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O Brasil está em quinto lugar entre os países de maior volume de minério de ferro com 
8,3 %das reservas mundiais. Parte destas reservas apresentam teores elevados de sílica que 
concentra-se, principalmente. nas frações finas. O processo de beneficiamento fisico de 
minério de ferro da fração grosseira é relativamente simples constituindo-se basicamente 
de britagem e classificação para produção de um material bitolado e do "sinter feed'' com 
baixo teor de sílica. Os finos efluentes da etapa de classificação apresentam teores elevados 
de sílica. cuja redução só é possível através do processo de flotação . utilizando células de 
coluna. Isto tem tomado possível a obtenção de concentrados de finos de minério de ferro 
com baixos teores de sílica e níveis elevados de recuperação de ferro. 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de reduzir o teor de sílica da fração fina 
(- 65 malhas) de uma amostra de minério de ferro itabirítico através da técnica de flotação 
em coluna. O trabalho compreendeu basicamente o estudo de variáveis de processo e 
operacionais utilizando uma coluna piloto e o estudo de circuitos constituídos somente de 
colunas e coluna e célula mecânica. 

O estudo realizado permitiu definir as condições operacionais e o circuito de flotação para 
redução do teor de sílica da amostra em estudo. Utilizando um circuito abeno constituído 
de duas colunas foi obtido um concentrado com teor de 67.55% de Fe e 1.09 ~o de SiO~ a 
partir de uma alimentação com 30,07 % de Fe e 55.44 % de Si02. As recuperações de 
massa e de ferro no concentrado final foram 36.7% e 82.6 %. respectivamente. 
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INTRODUÇÃO 

A técnica de flotação em coluna utiliza o princípio de fluxo em contracorrente na 
contactação da polpa, alimentada a aproximadamente dois terços da altura total da 
coluna, com o fluxo de ar ascendente introduzido em sua base. Na parte superior da 
coluna é introduzida a água de lavagem para promover a limpeza da espuma 
eliminando o material arrastado. 

A coluna de floração apresenta características diferentes das células mecan1cas 
principalmente no que se refere à capacidade de geração de bolhas pequenas , as 
condições hidrodinâmicas de baixa turbulência e a possi bilidade de eliminação do 
material hidrofílico arrastado pela espuma. 

Além de apresentar características diferentes das cdulas mecân icas a coluna d~: 

tlotação é constituída de duas scções: 

• Secão de Recuperação - compreendida entr~: o ponto de injeçào d~: ar e a interface 
polpa-espuma tem ~:orno objetivo recuperar o mineral a ser llotado através do 
contato eficiente entre as partículas minerais e as bolhas de ar: 

• Secão de Limpeza - está compreendida ~:ntre a interface polpa-espuma e o 
transbordo do material flotado . Nesta seção mantém-se constante a camada de 
espuma que é lavada através de um flux o de água em contracorrente, adicionado 
normalmente abaixo do transbordo do material flotado, para eliminação das 
partículas de ganga arrastadas . 

As seções de recuperação e limpeza separadas permitem que se consiga elevar o teor 
do concentrado sem prejudicar a sua recuperação. Estas características tem permitido a 
obtenção de resultados em coluna superiores aos de célula mecânica . 

O aumento de rendimento das unidades industriais de beneficiamento de minério de 
ferro tem sido obtido, principalmente, pelo aproveitamento da !ração fina 
(- 65 malhas) através da técnica de flotação em coluna. Para isto, foram realizados 
nos últimos anos vários estudos em escala piloto e implantações industri ais 
objetivando a obtenção de concentrados de ferro com baixo teor de sílica. Até o 
momento tem-se realizado estudos e implantadas unidades industriais de fl otação em 
coluna para aproveitamento de finos de minério de ferro com teor de sílica 
relativamente baixo. 

Neste trabalho foram definidas as condições operacionais e o circuito de fl otação em 
coluna para recuperação de finos de minério de ferro com elevado teor de sílica 
(55 ,0 % de SiOz}. O trabalho realizado compreendeu a caracterização da amostra, o 
estudo de variáveis de processo e operacionais utilizando uma única coluna e o estudo 
de circuito com duas colunas e uma coluna e uma célula mecânica . 
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PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Preparação da Amostra 

A amostra recebida no Laboratório de Tecnologia Mineral do Centro de 
Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN) foi secada em estufa com a 
temperatura controlada em 800C. O material seco foi homogeneizado em pilha 
longitudinal e quarteado em amostras com aproximadamente 40 Kg para alimentação 
da unidade piloto. Esta amostra foi caracterizada granulométrica, química e 
mineralogicamente conforme descrito a seguir. 

Caracterização Granulométrica 

A granulometria do material recebido, com teor e distribuição de Fe, Si02 e AI203 por 
fração granulométrica, está apresentada na Tabela I. Estes resultados mostram que o 
material apresenta uma granulometria adequada para !lotação. sem a presença de 
partículas grosseiras e com uma quantidade relativamente pequena de material fino 
(28,3 %passante em 400 malhas). Pode-se verificar também que o ferro concentra-se 
nas frações finas e a sílica nas frações grosseiras. 

Tabela I -Análise granulométrica com teor e distribuição de Fe, Si02 e AI203. 

TAMANHO TEOR(%) DISTRIBUIÇÃO(%) 

Malhas Micra Fe SiO, AI,O, Massa Fe Si01 AI,O, 

65 210 24,48 55, lO 0,66 0.3 0.2 0.3 0.5 

100 149 21,30 69.20 0,38 2,6 2,9 3,2 2,8 

150 105 19,47 71.24 0,29 13.4 8,7 17,3 11,2 

200 74 21,02 68,68 0,38 33.4 22,3 42.4 31.5 

270 53 24 ,69 63 ,86 0.29 54,5 39.2 67 ,1 47,9 

325 44 28,78 57 ,82 0,46 68, I 52,0 81.5 64 ,6 

400 37 42 ,74 37,49 0,38 71,7 57.0 84,0 68,3 

-400 -37 46,84 31 ,00 0,42 100,0 100.0 100.0 100,0 

Alimentação 30.78 54,66 0,37 - - -

Caracterização Química e Mineralógica 

A composição química dos principais elementos está apresentada na Tabela 2 e mostra 
que o material é constituído basicamente de ferro e sílica com 43,6 % de Fe203 e 
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55,0 % de Si02. Estes valores mostram que o minério é considerado de baixo teor cm 
ferro e elevado em sílica. 

A análise mineralógica foi determinada através de Difração de Raios-X. Os principais 
minerais constituintes da amostra foram quartzo, hematita e goethita. 

Tabela 2 - Composição química da amostra. 

ELEMENTO I COMPOSTO TEOR(%) 

Fe,O, 43.6 

Si O, 55.0 

AI,O, 0.54 

Mn 1!.20 

p I 0,027 

ESTUDO DE FLOTAÇÃO 

O estudo de flotação compreendeu a realização de testes ''rougher'' utilizando uma 
coluna e testes de circuito utilizando duas colunas ou uma coluna e uma célula 
m~cânica nas etapas "rougher" e ''scavenger", respectivamente. Os testes tiveram 
como objetivo a obtenção de concentrados com teor de ferro (fc) superior a 67.0 %e 
de sílica (Si02) inferior a 2,0 %. Procurou-se também estabelecer as condições 
operacionais do processo com levantamento dos parâmetros para dimensionamento e 
projeto da unidade industrial. 

Neste trabalho foram utilizados como parâmetros para medir a eficiência do processo 
de flotação na separação do quartzo da hematita a recuperação de ferro, o teor de sílica 
no concentrado de ferro e o Índice de Seletividade (IS)(5 l. Este indice é definido como 
sendo: 

I 

IS= r, "''"' 
f (R x R .. ) )~ 
1 (I 00 - R 1 < ) x (I 00 - R~.o, ) 

onde: Rfe - é a recuperação de ferro no concentrado; 

Rsio
2 

- é a recuperação de sílica no rejeito. 

Testes de Flotação "Rougher" 

O estudo de flotação "rougher" realizado com uma amostra de finos de minério de ferro 
itabirítico, coletada no ''undert1ow'' dos ciclones de uma unidade industrial, 
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compreendeu a realização de testes com diferentes tipos e níveis de variáveis utilizando 
uma coluna. 

Estes testes foram realizados utilizando o circuito apresentado na Figura I. O minério era 
alimentado a seco num tanque para preparação da polpa e deste para a etapa de 
condicionamento, onde o pH era ajustado e adicionado o depressor do ferro, amido de 
milho do tipo Collamil, no primeiro condicionador e o coletor do quartzo do tipo amina 
no segundo condicionador. A polpa condicionada era alimentada num tanque para ajuste 
da concentração de sólidos e alimentação da coluna. 

Os testes foram realizados em uma coluna com diâmetro de 5,2 cm e altura de 710,0 cm. 
com o ponto de alimentação da polpa mantido fixo em 180,0 cm abaixo do transbordo do 
material flotado. 

Figura I - Fluxograma do circuito utilizado nos testes de flotação ··rougher". 

ALI~ENT AÇÀO 

REJEITO 

CONCENTRADO 

0 
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A seguir são apresentados os resultados e comentários sobre o efeito de cada variável 
estudada na etapa "rougher". 

a) Dosagem de Amina 

Com base no estudo de flotação realizado em laboratório definiu-se como sendo o 
coletor Flotigam EDA-B, éter amina da Clariant S.A., o mais adequado para flotação 
de sílica da amostra em estudo. Foram realizados testes variando a sua dosagem de 
33,7 a 77,7 g/t. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 2 e mostram que o 
índice de seletividade (IS) manteve-se praticamente constante, enquanto a recuperação 
de ferro foi decrescente com o aumento da dosagem do coletor amina. Embora o teor 
de sílica no concentrado de ferro tenha sido decrescente com o aumento da dosagem de 
amina não atingiu níveis satisfatórios. 

b) Dosagem de Amido 

Os resultados dos testes variando a dosagem do depressor da hematita, amido de milho 
do tipo Collamil, de 107,5 a 309,4 g/t estão apresentados na Figura 3 e mostram que 
esta variável teve uma influência significativa sobre os resultados da floração, 
acarretando uma redução no teor de sílica e um aumento na recuperação de ferro do 
concentrado de hematita e no índice de seletividade com o aumento da sua dosagem . 

c) Iili 

Os resultados dos testes variando o valor do pH de 8,2 (natural) a 11 ,O na alimentação 
da coluna, ajustado com hidróxido de sódio, estão apresentados na Figura 4. Estes 
resultados mostram que foram obtidos níveis mais elevados de recuperação de ferro no 
concentrado para valores de pH compreendidos entre 10,6 e 11,0. Embora em pH 
natural tenha sido obtido um elevado índice de seletividade a recuperação de ferro foi 
baixa. 

d) Altura da Camada de Espuma 

Os resultados dos testes variando a altura da camada de espuma de 43.0 a 88.0 cm 
estão apresentados na Figura 5 e mostram que não houve uma variação significativa 
destes resultados com a altura da camada de espuma. Para uma camada de espuma com 
espessura de 43,0 cm obteve-se um maior índice de seletividade e um teor mais baixo 
de sílica no concentrado de ferro. 

e) Concentração de Sólidos na Alimentação da Coluna 

Foram realizados testes variando a concentração de sólidos na alimentação da coluna 
de 29,9 a 44,8 %. Esta concentração foi ajustada através da adição de água de diluição 
no terceiro condicionador. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 6 e 
mostram que houve uma redução na recuperação de ferro do concentrado e um 
aumento no índice de seletividade com o aumento da concentração de sólidos na 
alimentação da coluna. 
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Foram realizados testes variando a taxa de alimentação de sólidos na coluna de 19,2 a 
38, I kg/h. Para isso, manteve-se constante a concentração de sólidos c variou-se a taxa 
de alimentação de polpa. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 7 e 
mostram que houve um aumento significativo no teor de sílica do concentrado de 
hematita com o aumento da taxa de alimentação de sólidos na coluna. Considerando 
que esta elevação no teor de sílica poderia ter s ido causada pela redução na relação 
vazão de ar/massa de sólidos alimentada na coluna foram realizados testes mantendo 
constante a taxa de alimentação de sólidos (-40,0 kg/h) c aumentando a vazão de ar. 
Entretanto, não foi possível a obtenção de um concentrado de ferro com baixo teor de 
sílica . 

g) Velocidade Superficial do Ar 

Os valores de vazão de ar utilizados foram transformados cm vdocidade supcrlicial 
que é definida como sendo a relação entre a vazão de ar, nas condições normais de 

temperatura (21 °C) c pressão ( 14,7 psi), c a úrca da seção transversa l da coluna. 

Foram realizados testes variando a vclm:idadc superficial do ar de I ,27 a 2,54 cm/s. Os 
resultados obtidos estão apresentados na Figura 8 c mostram praticamente não houve 
variação com o aumento da ve locidade superficial do ar, obtendo-se cm todos os testes 
um concentrado com baixo teor de sílica c de recupcraç:'io de ferro. 
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Com base nos resultados apresentados anteriormente considerou-se como sendo as 
seguintes as condições otimizadas para a etapa "rougher" de flotação de sílica em 
coluna desta amostra de minério de ferro : 

• Dosagem de Flotigam EDA-B 
• Dosagem de Collamil 
• pH 
• Altura da Camada de Espuma 
• % de Sólidos na Alimentação da Coluna 
• Taxa de Alimentação de Sólidos 
• Velocidade Superficial do Ar 

= 33 ,7 g/t; 
= 309,4 g/t; 
= 10,6- 11,0; 
=43,0 cm; 
= 29,9 %; 
= 19,2 kg/h ; 
= 1,27 cm/s. 

Utilizando estas condições, porém com uma concentração de sólidos de 37,0 % na 
alimentação da coluna, foi realizado um teste de floração "rougher" com duração de 
8 (oito) horas de operação, realizando várias amostragens para obtenção do balanço de 
massa. Os resultados estão apresentados no balanço de massa e metalúrgico da 
Figura 9 e mostram que foi obtido um concentrado com teor de 67,23 % de Fe e 
0,92 % de Si02. As recuperações de massa e de ferro foram 19,0 % e 41,0 %, 
respectivamente. 

Figura 9- Balanço de massa e metalúrgico da etapa "rougher" de tlotação em coluna. 
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Testes de Circuito 

Considerando os baixos níveis de recuperação de massa e de ferro obtidos em uma 
única etapa de flotação foram realizados os testes de circuito utilizando na etapa 
"scavenger" célula mecânica ou uma segunda coluna. Estes testes tiveram como 
objetivo recuperar o ferro contido na fração flotada da etapa "rougher' ' através do 
ajuste das condições operacionais, do tipo de célula da etapa "scavenger'' e do tipo de 
circuito (aberto ou fechado) utilizado. 

A seguir serão apresentados os tipos de circuito utilizados, as condições operacionais c 
os resultados obtidos. 

a) Circuito Misto: Coluna e Célula Mecânica 

Com o objetivo de verificar a eficiência do circuito misto constituído de coluna na 
etapa "rougher" e célula mecânica na etapa "scavenger" foi realizado um teste 
mantendo, na etapa "rougher", as condições definidas anteriormente. As condições 
utilizadas na etapa "scavenger" foram ajustadas durante a realização do teste. Foi 
utilizada uma célula mecânica Denver Nº 7 "Sub-A" com capacidade de 32,0 litros e 
velocidade de agitação de 1250 rpm. 

Os resultados obtidos utilizando o circuito misto aberto, ou seja, sem recirculação da 
fração não !lotada (concentrado "scavenger"), estão apresentados no bal anço de massa 
e metalúrgico da Figura 10. Estes resultados mostram que foi obtido um concentrado 
final com teor de 45 ,22 % de Fe e 32,15 % de Si02. As recuperações de massa e de 
ferro foram 53,8 %e 82,4 %, respectivamente. 

b) Circuito Simples: Coluna e Coluna 

Em função do elevado teor de sílica e baixo teor de ferro obtidos no concentrado final 
de hematita do circuito misto, a célula mecânica da etapa "scavenger' ' foi substituída 
por uma coluna com 4,6 cm de diâmetro e altura total de 570,0 cm. O ponto de 
alimentação da polpa foi mantido em 180 cm abaixo do transbordo do material fl otado. 

Foram realizados 4 (quatro) testes utilizando o circuito constituído de duas colunas. 
sendo um teste em circuito fechado, com recirculação da fração não flotada, e 3 (três) 
testes em circuito aberto, sem recirculação da fração não !lotada. Nestes testes foi 
estudado o efeito da dosagem do depressor Collamil na etapa '·scavenger' '. 

Os resultados obtidos em circuito fechado estão apresentados no balanço de massa e 
metalúrgico da Figura II e mostram que foi obtido um concentrado com teor de 
66,81 %de Fe e I, IS %de Si02 e recuperação de ferro de apenas 68. I %. 

Na Figura 12 está apresentado o fluxograma com balanço de massa e metalúrgico do 
melhor teste do estudo do efeito da dosagem do depressor Collamil na etapa 
"scavenger" utilizando circuito aberto. Foi obtido um concentrado final com teor de 
67,55% de Fe e 1,09% de Si02 . As recuperações de massa e de ferro foram 36.7% e 
82,6 %, respectivamente. 
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Figura 10- Balanço de massa e metalúrgico utilizando circuito piloto misto. 
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Figura I I - Balanço de massa e metalúrgico utilizando circuito fechado de flotação em coluna. 
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Figura 12- Balanço de massa e metalúrgico utilizando circuito aberto de flotação em coluna. 
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Estes resultados mostram que a utilização de circuito aberto permitiu a obtenção de 
níveis de recuperação de massa e de ferro superiores aos obtidos em circuito fechado. 
É interessante ainda ressaltar que obteve-se um concentrado .. scavenger" com 
qualidade superior, e portanto com menor teor de sílica, ao obtido na coluna "rougher", 
não justificando a sua recirculação. 

As condições utilizadas para obtenção dos resultados do balanço de massa da 
Figura 12 estão apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 3 - Condições finais do estudo de flotação em coluna. 

VARIÁVEL 
COLUNA 

ETAPA 
ROUGHER SCAVENGER 

Vazão de sólidos (kg/h) 21.50 16.35 
ALIMENTAÇÃO Teor de Fe (%) 30,07 1& .50 

Teor de Si01 (%) 55,44 72.46 

Collamil (g/t) 273,5 -

CONDICIONADOR I Hidróxido de sódio (g/t) 245.6 -

Tempo de residência (min) 8.1 -
Flotigam EDA-B (g/t) 30,7 -
pH 11,0 -

CONDICIONADOR 2 
Tempo de residência (min) 8.0 -

%de sólidos 50,0 -

Collamil (g/t) - 276.3 
CONDICIONADOR 3 Hidróxido de sódio (g/t) - 125.6 

Tempo de residência (min) - 4.8 

Flotigam EDA-B (g/t) - 16.0 

CONDICIONADOR 4 
pH - 10.7 

Tempo de residência (min) - 4.8 

%de sólidos - 28.7 

Diâmetro (cm) 5.2 4.6 

Altura da seção de recuperação (cm) 667.0 510.0 

Altura da seção de limpeza (cm) 43.0 60.0 

Pressão do ar (psi) 30,0 30,0 

Velocidade superficial do ar (crnls) 1,27 1,62 

COLUNA Veloc. Superf. da água de lavagem (cm/s) 0,44 0.41 

Velocidade superficial da polpa (crnls) 0,60 0,71 

Velocidade superficial do Bias (crnls) 0,18 0,03 

Tempo de residência da polpa (min) 15,0 9.5 --"Bias" 1,2 0.9 I 
I 

Capacidade de carregamento (g/cm1.min) 12,8 13.6 

"Hold up" do ar(%) 18.4 21.0 
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CONCLUSÕES 

O estudo de flotação em escala piloto realizado com o objetivo de reduzir o teor de 
sílica de uma amostra de finos de minério de ferro itabirítico permitiu as seguintes 
conclusões: 

• A amostra utilizada para o estudo é considerada pobre apresentando baixo teor de 
ferro (30,5 %) e elevado de sílica (55,0 %); 

• Utilizando uma única etapa de tlotação em coluna foi possível a obtenção de um 
concentrado na especificação com teor de 67,23 %de Fe e de 0,92% de Si02. No 
entanto, as recuperações de massa e de ferro foram de apenas 19,0 % e 41 ,O%, 
respectivamente; 

• Com o circuito misto, constituído de coluna na etapa "rougher" e célula mecânica na 
etapa "scavenger", foi obtido um concentrado com teor de 45,22 %de Fe e 32,15 % 
de Si02. As recuperações de massa e de ferro foram 53,8 % e 82,4 %, 
respectivamente; 

• Utilizando o circuito aberto constituído de duas colunas nas etapas "rougher' e 
"scavenger" foi obtido um concentrado com teor de 67,55 % de Fe e 1,09 % de 
Si02 . As recuperações de massa e de ferro foram 36,7% e 82,6 %, respectivamente. 
Estes resultados mostram a superioridade do circuito constituído de duas colunas 
com relação ao circuito misto constituído de coluna e célula mecânica; 

• Neste estudo foi demonstrada em escala piloto a aplicabilidade da técnica de 
flotação em coluna e definidos os parâmetros necessários ao projeto de implantação 
de uma unidade industrial de floração em coluna para recuperação dos finos de 
minério de ferro itabirítico. 
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COLUMN FLOTATION STUDY OF AN IRON ORE 

ABSTRACT 

José Aury de Aquino 

Rodrigo Oscar de Albuquerque 

Waldeyr Estevão de Paula Júnior 

Brazil own 8.3 % of ali the iron ore the world . Among the countries with the 
greatest volume of iron ore, Brazil is in the fifth place. Part of this reserves of ore 
present high grades of silica, mainly in the fine fractions . The treatment of the 
coarse fraction of the ore is simple, and based on crushing and classification . Its 
products are "bitolado" and sinter feed with low grade of silica. The fine product of 
the classification presents high grades of silica. Its reduction is possible through 
the tlotation process, using column cell. This process allows to obtain a iron ore 
concentrare with low grades of silica and high leveis of iron recovery . 

The objective of this work was to reduce the grades of silica in the fine fraction 
( -65 mesh) through the column tlotation process. The work approached the 
variables study using a pilot column and the study of circuits made of a mechanical 
cell and columns. 

The definition of the operational conditions and of the tlotation circuit were 
possible through this study . 1t was obtained a concentrare with a grade of 67 .55 % 
of Fe and 55.44 % of Si02 using an open circuit made of two columns. The mass 
and iron recovery in the final concentrare were 36.7% and 82 .6 %, respectively . 

KEY-WORDS: iron ore concentration, column tlotation 
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