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RESUMO 

Os reagentes auxiliares de filtragem podem desempenhar papel importante na fdtragem de polpas. Este papel pode estar 
relacionado com a formação e/ou desaguamento de tortas de filtragem. Agrcgantes (lloculantcs c coagulantes) podem 
agir preferencialmente melhorando as condições de fonnação de torta enquanto surfatantcs atuam principalmente sobre 
a redução da umidade final da torta. O objctivo deste trabalho é verificar a influência do nível de vácuo, do pH da polpa 
c da atuação de alguns reagentes auxiliares sobre o desempenho da filtragem. A amostra mineral é proveniente do 
Quadrilátero Ferrífero (MG) c representa um subproduto da operação do Tenninal Marítimo da llha Guaíba pertencente à 
Mineração Brasileira Reunidas- MBR. A hcmatita (Fcp) é a fase mineralógica predominante nesta amostra. As medidas 
de tensão superficial foram realizadas por meio de um tcnsiômctro marca KRUSS modelo KlOST utilizando-se o método 
do prato também conhecido como método Wilhclmy. Os testes de ftltragem foram realizados em laboratório utilizando 
montagem, com funil de Biichncr. que dispõe de balança conectada a um computador. Os resultados indicaram: a) a torta 
de filtragem é comprcssiva; b) melhores resultados na filtragem ocorrem em pH próximo ao PCZ c) o floculantc causou 
um significativo abaixamento do tempo de fonnação da torta aumentado a porosidade e a umidade final da torta; d) a 
adição dos surfatantes não apresentou redução significativa na umidade da torta. 

PALA YRAS-CHAVE: filtragem, reagentes auxiliares. umidade, torta. 

I. INTRODUÇÃO 

Na indústria mineral, em particular, a filtragem é empregada buscando reduzir ou eliminar a energia requerida na 
secagem, melhorar as propriedades de manuseio, reduzir o custo de transporte dos concentrados. permitir operações como 
a pelotização e recuperar água. No caso específico do minério de ferro, há tendência do mercado mundial para a compra 
de produtos fmos, nos quais a remoção de água é mais difícil. 

Reagentes auxiliares (agrcgantcs c surfatantcs) podem ser usados para aumentar a taxa unitária de filtragem e/ou reduzir 
os valores de umidade da torta. Hu ct al. ( 1996) estudaram o efeito da dosagem e do peso molecular do lloculantc na 
filtragem de polpa de hcmatita. Os resultados indicaram que quanto maior o peso e molecular e quanto maior a dosagem 
de iloculantc, maior é a umidade de torta obtida. Bcsra ct ai. ( 1996) avaliaram alguns floculantes com o objetivo de 
melhorar a sedimentação c taxa unitária de filtragem. Os testes de filtragem indicaram que tloculantcs podem melhorar 
as características de desaguamento da polpa. Stroh e Stah.l (1989) mostraram a influência de surfatantcs na filtragem de 
concentrados de carvão. Verificaram que o efeito principal do surfatante é na redução da tensão superficial. Puttock et al. 
(1986) estudando desaguamento de alumina mostraram significativas reduções da umidade de torta, por meio da adição 
de surfatantcs. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A amostra é proveniente do processamento de mmeno de ferro do Quadrilátero Ferrífero (MG) e representa um 
subproduto da operação do Tenninal Marítimo da llha de Guaíba (RJ). Esta amostra foi caracterizada em termos 
químicos, mineralógicos c granulo métricos. As principais características c composição química da amostra são mostradas 
na tabela I e II, respectivamente. 
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Tabela I - Características da amostra 

<52 Jlm < 9 Jlm Massa Específica Indicc de Blainc 
(%) (%) (g/cm3) _{Ql!:{g). __ _ 

70.50 21,31 4,67 2693 

Tabela II- Composição química da amostra 

Fe (%) Si0
2 

(%) Al
2
0/%) Mn(%) P('Yo) 

64,7 2,12 2,38 0.335 0,074 

A difração de Raio X indicou um predomínio de hcmatita, aparecendo. cm pequena quantidade. quartzo c magnctita . 

Os ensaios de filtragem foram reali zados por meio do Funil de Büchncr, conforme montagem mostrada na fi gura L que 
tem como característica alimentação de polpa por cima. O funil de Büchner, com 115 mm de diâmetro. é fixado em um 
suporte e conectado a um frasco de filtrado por meio de uma mangueira de siliconc. O frasco de filtrado encontra-se 
posicionado sobre uma balança eletrônica conectado ao sistema computacional para aquisição de dados. Os testes foram 
realizados em porcentagem de sólido cm massa de 65% e meio filtnmte constituído por tecido de monofilamcnto de 
poliam i da. 

Reagentes utilizados: um ftoculante comercial fracamente aniônico (Floncx 9076/Fioegcr); dois surfatantcs (CPOODA38/ 
Nalco denominado surfatante 1 e Aerodri 100/Cytec denorninado surfatantc 2): NaCl (PA) e HCI (PA). 

As medidas de tensão superficial foram realizadas por meio de um tensiômetro marca KRUSS modelo K I OST utilizando
se o método do prato também conhecido como método Wilhelmy. Para dctenninação do ponto de carga zero (PCZ) da 
amostra utilizou-se o método de Mular e Roberts . 
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Figura 1 -Montagem de filtragem com funil de Büclmer utilizados nos testes. 

3. RESULTADOS 

3.1 Influência do pH na Polpa de Filtragem 

A umidade e o tempo de fonnação em função do pH são mostrados na figura 2. Verifica-se que não houve uma variação 
significativa de umidade na faixa de pH entre 3 e 7,8. Entretanto em pH 10 houve um aumento, em tomo de 1 ponto 
percentual na umidade final em relação aos demais. Observa-se, também, que os tempos de fonnação foram menores em 
região de pH próxima ao PCZ (7,2) . Em regiões básicas, pH 10, houve um aumento expressivo no tempo de formação. 

~ 
l 
I 

I 
I 

Estes resultados indicam que a filtragem é mais efetiva em valores de pH próximos ao PCZ, estando de acordo com :-4 
aqueles relatados por Valadão (1996). 
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Figura 2- Efeito do pH na umidade e no tempo de fonnação (vácuo 64,4 kPa. 65% de sólidos cm massa). 

A resistência específica de torta c do meio filtrante em função do pH é mostrada na figura l. Observa-se menores 
resistências específicas de torta c menores resistências do meio filtrante em valores de pHs pró\.imos ao PCZ (7.2) . 
Este aumento na resistência específica de torta cm regiões de pH mais distantes do PCZ pode ser C\.plicado pela maior 
dispersão da polpa. 
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Figura 3- Efeito do pH na resistência específica de torta e na resistência do meio filtrante (vácuo 64,4 kPa. 65% de 
sólidos em massa) . 

2.2 Influência do Vácuo na Filtragem 

A figura 4 mostra os resultados de umidade c resistência específica de torta cm função do véícuo aplicado. Observa-se que 
houve tanto um aumento da resistência específica de torta quanto um decréscimo na umidade final da torta com o aumento 
do vácuo aplicado. Estes resultados estão de acordo com Nico! (1976). 
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Figura 4- Efeito do vácuo na resistência específica da torta (65% de sólidos cm massa: pH 7.6) . 

A figura 5 apresenta o grMico da resistência específica de torta em função do vácuo aplicado cm escala logaritmica. 
Observa-se que o fator de compressibilidade, dado pela inclinação da reta do gráfico, encontrado é 0,84. o que indica que 
a torta é compressível. 
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Figura 5- Ln resistência específica de torta em função de Ln vácuo aplicado (65'Yodc sólidos cm massa: pH 7.6) 

2.3 Efeito do Floculante na Filtragem 

O efeito da dosagem de floculante na resistência específica da torta e na porosidade é mostrado na figura (>. Com adição 
de tloculante. obse1va-se uma queda na resistência específica da torta e um aumento da porosidade. 

A Figura 7 mostra a influência da dosagem de floculante sobre a umidade final da torta e sobre o tempo de fonnação da 
torta. Observa-se que houve um awnento na umidade final da torta e diminuição no tempo de fonnação . Este aumento 
na umidade pollc ser c:-.:plicado, pela retenção de água no interior do flóculo fonnado. Devido às energias de agregação 
envolvidas na formação deste tlóculo e ao nível de vácuo utilizado, toma-se difícil à drenagem desta água intraftocular. 
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Figura 6- Efeito da dosagem de floculante sobre a porosidade e resistência específica da torta. (vácuo 64.4 kPa. 65'% 
de sólidos cm massa, pH 7,6). 
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Figura 7- Efeito da dosagem de tloculantc sobre a umidade e tempo de fonnação da torta (vácuo 64.4 kPa, 65% de 
sólidos cm massa , pH 7.6) 

3.4- Efeito do Sud'atantc na Filtragem 

As figuras 8 e 9 mostram a influência da dosagem dos surfatantcs l c 2. respectivamente. sobre a umidade das tortas. 
tensão superficial do filtrado c sobre o tempo de formação Observa-se que para os dois surfatantes não houve diminuição 
sigtúficativa na umidade da torta apesar da redução da tensão superficial. Verifica-se também que para os dois su rfatantes 
houve um pequeno aumento no tempo de formação. Observou-se neste caso que durante a secagem surgiam trincas nas 
tortas. que estariam funcionando como caminhos preferenciais do 11uxo de ar produzindo um aumento da vazão da bomba. 
perda no túvel de vácuo c um aumento na umidade fmal da torta. Testes de filtragem realizados por Amarante et al.(2000) . 
utilizando bomba de vúcuo mais potente. onde a perda provocada pelas trincas não resulta cm grande perda de vácuo. 
mostrardm uma maior diminuição da umidade final. 
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Fij.,rura 8 Influência da dosagem do surfatante I sobre o tempo de fonnação, umidade da t<? rta c tensão superfi cial do 
fillrado (vácuo 64.4 kPa. 65%. de sólidos em massa. pH 7,6) 
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Figura 9 - l!ú1uência da dosagem do smf atantc 2 sobre o tempo de formação. um idade da torta c tensão superficial do 
filt rado (vácuo 64.4 kPa. 65% de sólidos cm massa. pH 7.6). ~ 

4. CONCLUSÃO 

• Menores va lores pa ra: tempo de fonnação. resistência específi ca de to rta c resistência do meio fillra nte fo ram observados 
cm valores de pH próx imos aos PCZ: 
• A elevação do nível de vácuo aumentou a resistência especí fi ca de torta c reduziu a umidade fina l da torta: 
• A torta é compressível e o fa to r de co mpressibilidade detcnninado é 0,84; 
• A adição de floculantc Floncx 9076/Floegcr rcdu1..iu significativamente o tempo de formação da torta c aumentou a 
umidade final da torta. houve também um aumento da porosidade da torta c queda na resistência especí fi ca da torta: 
• A adição dos surfa tantcs 1 e 2 nas dosagens 30, 60 c 90 g/t, reduziu a tensão superficial do fill rado, entretanto mio reduziu 
significativamente a umidade final da torta. 
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