32
(este trabalho)

Resultados Experimentais
Uma série de testes de laboratório vem sendo realizada pelo autor para avaliar a
aplicabilidade do método de floculação seletiva a alguns minérios brasileiros. Os
estudos, ora em andamento, incluem a concentração de minérios de zinco, bauxitas e
vários tipos de minérios de ferro. A seguir, são apresentados resultados de testes
preliminares realizados com os rejeltos de uma instação de tratamento de minérios de
ferro do Quadrilátero Ferrífero .

D L>' c.._..

' ·.
\Y'
v...J

CL.:;

｣ｾｊＴＮＺＬ＠

'

....._... ' >

c(.;,.

··

' :; / )
I'"'\

'?..

t> I

O material estudado contém , essencialmente, hematita, limonita e argilas, apre-::;entando em méd ia: 60% de Fe, 4,5% de AI203 , 0,3° de P, 1,2% de Si02 e P.F . (perda
ao fogo) de 5,5%. Este material vem sendo rejeitado por causa do alto teor de alumina e
de fósforo. O obietivo dos testes foi, portanto, a redução dos teores destas impurezas a
níveis compatíveis com o mercado, ou seja, AI203 2% ･ｾ＠
V 0,1 %.

｢ｾ Ｇ＠ ｜ＢＧｾ＠

A amostra inicial é encontrada na forma de polpa contendo cerca ae 10% de sólidos .
A granulometria do minério é 95% abaixo de 20).1 . O pH natural da Polpa é aproximadamente 6 e, neste pH, as partículas sólidas coagulam-se (heterocoagulação). f"ol
necessário portanto, a realização de um estudo de dispersão anterior ao de floculação
seletiva.
Testes de dispersão foram conduzidos em cilindros graduados de 1000 mi. A polpa,
após condicionamento em presença de dispersantes (silicato de sódio e hidróxido de
sódio), durante 20 minutos, foi colocada no cilindro para sedimentação . Depois de 50
minutos, separou-se (sifonamento) a fase dispersa, do material sedimentado. Na
Tabela 2, são fornecidos os dados referentes a testes realizados nos pH 8,0, 9,0 e 10,0 e
com adição de 0,5kg/ton de silicato de sódio. Observou-se que, em pH mais básico (9,0
e 10,0), ocorre dispersão seletlva dos minerais portadores de alumina e fósforo (argilas e
limonita). Análise química do material sedimentado Indicou ser o mesmo composto
essencialmente de hematita e possuir teores de impurezas dentro dos limites desejados.
Teste de floculação seletiva doram realizados em "beakers" de 4000ml. Utilizou-se,
como floculante, amido de milho cozido (.0,2 kg/ton) e, como dispersantes, silicato de
sódio (0,5 kg/ton) e hidróxido de sódio (pH 8,0, 9,0 e 10,0). Após condicionamento em
presença dos dispersantes, por 20 minutos, a polpa foi transferida para o "beaker".
Mantendo a polpa agitada com uma espátula, adicionou-se o floculante (solução 1% ).
Cessada a agitação (30 segundos após a adição do floculante), os flóculos formados
foram sedimentados durante 5 minutos e, em seguida, a fase dispersa foi decantada por
sifonamento. Os resultados destes testes são fornecidos na Tabela 3. Com base na
análise química dos produtos obtidos, pode-se concluir que houve floculação seletiva da
hematita, permanecendo na fase dispersa os minerais portadores de alumina e fósforo
(argilas e llmonita). Os resultados dos testes realizados nos pH 9,0 e 10,0 foram
satisfatórios; produziu-se concentrados apresentando teores de impurezas próximas
aos especificados e recuperou-se mais de 60% do ferro contido no minério.
Os resultados apresentados acima demonstram a viabilidade da aplicação dos
métodos de dispersão ou de floculação seletiva para concentração do minério em
estudo . Floculação seletiva parece ser o método mais promissor por causa da maior
velocidade de sedimentação das partículas aglomeradas por polímeros.
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Tabela 2 - Testes de dispersão.

P E R C E N T A G E M
PESO
T E S T E

P R O D U T O

DO

Fe

Si0 2

SOLIDO

FASE DISPERSA
pH

8,0

O)
1\)

pH

I

Al 2 o 3

RECUP. ELIMINAÇÃO

l

p

I

P.F.

A1203

6,1

51,8

3,71

o, 711

2,12

!

60,9

0,89

4,40

0,270

FASE DISPERSA

38,7

45,9

2,33

9,35

0,652 11,95

61,3

66,8

0,40

0,89

0,080

-- f--

54,9

l 49,5

2,25

8,41

I

pH 10,0

AMOSTRA

45,1

INICIAL

67,5

0,33
1,19

59,3
..

ｾＸＱ＠
4,61

I

i

96,4

10,4

1 17,4

69,1

88,2

84,1

51,3 192,1

I! 92,1

5,35

9,0

SEDIMENTADO

p

I

I

10,05

93,9

FASE DISPERSA

I

-+-

SEDHíENTADO

SEDIMENTADO

Fe

1,55

I

0,626 11,47
0,054

1,17

0,309

5,63

l

I

i

Tabela 3 - Testes de floculação seletiva.

P E R C E N T A G E M

I

I

PESO
T E S T E

P R O D U T O

DO

RECUP.
Fe

S6LIDO .

FASE DISPERSA
pH

Al

o

2 3

P.F.

ELIMINAÇÃO

Fe
Al203

55,1

1,55

8,45

0,484

87,2
FLOCULADO
FASE DISPERSA

84,6

61,1

1,11

3,89

o ,272

4,15

42,6

50,2

2,24

8,48

0,597

10,54

28,6

57,4

66,0

0,49

1,97

0,108

1,89

46,2

51,1

1,36

8,27

0,574

10,30

pH 10,0

AMOSTRA

INICIAL

53,8

66,5

0,40

1,26

0,094

59,3

1,19

4,61

0,309

1,67

I

5,63

25,5
I

I

75,5

I1 79,9
I

I
I

FLOCULADO

p

i

63,9

FASE DISPERSA

I

i

9 ,O
FLOCULADO

I

10,94

8,0

O)
(,.)

pH

15,4

Si0 2

p

I
60,3

I

i
I

I 85,3 I 83,6

I
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