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RESUMO 
 
O minério de ferro produzido no Complexo do Pico, localizado em Itabirito-MG, 
possui umidade mais elevada quando comparado àqueles extraídos e beneficiados 
em outras unidades do Sistema Sul de Ferrosos. Essa umidade deve-se, 
principalmente, a características intrínsecas do sinter feed produzido, como sua alta 
porosidade. Tal umidade se mantém elevada durante o transporte e estocagem, 
causando uma série de dificuldades de manuseio, desde a etapa de produção até a 
descarga dos navios nos clientes, além de aumento nos custos de transporte e 
comercialização. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho do 
reagente auxiliar de drenagem Floticor DW7444, produzido pela Clariant, na redução 
do teor de umidade do sinter feed produzido na unidade do Pico, através de ensaios 
de drenabilidade em escala de bancada e medidas de tensão superficial das 
soluções drenadas. Os resultados indicaram que a velocidade de drenagem com a 
aplicação do reagente foi maior que a do teste em branco (sem o reagente). Além 
disso, verificou-se que a redução de umidade em relação ao teste em branco 
acresce com o aumento da dosagem de Floticor DW7444, atingindo o valor de 10% 
no ensaio que se utilizou 200 g.t-1 do reagente. 
 
PALAVRAS-CHAVE: minério de ferro; redução de umidade; desaguamento. 
 
ABSTRACT 
 
The iron ore produced at Pico Mina of Vale (Itabirito-Minas Gerais) has higher 
humidity compared to those produced in other units of the South Ferrous System. 
This moisture is due mainly to the inherent characteristics of the produced sinter 
feed, such as their high porosity. Such humidity remains high during transport and 
storage, causing a lot of handling difficulties, from the production stage to the 
discharge of ships in customers as well as increasing the costs of transportation and 
marketing. This study aimed to evaluate the performance of Floticor DW7444 as 
drainage auxiliary reagent, produced by Clariant, in order to reduce the moisture 
content of the sinter feed by means of sinter feed drainability experiments and 
surface tension measurements of drained solutions. The results indicated that 
drainage rate with the application of the reagent was higher than that of the blank test 
(no reagent). Furthermore, it was found that the reduction of moisture with increasing 
dosage Floticor DW7444, reaching a value of 10%, when added 200 g.t-1 of 
evaluated reagent. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Embora tenha sido desenvolvido um processo de beneficiamento a “seco” (em 
umidade natural), responsável atualmente por 50% do processamento do minério de 
alto teor de Carajás, nos demais sistemas produtivos da Vale, o beneficiamento é 
conduzido a úmido, ou seja, em suspensões aquosas também conhecidas como 
polpas, o que aumenta consideravelmente a umidade final dos produtos obtidos, 
principalmente para aqueles de granulometria mais fina como é o caso do sinter feed 
e do pellet feed. De acordo com Lv et al. (2012), a capacidade do minério de ferro 
reter água aumenta com a diminuição do tamanho de suas partículas e com o 
aumento da área superficial e volume dos poros das mesmas. 
 
A umidade se mantém elevada também durante o transporte e a estocagem, sendo 
potencializada no período de chuvas e pela escassez de tempo para manter o 
minério em período adequado de residência nos pátios de estocagem para a 
drenagem do excesso de água absorvida. Isto vem causando custos adicionais ao 
produto, além de dificuldades operacionais de manuseio e transporte. Deste modo, 
torna-se necessária a redução da umidade durante os processos de beneficiamento, 
estocagem e transporte até o porto de destino, principalmente do produto sinter 
feed. 

 
Uma série de estudos e ações foi executada pela Vale ao longo dos anos, na 
tentativa de se reduzir o excesso de umidade. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar o desempenho do reagente auxiliar de drenagem Floticor DW7444, 
produzido pela Clariant, na redução do teor de umidade do sinter feed produzido na 
unidade do Pico, através de ensaios de drenabilidade em escala de bancada e 
medidas de tensão superficial das soluções drenadas. 
 
O mecanismo responsável pelo desaguamento pelo uso de surfactantes é 
representado pela equação de Laplace-Young para a ascensão capilar (Singh, 
1999): 
 

ℎ =
2𝛾𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜌𝑔𝑟
                                                       (1) 

 
Onde: 

 = tensão superficial líquido/gás; 

 = ângulo de contato; 

 = densidade do líquido; 
g = aceleração da gravidade; 
r = raio capilar. 
 
Observa-se na equação 1 que o rebaixamento da tensão superficial leva à 
diminuição das forças capilares, auxiliando o desaguamento. O aumento do ângulo 
de contato, através da adsorção de surfactante na interface sólido/líquido, também 
desempenha importante papel no desaguamento, ao tornar hidrofóbica a superfície 
das partículas minerais (Mwaba, 1990; Singh, 1999). 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Preparação da amostra de sinter feed 
 
A amostra de sinter feed, denominada S4PC, foi coletada na usina de 
beneficiamento ITM-D do complexo do Pico e encaminhada ao laboratório da 
Clariant, em Belo Horizonte, para a realização do estudo de drenabilidade. A 
amostra foi homogeneizada a úmido em pilha alongada, de onde foram quarteadas 
alíquotas de aproximadamente 3kg, as quais foram acondicionadas em sacos 
plásticos, para evitar a secagem do material. Determinou-se a umidade inicial da 
amostra, em triplicata, obtendo-se o valor médio de 9,9 ±.0,3 %. A distribuição 
granulométrica do S4PC foi determinada em duplicata por peneiramento a úmido, 
utilizando-se alíquota de 1kg. A amostra apresenta granulometria grossa, com 45% 
da massa retido em 6,0 mm e apena 8% passante em 1,0 mm. Com o intuito de 
avaliar se o condicionamento da amostra na betoneira, durante os ensaios de 
drenabilidade, poderia resultar em uma redução em sua granulometria, efetuou-se 
também a determinação da distribuição granulométrica da amostra após 
homogeneização. 
 
2.2. Ensaios de drenabilidade 
 
Em cada ensaio de drenabilidade, uma alíquota de 3 kg da amostra de sinter feed 
S4PC era homogeneizada em betoneira por 5 minutos, ajustando-se a umidade para 
13,5% com a adição de água de torneira. Acrescentava-se o reagente auxiliar de 
drenagem na dosagem desejada, homogeneizando-se por mais 1,5 minutos (figura 
1-A). Após este tempo, transferia-se a amostra para uma proveta de PVC com 
orifícios na extremidade inferior, protegidos por um filtro de feltro, a qual era fixada 
em um suporte com vibração durante 5 minutos, para simular a acomodação das 
partículas quando dispostas em pilha (figura 1-B). Pesava-se a massa de solução 
drenada após os 5 minutos de vibração. A proveta de PVC era então fixada em um 
suporte, permanecendo na posição vertical e o material drenado era recolhido em 
um béquer colocado abaixo da mesma (figura 1-C). Durante intervalos de tempo 
especificados para o ensaio, pesava-se a massa da solução drenada. Após 24 horas 
de drenagem, determinava-se a umidade final da amostra. 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 1. Etapas do ensaio de drenabilidade: (a) homogeneização da amostra em betoneira 
com água e com o reagente Floticor DW7444; (b) vibração da amostra em tubo de PVC com 

orifícios na extremidade inferior e (c) Monitoramento das soluções drenadas por intervalo de 
tempo. 
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2.3. Determinação de tensão superficial 
 

Os valores de tensão superficial () das soluções de Floticor DW7444, em diferentes 
concentrações, e de soluções coletadas nos ensaios de drenabilidade foram 
determinados a 25°C, em duplicata, no Tensiômetro K12 fabricado pela Krüss, pelo 
método de Wilhelmy. Tal método utiliza uma placa de platina de geometria definida e 
superfície rugosa, cuja borda inferior é colocada em contato com a superfície do 
líquido, que avança sobre a mesma, puxando-a para seu interior em decorrência da 
“força de Wilhelmy” (Fw). Tal força é contrabalançada e medida pelo tensiômetro 

quando este retorna a placa a sua posição inicial (superfície do líquido). O valor de  
é determinado automaticamente pelo aparelho através da Eq. (2). Para se usar tal 

equação, o valor de  deve ser zero. A rugosidade e a limpeza cuidadosa da placa 
garantem este requisito (Martins, 2009). 
 

𝛾 =
𝐹𝑤

𝐿.𝑐𝑜𝑠
                                                           (2) 

 

Onde L é o perímetro da placa molhada pelo líquido e  é o ângulo de contato. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Caracterização granulométrica da amostra de sinter feed 
 
Os resultados das análises de distribuição granulométrica do S4PC, antes e após 
homogeneização em betoneira, são ilustrados na figura 2, onde se observa que o 
processo de homogeneização (em escala de laboratório) não alterou a granulometria 
do sinter feed. As amostras apresentaram granulometria consideravelmente grossa, 
com top-size ocorrendo em 19 mm e distribuição de 45% em massa retido em 6 mm 
e 88% retido em 1 mm, devido ao procedimento de incorporação de hematitinha ao 
sinter feed adotado na usina ITM-D do Complexo do Pico. Somente 8% em massa 
se encontra passante em 0,15 mm. 
 

 
Figura 2. Distribuição granulométrica das amostras de S4PC antes e após homogeneização em 

betoneira. 
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3.2. Ensaios de drenabilidade 
 
Os ensaios de drenabilidade foram executados em duplicata e os valores médios 
resultantes do monitoramento da umidade em função do tempo são apresentados na 
figura 3, onde se verifica que o teste em branco, ou seja, sem aplicação do Floticor 
DW7444, ainda apresenta 11,6% de umidade após 24h de drenagem. Com 
aplicação do reagente, a velocidade de drenagem da fase líquida presente nas 
amostras é maior, comparada ao teste em branco. Em dosagens ≥ 50 g.t-1, os 
valores de umidade obtidos se situaram abaixo de 11,6%, após 1 hora de drenagem. 
 

 
Figura 3. Resultados de umidade em função do tempo de drenagem. 

 
O gráfico de redução de umidade em relação ao teste em branco é apresentado na 
figura 4, onde se observa que o reagente Floticor DW7444 se mostrou promissor na 
redução da umidade do sinter feed do Pico. Observa-se que a redução acresce com 
o aumento da dosagem do reagente, atingindo um valor 10% maior do que o teste 
em branco, ao se utilizar 200g.t-1 do reagente, após 24h de drenagem. 
 

 
Figura 4. Redução da umidade final em relação ao teste em branco (após 24h de drenagem). 
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3.3. Determinação de tensão superficial 
 
Os valores de tensão superficial de soluções de Floticor DW7444, preparadas nas 
mesmas concentrações avaliadas nos ensaios de drenabilidade, foram 
determinadas pelo método de Wilhelmy e são apresentados na figura 5. Verifica-se 
que a presença do Floticor DW7444 em concentrações acima de 0,10 g/L (15g/t) 
rebaixa a tensão superficial da água de 72,3 mN/m para um patamar de 26 mN/m, 
indicando a propriedade tensoativa de tal reagente. Na menor dosagem avaliada - 
0,10 g.L-1 ou 15 g.t-1 a concentração micelar crítica (CMC) do reagente já foi 
atingida. 
 

 
Figura 5. Tensão superficial em função da concentração do Floticor DW7444 em g.L-1 (25°C). 

 
Os resultados de tensão superficial das soluções coletadas após 1h e 24h de 
drenagem, na segunda bateria dos ensaios de drenabilidade, são apresentados na 

figura 6. Observa-se, no teste em branco, que a tensão superficial () da fase líquida 
coletada após drenagem (54-55 mN/m) é menor que a da água (72,3 mN/m), 
mostrando que, após percolar a amostra S4PC, a água incorporou alguma 
substância presente na amostra (provavelmente orgânica), capaz de rebaixar sua 
tensão superficial. 
 

A magnitude de  da solução drenada tende a decrescer com o aumento da 
dosagem do Floticor DW7444, atingindo valores de 35,6 mN/m (1h) e 38,0 mN/m 
(24h) para o ensaio realizado na dosagem inicial de 200g.t-1. Os valores de tensão 
superficial das soluções drenadas são maiores que aqueles das soluções iniciais 
(figura 5) colocadas em contato com o sinter. Embora não se tenha realizado 
medidas de ângulo de contato com as amostras S4PC após os ensaios de 
drenabilidade, acredita-se que parte do reagente Floticor DW7444 tenha se 
adsorvido na superfície do sinter feed. 
 

Observa-se ainda na figura 6 que a dosagem de 15g.t-1 apresentou valores de  
maiores que os da água (teste em branco). Suspeita-se que a presença do 
tensoativo com sua propriedade de detergência atue na superfície das substâncias 
orgânicas presentes no sinter feed, não permitindo que rebaixem a tensão da 
solução, como possivelmente ocorreu no teste em branco. 
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Os valores de tensão superficial das soluções finais (24h) são maiores que aqueles 
das soluções obtidas após 1h de drenagem, exceto para o teste em branco, que 

apresentou valores de  similares (54-55 mN/m). 
 

 
Figura 6. Resultados de tensão superficial das soluções obtidas após 1h e 24 h de drenagem, 

em função da dosagem de Floticor DW7444 (25°C). 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O reagente Floticor DW7444 se mostrou promissor na redução da umidade do sinter 
feed processado na usina ITM-D do Complexo do Pico. Obteve-se redução de 
umidade de 20,4%, utilizando 200g.t-1 do reagente, contra 10,3% do teste em 
branco, após 24h de drenagem. Além disso, velocidade de drenagem da fase líquida 
presente nas amostras é maior com o uso do Floticor DW7444. Após 1h de 
drenagem já se observa valores menores de umidade em comparação ao teste em 
branco. 
 
O Floticor DW7444 auxilia a drenabilidade, atuando no rebaixamento da tensão 
superficial da fase líquida. Verificou-se também indício de que tal reagente adsorve 
na superfície das partículas minerais. Deste modo, não se aconselha a adição do 
mesmo em pontos do processo precedentes à etapa de flotação, sem a realização 
de uma avaliação mais detalhada. 
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