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RESUMO 

Nos rroccssos mineiro c m<:talúrg ico são utili zados elevados volumes de ág ua nas diversas etapas da 
lavra c do blmcflciamcnto dos minérios c, ror isso , está se estabelecendo nas mineraçiks uma ro1itica de 
reuso da água do processo. inn:nti vando o desenvol vimento c a arlicm;ão de rroccssos de tratamento c 
reeurcraçào de ellucntes. A rcmoçãn dos tinos dos dluentes oriundos dos rrocessos de bencliciamento de 
minérios promove uma melhoria na qualidade da úg ua. rcrmitindo a sua rcc irculação ao beneficiamento, 
alé m de reduzir o volume da água nova necessária nas di versas etaras do bcnclíciamcnto mineral. Dessa 
forma, a utili zação do processo de !lotação ror ar di sso lvido nus tratamentos de c tluentes para a 
recureraçào dos fínos arrcsenta como va ntagem a reduçüo do impacto ao meio ambiente. tanto em termos 
de água de cartação quanto de volume de efluente a ser dispostos nas barragens de rejeitos. Neste 
trabalho, ava liou-se a c lí ciência do rrocesso de tratamento dos efluentes das unidades de !lotação dos 
minérios de l'crro c fóslillo, constatando a imrortúnc ia de duas etapas para o tratamento : a lloculaçào das 
rartic ul as em suspensão c a rcalizaç<lo da llo taç<lo por ar dissolvido (FAD) dos flocos fórmados . A 
e fi ciência do processo de FAD, cm termos de rcmoçàu de rarticulas súlidas, foi superior a XO'Yu rara os 
dois efluentes . para os dil'crcntcs tempos de sedimentação em que se quantificou a turbidcz. dos ctlucntes, 
antes c após o tratamento com !lotação por ar disso lvido. 

PALAVRAS l'IIA VE: Flotaçào ror ar disso lvido; i1gua na mincraçC1o: n:curcração de línos. 
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1.INTROOUÇÃO 

O Brasil apresenta um grande potencial mineraL onde grandes volumes de água são utili zados nas 
diversas etapas uc lavra c bcncliciamcnto de minério . Diante ucstc fato c para reuuzir os impactos 
ambienwis, a inuust ria mineral t..:m cstabcl..:cido uma politica de recirculaçào de úgua, incenti vando o 
ucscnvolvimento c a aplictçào d..: processos d..: tratamento uc elluentcs que atenuam as novas ex igências 
ambientais sobr..: a qualidad..: ua água, alo.'m de permitir o seu n:uso nas diversas etapas do processo. 

As mincraçüo de krrn c foslith> utilizam um volume clcvauo de água nas unidaucs de concentração de 
minério de fcrn> c fosfato. Nos uois casos, a água oriunda do proccssn (soma uc touo o volume de água 
utili zada nas diversas L'lapas do bcncliciamcnto dos minérios) é caracterizada pela presença de reagentes 
n:siduais. de dispersantes, espumantes, coletnrcs. produtos orgúnicos, entre outros, e de uma grande 
quantidade de micro-partículas sól idas suspensas. que precisam ser removidos para se promover o reuso 
da agua ou descartá-la para o meio ambiente . 

No processo uc obtenção de minério de li:rro concentrado é utilizada a técnica de !lotação rcversa, para 
scparaçào da s ílica c do minério de ferro. Neste processo. a amina é utilizada como colctor e espumante. 
O dluentc obtido nesta etapa c composto basicamente de tinos de hematita , quart zo c amina res idual que 
é encaminhado para a barragem de rejeito. 

No beneficiamento de rocha l(>sl ~itica é realizada a !lotação, que tem por objetivo concentrar os minerais 
de l(l s l~tto. onde o óleo de arroz ou os úcidos graxos podem ser utili zados como colctorcs. O rejeito desta 
!lotação é constituído. basicamente. por calei ta, quartzo. minerais de ferro c reagentes residuais. 

1-:ntn:tanto, a r..:moçào das partículas sólidas dos ..:llucntcs dessas mincraçôcs promove uma melhoria na 
qualidade da úgua, permitindo a sua recirculação ao heneliciam~:nto e, o mais importante. reduz o volume 
de água nova n..:ccss<irio às etapas do bcncliciamento mineral. Dessa l(>rma, apresenta como vantagem, a 
redução do impacto ao meio ambiente, tanto cm termos de água de captação quanto de vo lume de 
cllucntc a ser dispostos nas barragens de rcjcitos. 

Diversas tecnologias vêm sendo ucscn volvidas c aplicadas no tratamento das águas residuais, sendo 
geralmente baseada cm duas etapas: a remoção de contaminantes c a separação sólido-líquido. Para a 
remoção de contaminantes cstào sendo utili zadas tecnologias como adsorçào, coagulaçào, lloculação c 
precipitação: filtraç:lo, cxtraçào por solvente c precipitação iónica c processos biológicos aplicados ao 
controle ambiental (Oliveira c Luz, 200 I; Ciuo c/ ai.. 2004 ). Para a etapa de separação sólido-líquido, que 
tem como objetivo essencial a rcduçüo do volume de cllucntc a ser descartado, além da recirculaçào da 
úgua para a sua rcutiliz.açüo nas di versas etapas do processo de lavra ou beneficiamento. utiliza-se 
principalmente o processo de !lotação por ar dissolvido (F/\D). 

O processo de !lotação por ar di sso lvido surgiu cm 1924, nos países escandinavos e I(> i desenvolvido para 
recuperação de fibras na indústria de papel. llojc cm dia , a FAD é reconhecida por ser um dos mais 
econômicos c cfctivos métouos d..: rccuperaçüo c remoção uc súliuos, íons, microorganismos , redução da 
demanda bioquimica de oxig0nio, da demanda química de oxigênio, no espessamento de lodo, no 
tratamento de cllucntes domésticos c nas estaçôcs de tratamento de c llucntes urbanos (Tcsscle ct a i., 
2004: Marchctto e/ ai .. 200J; Costanzi ct a/., 2002: Matis ct a/., 2004). Atualmcnte a FAD vem sendo 
aplicada nos programas de despoluiçào da baía de (iuanabara. dos rios Pinheiro c Tiêtc. do lago do 
Jbirapuera, nos efluentes gerados por postos de gasolinas nas lavagens de carro, nas fabricas de papeis, 
nas atividades de produção de pctníko, c está sendo estudada c aprimorada para a sua aplicação no 
tratamento de e fluentes industriais. cm especial da indústria mineral. 

A tlotaçào c uma técnica de separação de partículas, agregados ou goticulas de óleos, via adesão de 
bolhas às partículas. O processo de Jlotação por ar dissolvido é caracterizado pela geração c introdução de 
microbolhas de ar no meio líquiuo, por redução brusca uc pn:ssào. O processo é reali zado a partir da 
saturaçiio do ar na úgua. Dentre as vúrias l(mnas de contatar o ar eom água, o mais utilizado é o saturador 
onde o ar com a úgua passam por um empacotamento de anéis. sob uma pressão de 4 a 5 atm. Esse 
empacotamento aumenta a supcrlkic de contato c a pressão permite que ocorra a saturação. A água 
saturada com ar é injctada na cuba uc llotaç:lo atra vés de uma vá lvula tipo agulha, onuc a variação bmsca 
de pressão li1z com que o ar retorne a l(mna gasosa. formando bolhas minúsculas, que aderem às 
partículas. Essa uniào partícula bolha apresenta uma densidade menor do que o meio aquoso, fazendo 
com que ocorra a !lotação (Fdzw:tld. 1995). 
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O ohjeti vo deste trabalho foi ava li ar a eliciência do processo de llotaçiio por ar di sso lvido, cm esca la de 
laboratório, para rc moçiio de fin os dos efluentes das unidades de concentração dos minérios de krro e 
fos là to. 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

Os materiais estudados foram provenientes da Mineração Casa de Pedra (minério de ferro) c da Fosfertil 
Fertilizantes S.A (rocha fos fática). Foram utili zadas amostras de minério da alimentação da !lotação 
(m inério seco) c os efluentes oriundos das mincraç iies destes mesmos processos. 

O estudo da efi c iênc ia da FAD lü i reali zado inicia lmente para um etlucntc preparado cm laboratório. com 
as amostras secas do minério de ferro c rocha l(>sfútica. Após a definição das variáveis operacionais. 
!oram utili zadas amostras de cflucntc real provcnicntes dos processos dc llotaçào de cada unidade de 
hencticiamcnto. Os efluentes encontravam-se na t(mna de suspensões. com concentrações máximas de 
5% de sólidos, baseado nas limitações do processo de FAD (Rubio ct ai.. 2002). 

O tratamento dos efluentes i(>i realizado cm duas etapas; a lloculaçiio das particulas em suspensão. 
seguido da !lotação por ar disso lvido dos llocos lúrmados. 

2.1 Preparo dos efluentes 

a) Etlucnte do beneficiamento de minério de ferro preparado cm lahoratúrio 

Preparou-se uma polpa de minério de ferro. contendo aproximadamente 3'!;., de sólidos. que foi ag itada 
por 30 minutos, a uma rotação de 300 rpm. Em seguida , a po lpa foi mantida cm repouso por 20 minutos, 
para sedimentação das partículas maiores . O sobrcnadante füi . então, separado do material decantado, e 
cm a lguns experimentos füi diluído para o dobro do vol ume inicial (Tabela 1). Para I L de sobrenadante 
foram adic ionados 1,0 mL de solução de amido (2 .0 g/L) c 2,0 mL de solução de amina (0.125'X, m/v) . 
com o objetivo de obter as mesmas características do efluente real. 

Tabela I - Condições experimentais do processo de !lotação por a r disso lvido para o efluente do 
beneficiamento do minério de ferro, preparado cm laboratório . 

Ensa ios Volume de efluente (mL) Volume de úgua (mL) Volume de Fc,(S04 ) , (mL) 1111 inicial 
---- --

I 2.000 zero 20 7,21 
-

2 1.000 1.000 17 7.4 1 

b) Ellucntc do beneficiamento da rocha fosl~ítica preparado cm laboratúrio 

Os e tlucntcs foram obtidos a partir de amostras de rocha f(Js l~·t tica com granulomctri a -0,037 + 0,022 mm. 
c -0,022 mm. Foram feit as diluições dos efluentes para adequar a quantidade de sólidos suspensos em 
aproximadamente 5%. As condiçiks operac ionais do processo de llotaçào por ar d isso lvido desse efluente 
sào apresentadas na Tabela 11. 
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Tabela li - Condiçôcs experimentais do processo de !lotação por ar dissolvido para o efluente de rocha 
f(Jsfática obtido cm laboratório 

Ensaios 
Volume de efluente Volume de úgua Volume de AI 2(S04 h pH inicial Granulometria 

(mL) (mL) (mL) (mm) 

3 150 1.850 2.X 6,5 -0,037 + 0,022 

4 120 l.XXO 2.7 6,4 -0,037 + 0,022 
-· 

5 120 l .XXO J ,O ó,4 -0,022 

6 150 1.850 4,0 7,0 --0,022 

c) Efluente real do bcndiciamento de minério de ferro 

O etluente da mineraçüo de ferro foi homogeneizado c em seguida decantado por aproximadamente JO 
minutos, sendo o sohrcnadantc do processo utilizado para a realização da !lotação por ar dissolvido. Na 
Tabela III süo apresentadas as condições operacionais destes experimentos. 

Tabela III Condições experimentais do processo de !lotação por ar dissolvido para o efluente real da 
mineração de ferro 

Ensaio Volume de efluente Volume de água Volume de Fc2(S04), pH inicial 
(mL) (mL_} {mL) 

7 xoo 1.200 42 9,0 
8 250 1.750 30 8,8 

d) Efluente real do beneficiamento da rocha i(Jsfática 

O efluente da mineração de rocha f(Jsfática foi homogeneizado c submetido a tempos de decantação de 
10, 20 e 30 minutos, no intuito de se obter sohrenadantcs com concentrações diferentes de sólidos. As 
condições para a realização da tlotaçào por ar dissol vido süo apresentadas na Tabela IV. 

Tabela IV - Condições experimentais do processo de flotaçào por ar dissolvido para o ctluentc real da 
mineração de rocha fosiY1tica 

Ensaio Volume de etluente Volume de AI 2(S04) 1 pH inicial Tempo de decantação 
(mL) (mL) (min) 

II 2.000 7,0 7,9 lO 
lO 2.000 4.0 7,9 20 
9 2.000 7,0 7,9 30 

2.2 Etapa de floculaçào 

Nas suspensões obtidas após a sedimentação dos etl uentcs, as partículas são extremamente pequenas, 
mantendo-se cm equilihrio com o líquido, dificu ltando a separação sólido-líquido. Por esse motivo, existe 
a necessidade de processo prévio de coagu laçàolflocu laçào das partículas, para que possam ser removidas 
pelo processo de tlotaçào por ar dissolvido. As partículas finas unidas em agregados maiores (flocos) 
tàvoreeem a adesão das microbolhas de ar. 

Para o efluente de minério de ferro utilizou-se como tloculante uma solução de su lfato férrico na 
concentração de 2 g/L; para o etluente de rocha fosfatica utilizou-se uma solução de sulfato de a lumínio, 
10% (m/v). As suspensões foram mantidas soh agitação de 100 rpm. 
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2.3 Etapa de llotação por ar dissolvido 

O processo de !lotação por ar dissolvido é caracterizado pela limnaç;io de microbolhas de ar, formadas a 
partir da saturaçilo de uma mistura água-ar. sob pressão de 4 a 5 atm. por aprox imada mente 20 minutos. 
A água saturada que alimenta a cuba de llotaçào l(1i l(>rçada a passar por uma válvula de agulha. onde 
ocorre a dcspressurizaçào da mistura c a formaçào das microbolhas de ar (Figura I). No momento cm que 
a mistura água/ar cotneçava a alimentar a cuba, ccssava~sc a agita~ào para evitar a fonnaçào de catninhos 
preferenciais para as bolhas (vórtices) c que os flocos l(>sscm empurrados para o fundo da cuba. Os flocos 
eram arrastados pelas microholhas c. quando aparentemente não ha via mais partículas na água. cessava-se 
a alimentação da mistura água/ar. linali zando o processo de llotaçào (França "'a/. , 2004 ). 

Figura 1 · Montagem experimental do processo de !lotação por ar dissol vido cm laboratório. 

A eliciência do processo de llotação por ar dissolvido l(1i determinada por meio da técnica de 
turbidimctria, uti lizando se um turbidimctro portátil da PoliControl, modelo AP 2000. As medidas foram 
feitas antes c após o tratamento pelo processo <k FAD. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O processo de llotaçào por ar dissolvido fói eficiente para o cllucntc de minério de ferro, preparado cm 
laboratório, como pode ser observado pelos valores de turbidez apresentados na Tabel a V. Os resultados 
indicam que as suspensões tratadas apresentavam conccntraçôcs de sólidos dentro do limite de tratamento 
da FAD, por isso foram obtidos resultados similares de clieiência de remoção de só lidos. mesmo para o 
efluente que não foi diluído (Tabela I. ensaio 1 ). 

Tabe la V: Resultados dos ensaios de FAD com o elluentc sintético de minério de ferro. 

Ensaio I Turbidcz inicial (NTU) I Turbidcz linal (NTU) I Eliciênc ia ('Yu) 
RI 1 123,o I 11.6 I 90,6 
R2 I 72.7 I 9.2 I ll7,4 

Na Tabela VI pode-se observar a eliciência do processo para a redução da turbidcz do cllucntc. preparado 
cm laboratório, da mineração de rocha fosl{ltica. Baseado nas condições experimentais apresentadas na 
Tabela 11 , pode-se observar que a cliciência de remoçilo ll1i lcwmcntc maior quando se utilizou uma 
polpa obtida com material de granu lomctria mais lina, mostrando uma necessidade do uso de uma maior 
quantidade de floculante (ensaios 5 c 6), para promover a mesma cliciêneia de remo.;ào . 
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Tabela VI: Rcsultados dos ensaios de F/\D com o ctlucntc sintetico de rocha fosfútica . 

-
Ensaios Turbidcz Inicial (NTU) Turbidcz Final (NTU ) Eficiência(%) 

R3 120.0 -- !-·- -·- · 
23 ,9 SO. I 

R4 131.0 12.R 90,2 
R5 llú.O X.7 92.5 -
R6 122.0 6.9 94,4 

Nas tabelas a scguir süo apresentados os resultados de e ficiência do processo de llotaç~o por ar dissolvido 
para os ctlucntcs reais estudados. 1\s condiçôcs operacionais utili zadas nesses experimentos foram obtidas 
dos ensaios com os cllucntcs sintéticos. 

Como pode ser observado na Tabela III. Iili ncccssúrio um maior volume de coagulanll: para tratar o 
e tluentc real de minério de krro. devido ú sua diliculdadc de coagulação pela presença de outros 
reagentes. que podem ter causado interl'crência no processo fí sico-químico de aglomeração. Esse filto 
pode explicar a menor eficiência dc remoção dos sólidos duranw o tratamento pela FAD. corno pode ser 
observado na Tabela VIL O ctluente n;al da mineraçüo de ferro apresentou a menor e ficiência de remoção 
em todos os casos estudados. pois a quantidade de sólidos em suspensão Ü1i superior a 5%. 

Tabela VIl : Resultados dos ensaios de FAD como cllucnte real de minério de ferro. 

Ensa ios Turbidez Inicial (NTU) Turbidcz Final (NTU) Eliciência ('X•) 
R7 244 40.X S3,2X 
RS 115 17 , 1 85. 13 

A Tabela VIII apresenta os valores de turbidcz para os sobrcnadantcs do e11ucnte de rocha I(Jslatica . 
obtidos por tempos diferentes de sedimentação. Pelos resultados pode-se considerar que o tempo de 
decantação ótimo foi de 20 minutos. uma vez que depois desse período não há mudanças significativas no 
valor da turbidez do sobrenadantc. Quanto ú eficiência de rcmoçüo de sólidos, nota-se que o processo de 
t1otaçào por ar disso lvido mostrou boa adequação a esses cllucntcs. uma vez que estes apresentam menor 
concentração de sólidos. Outra possibilidade é a presença de menores concentrações de reagentes 
residuais . os quai s podem vir a interferir no processo tk aglomeração das partículas. 

Tabela VIII: Resultados dos ensaios dc F/\D para o elluente real de rocha fosfática 

Ensaio Tempo d<:! Turbidez inicial Turbidcz final Eficiência (%) 
decantação (min) (NTU) (NTU) 

RII lO 141 ,0 X.6 93 ,9 
RIO 20 ú9J 7.3 89.4 
R9 30 _ __ _ 5X.6 __ .. 7,5 87 ,2 .. 

4. CONCLUSÃO 
A utili zação do processo de t1otaçào por ar dissolvido no tratamento de ctlucntes das mineraçôcs de rocha 
foslatica e minério de ferro mostrou-se satist;ttória. cm escala de bancada. com resultados de eliciêneia de 
remoção de sólidos superiores a xm;,l. Fm termos de concentração de sólidos. a água tratada apresenta 
condições de ser rccirculada para algumas etapas do processo de bencliciamcnto, reduz indo a necessidade 
de consumo de úgua nova. Entretanto. ainda hú a nccessidadt: de se estudar a qua lidade dessa água 
tratada. no que s..: rcl'cre a reagentes residuais, como as aminas, para que sejam aplicadas outras técnicas 
de tratamento. como adsor,ào em minerais. cm etapas posteriores. 

A concentração de sólidos no etlucntc a ser trat ado tem grande influência na eficiência do processo: isso 
devido a uma redução na provável quantidade de microbolhas aderidas aos tlocos. al ém do aumento na 
massa sólida que deverá ser suspensa por essas microbolhas. [stc lil to pode ser notado por meio dos 
resultados d..: cliciêm:ia , que foram melhores para os ctluentcs de rocha f(ls iYttica . 
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Esse trabalho, realizado para ensaios em escala de laboratório , constitui-se em uma etapa de definição de 
condições operacionais da tlotaçào por ar dissolvido para di fcrcntes tipos de efluentes da indústria 
mineraL A partir desses resultados, há a necessidade de serem realizados ensaios cm cscala piloto 
(contínuo), para a melhoria c consolidação da aplicação dessa técnica , como instrumento de utili zação 
mais racional da água utili zada nas atividad..:s minerais. 
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