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RESUMO 
 
A flotação viabilizou o beneficiamento de muitos recursos minerais pela possibilidade 
de concentrar elementos úteis de reservas minerais de baixo teor. A busca por 
alternativas que simplifiquem os processos e atendam as especificações de 
mercado deve ser constante não só pela redução dos custos, mas também pela 
possibilidade de gerar alternativas aos processos que são cada vez mais exigidos. 
Neste contexto, a célula de flotação pneumática surge com possibilidade de 
aplicação na concentração de minerais de ferro. Este trabalho tem como objetivo 
apresentar os resultados de testes realizados que permitiram prever o efeito das 
condições operacionais sobre a recuperação e o teor mineral em uma célula de 
flotação pneumática a partir do estudo dos mecanismos de transporte e massa. 
 

PALAVRAS-CHAVE: flotação pneumática; minério de ferro; flotação. 
 
ABSTRACT 
 
The flotation enabled the processing of many mineral resources by the possibility of 
concentrating elements of poor mineral reserves. The search for alternatives to 
simplify processes and meet market specifications should be constant not only by 
reducing costs, but also by the possibility of generating alternatives to processes that 
are increasingly required. In this context, the pneumatic flotation cell arises with the 
possibility of applying the concentration of iron minerals. This work aims to present 
the results of tests performed that predicts the effect of operating conditions on the 
recovery and the mineral content of al pneumatic flotation cell from the study of mass 
transport. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O método de concentração por flotação tem viabilizado projetos cujos depósitos são 
formados por minérios de baixo teor. A célula de flotação pneumática surge com 
possibilidade de aplicação na concentração de minerais de ferro. Poucas são as 
informações da célula de flotação pneumática operando na concentração de minério 
de ferro (SILVA, 2015). 
 
Este estudo apresenta os resultados de testes realizados para a flotação em célula 
pneumática com o objetivo de mostrar o efeito das variáveis operacionais (camada 
de espuma, vazão de ar e porcentagem de sólidos) nos resultados de recuperação 
metálica e porcentagem de sílica do concentrado de minério de ferro. O cálculo da 
recuperação utilizou o modelo de recuperação por flotação verdadeira e arraste 
mecânico (MONTENEGRO, 2001) e recuperação na zona de coleta e zona de 
limpeza. 
  
No estudo, os testes foram realizados em uma célula piloto, o minério utilizado nos 
testes foi um minério de ferro itabirítico de baixo teor com baixa liberação e a 
operação foi realizada através da flotação catiônica reversa. A célula de flotação 
pneumática destaca-se pela simplicidade de operação e pelo intenso contato 
partícula/bolha promovido pelo sistema de alimentação da polpa. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Anterior ao cálculo da recuperação, foi realizado um teste de flotação em uma célula 
piloto de flotação pneumática com minério de ferro itabirítico com granulometria 
100%<150µm nas condições da Tabela 01. 
 

Tabela 1. Condição dos testes realizados. 

 Amina e amido dosados como coletor de silicatos e depressor de minerais portadores de 
ferro, respectivamente; 

 Dosagem de amina EDAC em 110g/t; 

 Dosagem de amido em 450g/t; 

 Flotação em pH 10,5; 

 Polpa com 50% de sólidos; 

 Vazão de ar em 125L/h; 

 2 minutos para condicionamento do coletor e 5 minutos para condicionamento do depressor. 

 
A célula piloto de flotação pneumática (Pneuflot®) utilizada encontra-se no 
Laboratório de Tratamento de Minérios da UFMG e possui capacidade volumétrica 
de 11 litros. Este equipamento possui um condicionador e uma bomba de 
alimentação que realiza a aeração da polpa antes de ser alimentada na célula. A 
Figura 01 apresenta a imagem do equipamento utilizado e a Figura 02 apresenta o 
Fluxograma do circuito utilizado. 
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Amostragens na alimentação, concentrado e rejeito foram realizadas no teste para 
análises químicas e posterior cálculo das recuperações. 
 

 
Figura 1. Foto da célula pneumática utilizada no teste piloto. 

 

 
Figura 2. Fluxograma do teste de flotação pneumática utilizado. 

 
O cálculo da recuperação utilizou o transporte de massa na zona de coleta e zona 
de espuma por flotação verdadeira e por arraste mecânico desenvolvido por 
MONTENEGRO (2001) aplicado em uma célula de flotação pneumática (Silva, 
2015). A Figura 03 mostra o balanço de massa correspondente e a Equação 01 
mostra o cálculo da recuperação que considera a recuperação por flotação 
verdadeira e por arraste mecânico (Rc e R(ent)c) e a recuperação da camada de 
espuma por flotação verdadeira e por arraste mecânico (Rf e R(ent)f). 
 

Flotado

Afundado

Alimentação
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Figura 3. Modelo para cálculo da recuperação mineral em sistema de flotação considerando 
zona de coleta, zona de limpeza, recuperação por flotação verdadeira e por arraste mecânico 

na zona de coleta e zona de limpeza (MONTENEGRO 2001). 

 
  

𝑅 =
𝑃

𝐹
=
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                 (1) 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A Figura 04 apresenta as curvas obtidas da recuperação de Fe2O3(%) versus teor de 
SiO2(%) para diferentes tamanhos de camada de espuma. A maior camada de 
espuma (10,0cm) trabalhou com maior seletividade gerando maior recuperação 
metálica, entretanto reduziu a sílica para 30% no concentrado. Já a menor camada 
de espuma (1,0cm) foi capaz de reduzir a sílica para 6,6% no concentrado. No 
gráfico, foi construído uma linha “objetivo do quartzo” indicando a melhor 
especificação da porcentagem de sílica para o concentrado. Para as diferentes 
camadas de espuma testada, não foi possível chegar a este valor indicando possível 
problema de liberação do minério testado (SILVA, 2015). 
 
O efeito da variação da porcentagem de sólidos na relação teor versus recuperação 
é mostrado na Figura 05. Para as diferentes porcentagens de sólido, o resultado 
final da recuperação metálica e teor de quartzo foi o mesmo. Entretanto, na etapa 
rougher, que ocorreu no tempo de 3 minutos no equipamento utilizado, as menores 
porcentagens de sólidos testadas apresentam maior redução da porcentagem de 
sílica na etapa rougher (SILVA, 2015). 
 
O efeito da vazão de gás sobre a relação teor recuperação na célula de flotação 
pneumática é ilustrado na Figura 06. A vazão do gás é uma das variáveis mais 
importantes no controle do processo de flotação (DOBBY e FINCH, 1990). A 
recuperação do mineral flotado cresce com o aumento da vazão de ar. As curvas 
mostram que, com o aumento da velocidade superficial do gás, ocorre uma redução 
do teor de quartzo no afundado. Por outro lado, ocorre uma menor recuperação da 
hematita no afundado pela redução da seletividade do processo. Com a vazão de ar 
de 34,7cm3/s, a sílica obtida no concentrado foi de 10,1% e recuperação de 67% no 
concentrado. A vazão do gás quatro vezes superior ao valor experimental forneceu 
uma recuperação de 43% no concentrado e sílica de 6% (SILVA, 2015). 
 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro de 2015 

 
Figura 4. Efeito da camada de espuma sobre a recuperação da hematita e teor de quartzo no 

concentrado da célula de flotação pneumática piloto alimentada com minério de ferro (SILVA, 
2015). 

 

 
Figura 5. Efeito da porcentagem de sólidos sobre a recuperação da hematita e teor de quartzo 

no concentrado da célula de flotação pneumática piloto alimentada com minério de ferro 
(SILVA, 2015). 
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Figura 6. Efeito da vazão do ar sobre a recuperação da hematita e teor de quartzo no 

concentrado da célula de flotação pneumática piloto alimentada com minério de ferro (SILVA, 
2015). 

 
Para os testes realizados, a dificuldade em obter produtos dentro da especificação 
da sílica se deve a baixa liberação do minério testado. As curvas obtidas dos testes 
realizados não extrapolaram os resultados para que se chegasse a um valor dentro 
do objetivo da porcentagem de quartzo no concentrado indicando uma coerência 
com a característica do minério e condições do teste. O resultado da análise de 
liberação é mostrado na Figura 07. 
 

 
Figura 7. Liberação do quartzo em diferentes faixas de tamanho: a) +300mm, b) - 0,100 + 

0,074mm, c) -0,074 + 0,044mm, d) -0,044 +0,037mm. Hematita = vermelho, quartzo = azul e 
outros minerais =verde (MAZZINGY et al., 2014). 

 
Na Figura 07, a maior liberação (94%) acontece na faixa de tamanho inferior a 
44µm. A distribuição granulométrica do minério testado encontra se na Tabela 02 
indicando apenas 24,6% da massa alimentada inferior a 44 µm comprometendo a 
especificação de sílica do concentrado. 
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Tabela 2. Granuloquímica da alimentação. 

 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Foi possível avaliar o resultado da recuperação metálica e teor de quartzo do 
concentrado para as diferentes condições operacionais testadas na célula de 
flotação pneumática. 
 
A adequação granulométrica para a condição de liberação do minério deve ser 
realizada juntamente com novos testes para que se obtenha um concentrado dentro 
das especificações de mercado. 
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Abertura (μm) % massa Fe2O3 SiO2

+106 34,4 20,97 78,40

-106+75 14,9 25,20 74,53

-75+53 15,8 34,81 65,15

-53+45 10,3 54,21 45,53

-45+38 5,3 63,81 34,32

<38 19,3 78,02 20,08

Global Calculada 100 40,50 58,74


