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RESUMO
A floculação seletiva é um método de concentração de minérios de granulometria ultrafina (<
10µm), que consiste na adição de reagentes químicos (dispersantes e floculantes). Os agentes
floculantes se adsorvem seletivamente na superfície de uma espécie mineral com a finalidade
de formar agregados de granulometria maior. Posteriormente, tais agregados são separados do
restante da suspensão por flotação, separação magnética e outros. Nesse estudo com a lama
proveniente da deslamagem do minério de ferro da empresa Samarco foram realizados testes
de turbidez, floculação seletiva e posterior separação magnética. Após a caracterização do
material, encontrou-se teores de Fe igual a 51,37% e SiO2 na faixa de 15,11%, d80 em 11,07µm
(granulômetro a laser), peso específico igual a 4,17 g/cm3 (picnômetro a gás) e área superficial
específica de 14,84 m2/g (BET). No difratograma de raios X foram identificados os seguintes
minerais: hematita, goethita, quartzo e caulinita. Os estudos de turbidez mostraram uma maior
dispersão da lama de minério de ferro em pH 10,5 utilizando hexametafosfato de sódio e
metassilicato de sódio. Foi encontrada uma maior clarificação da suspensão quando se
utilizaram baixas concentrações de amido de milho (10ppm). Após estudos prévios de
floculação em coluna, obtiveram-se as seguintes concentrações ótimas: 50g/t para os
dispersantes e dois valores para o floculante amido de milho (50 e 200g/t). As variáveis
estudadas nos experimentos de floculação seletiva/separação magnética, usando planejamento
fatorial de experimentos a dois níveis foram: pH (7 e 10), concentração fixa dos dispersantes
(50g/t), concentração do amido de milho (50 e 200g/t) e separação magnética nos campos
magnéticos (3575 e 5465) gauss. Os melhores resultados com dispersante hexametafosfato de
sódio (recuperação mássica de 63,03%, teor de Fe 59,65% e recuperação metalúrgica de
72,83%) foram obtidos em pH 10,5, concentração de amido de milho igual a 200g/t e campo
magnético de 3575 gauss. Para o dispersante metassilicato de sódio, em pH 10,5, amido de
milho na concentração 50g/t e campo magnético de 3575 gauss foram obtidos os seguintes
resultados: recuperação mássica de 47,42%, teor de Fe igual a 59,51% e recuperação
metalúrgica de 55,26%.

Palavras-chave: Floculação seletiva, floculante, dispersante, minério de ferro, lama.
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ABSTRACT
Selective flocculation is a ore concentration method of ultrafine granulometry (<10μm), which
consists of the addition of chemical reagents (dispersants and flocculants). The flocculating
agents selectively adsorb on the surface of a mineral species in order to form aggregates of
larger particle size. Subsequently, such aggregates are separated from the rest of the suspension
by flotation, magnetic separation and others. In this study with the slurry of iron ore from
Samarco, turbidity and floculation tests were performed and finally the magnetic separation
were carried out. After the characterization of the material, it was found Fe contents equal to
51.37% and SiO2 of 15.11%, d80 in 11.07μm, density equal to 4.17 g/cm3 and surface area of
14.84 m2/g. In the X-ray diffractogram the following minerals were identified: hematite,
goethite, quartz and kaolinite. The turbidity studies showed a greater dispersion of slurry at pH
10,5 for sodium hexametaphosphate and sodium metasilicate. Further clarification of the
suspension was found when low concentrations of corn starch (10ppm) were used. After
previous column flocculation studies, the following optimum concentrations were obtained:
50g/t for the dispersants and two values for the corn starch flocculant (50 and 200g/t). The
variables studied in the selective flocculation/magnetic separation experiments were: pH (7 and
10,5), fixed dispersant concentration (50g/t), corn starch concentration (50 and 200g/t)
magnetic separation in the fields 3575 and 5465 gauss. The best results with sodium
hexametaphosphate dispersant (mass recovery of 63.03%, Fe content 59.65% and metallurgical
recovery of 72.83%) were obtained at pH 10.5, corn starch concentration equal to 200g/t and
magnetic field of 3575 gauss. The sodium metasilicate dispersant, at pH 10.5, maize starch at
50g/t concentration and 3575 gauss magnetic field, were the following results: mass recovery
of 47.42%, Fe content of 59.51% and recovery metallurgical industry of 55.26%.

Keywords: Selective flocculation, flocculant, dispersant, iron ore, slurry.
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1. INTRODUÇÃO

A medida que os recursos minerais existentes na crosta terrestre são consumidos de
forma constante e que a procura por produtos minerais continua a aumentar, a necessidade de
utilizar minérios com teores mais baixos e de mineralogia complexa tornou-se cada vez mais
severa. Em função da diminuição das reservas com elevado teor de minério de ferro no
Quadrilátero Ferrífero, processos mais eficientes de concentração passaram a ter uma maior
importância no beneficiamento.
Na concentração de minério de ferro de granulometria abaixo de 0,15mm utiliza-se, na
maioria dos casos, a flotação catiônica reversa onde o mineral-minério é deprimido por agentes
depressores, geralmente amido, e a ganga (quartzo) é flotada por coletores eteraminas (R-O(CH2)3-NH2) (Araújo et al., 2009). Isso realmente resulta na geração de uma grande quantidade
de partículas finas durante a lavra e processamento de tais minérios. Enormes quantidades de
material fino são descartadas em barragens de rejeito, uma vez que, atualmente, os métodos de
beneficiamento convencionais não são eficientes para processar ultrafinos.
Somasundaran (1980) conceituou termos que definem o tamanho das partículas, os
quais serão utilizados com frequência nesse trabalho, da seguinte forma:
- fino: partículas entre 10 e 100μm (não são facilmente separadas por métodos
gravíticos);
- ultrafino: partículas entre 1 e 10μm (não são facilmente separadas por flotação);
- coloide: partículas menores que 1μm;
- lama: mistura de partículas ultrafinas e coloides geradas de operações de moagem,
possuindo uma sedimentação lenta.
Segundo Coelho (1974), a floculação seletiva é um processo potencial para separações
de sólido-sólido na faixa granulométrica ultrafina. A química de superfície coloidal de um
sistema de floculação seletiva é semelhante à separação por flotação em muitos aspectos, exceto
que os reagentes utilizados para a dispersão-floculação seletiva são principalmente polímeros
de cadeia longa em vez de cadeia curta.
De acordo com Baltar (2004), as barreiras críticas para aplicações industriais desta
técnica são a perda na seletividade mineral prevista em sistemas minerais mistos e a adaptação
dos testes de bancada para a escala industrial. Entre os desafios do estudo estão a identificação
de reagentes seletivos com base na química superficial das partículas, o uso de agentes para
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reduzir a heterofloculação com minerais de ganga e a adaptação das características do polímero
para alcançar a desejada eficiência de separação.
Pelo exposto anteriormente, há uma grande necessidade de desenvolver processos para
recuperar os ultrafinos de minérios e a floculação seletiva tem mostrado algum potencial a este
respeito.
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2. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

O aproveitamento de rejeitos descartados pelas mineradoras torna-se cada vez mais
imperativo, devido à minimização de impactos ambientais causados por esses materiais,
aumento da vida útil das minas e manutenção de postos de trabalho da região onde estes
empreendimentos estão localizados.
Estima-se uma produção anual de lama do complexo de Germano em 4,9 Mt, quando as
três usinas estão em operação. Dependendo dos teores das lamas, esses materiais podem ser
reprocessados para a mesma aplicação do minério ou em outras utilidades. No caso das lamas
de minério de ferro, as quais possuem teores muitas vezes maiores do que o minério alimentado
nas plantas de concentração, pode-se pensar em aproveitá-las na siderurgia, que é a principal
funcionalidade. No entanto, processos que sejam capazes de recuperar materiais de
granulometria ultrafina (partículas < 10μm) devem ser desenvolvidos. Desta forma, vislumbrase como potencial técnica a floculação seletiva seguida de flotação ou concentração magnética
dos flocos formados.
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3. OBJETIVOS

Este trabalho teve por objetivo efetuar estudos de floculação seletiva em escala de
bancada de uma amostra de lama depositada na barragem de rejeito da Samarco Mineração,
visando a subsidiar trabalhos futuros de avaliação do aproveitamento dos minerais de ferro
presentes em lamas produzidas no processo de deslamagem da planta industrial da empresa.

3.1. Objetivos específicos
•

Efetuar caracterização mineralógica, química e física de amostra da lama.

•

Determinação de turbidez (análise inicial da capacidade de agregação/dispersão dos
reagentes) e da mobilidade eletroforética da lama in natura e condicionada com
reagentes (dispersante e floculante).

•

Efetuar ensaios de floculação, a fim de analisar a influência das seguintes variáveis: pH
(7 e 10,5), tipo e dosagem de reagentes (dispersantes e floculantes).

•

Efetuar separação dos flocos formados em concentrador magnético (com variação do
campo magnético).
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nas seções subsequentes serão apresentados aspectos teóricos relacionados ao
desenvolvimento deste trabalho.

4.1. Composição e propriedades físicas e químicas de minerais presentes em minérios de
ferro da mina de Alegria/Samarco
A reserva estimada de minério de ferro do complexo de Germano (ativo da empresa
Samarco, onde se encontra a mina de Alegria), localizado da região sudeste do Quadrilátero
Ferrífero, era de 2,9 bilhões de toneladas em 2015 (Rocha, 2008).
Rocha (2008) efetuou a classificação dos minérios de ferro da mina de Alegria em
função da mineralogia e microestrutura da hematita. Na tabela 1 estão apresentadas as diversas
tipologias e características das mesmas, conforme tal classificação.
Sabe-se que goethitas presentes em minério de ferro ocasionam a produção de lama
excessiva na etapa de fragmentação. Logo, antes da concentração, faz-se necessário etapas de
deslamagem, levando a perdas consideráveis de ultrafinos ricos em ferro, os quais são
descartados para barragem de rejeito (Rocha, 2008).

4.2. Propriedades dos principais minerais minérios e de ganga de minério de ferro
Nas tabelas 2 e 3 estão apresentadas algumas características cristalográficas, texturais e
físicas de minerais de ferro e de ganga encontrados no minério da mina de Alegria da Samarco.
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Tabela 1 – Tipologia de minérios de ferro presentes na mina de Alegria da Samarco (Rocha, 2008).
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Tabela 2 – Propriedades químicas, cristalográficas, texturais, físicas e magnéticas dos minerais-minérios de ferro (modificado de Klein, 2001).
Mineral

Teor Fe (%)

Sistema
Cristalográfico

Densidade
Relativa

Dureza

Cor

Brilho

Clivagem

Susceptibilidade
Magnética κ
(x106 SI)

Hematita
(Fe2O3)

69,97

Hexagonal

4,5 – 5,3

5,5 - 6,5

cinza grafite,
vermelho ocre

Metálico

Ausente ou com
partição micácea
pronunciada

(0,42-3,80) x
10^4

Adamantino/Submetálico

Perfeita

1,28 - 1,70

Metálico

Ausente

7 x 10^4 - 2 x
10^7

Goethita
(FeO(OH))

62,9

Ortorrômbico

4,27

5,0 - 5,5

marrom
amarelado a
marrom
escuro

Magnetita
(Fe3O4)

72,4

Isométrico

4,9 – 5,2

6

preto

Tabela 3 - Propriedades químicas, cristalográficas, texturais e físicas dos minerais de ganga, encontrados no minério da mina de Alegria
(modificado de Klein, 2001).
Sistema
Cristalográfico
Cristalino
Quartzo (SiO2)
trigonal
Mineral

Caulinita
(Al2Si2O5(OH)4)

Monoclínico

Densidade

Dureza

Cor

Brilho

Clivagem

2,65

7

Variância
de cores

Vítreo

Ausente

2,6

2,0 - 2,5

Branco até
bege

Terroso

Perfeita
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Pela tabela 2, observa-se que as densidades dos minerais de ferro são próximas (entre
4,27 e 5,3 g/cm3) e a magnetita possui alta susceptibilidade magnética. Por essa razão, a
proporção de magnetita em minérios de ferro itabiríticos do Quadrilátero Ferrífero é uma
limitação nos circuitos de concentração magnética de alta intensidade (porcentagem máxima
de magnetita em torno de 2%). Na maioria dos casos, utiliza-se um separador magnético de
baixa ou média intensidade, a fim de evitar entupimento das câmaras do separador de alta
intensidade.
Nas figuras 1, 2 e 3 estão apresentadas as curvas de potencial zeta em função do pH da
hematita, goethita e magnetita, respectivamente.

Figura 1 – Potencial zeta da hematita em função do pH, solução eletrolítica de 10-3 M
de KNO3 (Vidyadhar et al., 2014).

Figura 2 – Potencial zeta da goethita em função do pH, solução eletrolítica de 0,1 M
de KCl (Lakshmipathiraj, 2006).
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Figura 3 – Potencial zeta da magnetita em função do pH, PIE = 5,6 e solução
eletrolítica de 10-3 M de KCl (Weng et al., 2014).

Tanto o ponto isoelétrico (PIE) da hematita (em pH igual a 6,6) quanto o PIE da goethita
(em pH igual a 6,7), observados nas figuras 1 e 2 estão coerentes com os valores de PIE da
hematita (entre 4,8 e 6,7) e goethita (6,7), reportados por Fuerstenau (1976). No entanto, o valor
do PIE de uma amostra de goethita, determinado por Lakshmipathiraj et al. (2006) foi de 8,2.
No caso da magnetita, o PIE = 5,6 (figura 3) é diferente do valor 6,5 determinado por Yu et al.
(2016). Estas diferenças de valores de PIE dos minerais encontrados por diversos pesquisadores
podem ser atribuídas a diferentes origens dos minerais, que podem conter, por exemplo,
impurezas e/ou substituição isomórfica de elementos químicos em suas redes cristalinas,
influenciando os valores de carga superficial dos mesmos em meio aquoso.
Nas figuras 4 e 5 estão apresentadas as curvas de potencial zeta em função do pH do
quartzo e caulinita, respectivamente.
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Figura 4 – Potencial zeta do quartzo em função do pH, solução eletrolítica de 10-3 M
de KNO3 (Vidyadhar et al., 2014).

Figura 5 – Potencial zeta da caulinita em função do pH, solução eletrolítica não
informada (Hu et al., 2003).

Os valores de PIE do quartzo é 1,4 (figura 4) e da caulinita é 4,3 (figura 5), ou seja, o
quartzo possui carga elétrica negativa maior do que a caulinita.
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4.3. Princípios básicos da floculação

4.3.1. Estabilidade de partículas coloidais
A estabilidade de partículas coloidais em meio aquoso pode ser mais compreendida pela
teoria DLVO (das iniciais de Derjarguin-Landau-Verwey-Overbeek), para sistemas
exclusivamente liofóbicos. De acordo com essa teoria, a energia de interação entre as partículas
em meio aquoso pode provocar dispersão ou agregação das mesmas devido a ação das forças
de van der Waals e forças eletrostáticas entre as duplas camadas elétricas.
A figura 6 apresenta a energia potencial de interação entre partículas presentes em uma
dispersão em função da distância entre as mesmas, considerando-se somente as interações de
van der Waals e eletrostáticas. Pela figura 6, a soma das interações atrativas (V W) e repulsivas
(VE) fornece a energia de potencial total de interação (VT), que é dada pela equação (01)
apresentada abaixo.

Figura 6 - Energias de interação entre partículas - teoria DLVO (Jafelicci et al., 1999).

Vt = Va + Vr

(01)

Logo, se Va > Vr haverá agregação de partículas, caso contrário, a dispersão será estável.
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Para duas partículas esféricas idênticas, a energia de atração (Va) e energia de repulsão
eletrostática (Vr) é dada pelas equações (02) e (03) (Gregory, 1993):
Va = - Aa / 12 d

(02)

Vr = 2 π ε a ζ2 exp (-κd)

(03)

Onde:
(A): constante de Hamaker;
(a): raio das partículas;
(d) distância entre as partículas;
(ε): permissividade da solução;
(ζ): potencial zeta;
(κ): parâmetro de Debye-Hückel ou o inverso da espessura da dupla camada elétrica.
Analisando a Equação (03), alcança-se a agregação através da redução do potencial zeta
(ζ) ou pela diminuição da espessura da dupla camada elétrica (1/κ). A diminuição da barreira
energética apresentada na figura 6 pode ocorrer por diferentes mecanismos (Baltar, 2004):
•

Modificação da carga elétrica superficial da partícula pela influência de íons
determinantes de potencial (idp);

•

Adsorção específica de íons, com carga oposta à superfície, na camada de Stern
implica em redução do potencial zeta;

•

Adição de eletrólitos indiferentes, possibilitando a compressão da dupla camada
elétrica;

4.3.2. Mecanismos de adsorção de polímeros sobre partículas minerais
Os mecanismos de adsorção de polímeros sobre as superfícies dos minerais são:
interações eletrostáticas, ligações de hidrogênio, ligações hidrofóbicas e ligações químicas. A
predominância de qualquer um dos mecanismos mencionados acima em relação aos outros
depende do sistema mineral/polímero particular e das propriedades do meio aquoso. Em
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condições favoráveis, mais de um tipo de mecanismo pode ocorrer (Kitchener, 1992; Hollander
et al. ,1981; Mathur e Moudgil, 1997; Michael e Morelos, 1955).
No caso de um polímero com um grande número de unidades eletricamente carregadas,
a interação eletrostática é o mecanismo predominante pelo qual o polímero adsorve sobre as
partículas. Tais polímeros podem neutralizar e mesmo provocar uma inversão da carga
superficial em dosagens muito baixas, já que além das interações eletrostáticas ocorrem outros
mecanismos, como mencionado anteriormente.
Ligação de hidrogênio é o principal mecanismo de adsorção dos polímeros não-iônicos
em superfícies hidrofílicas. Segundo Baltar (2004), o tamanho reduzido do átomo de hidrogênio
e sua propensão em adsorver-se em partículas carregadas positivamente permitem uma
interação com átomos vizinhos eletronegativos possibilitando a ligação entre as partículas. Rose
e John (1985) afirmam que a energia destes tipos de interações é fraca (10 a 40 kJ.mol-1). Isso
significa que, mesmo que essas ligações sejam formadas e destruídas continuamente, o tamanho
da molécula do polímero permite vários pontos de interação. Hollander et al. (1981) aponta que
tal fato impede a dessorção, implicando em uma adsorção praticamente irreversível. Deve
notar-se que a adsorção por ligação de hidrogênio sozinha não é seletiva e os polímeros
adsorventes devido a ligação de hidrogênio são, por conseguinte, adequados idealmente para a
floculação em massa, em vez da floculação seletiva.
Nas interações hidrofóbicas, a cadeia hidrocarbônica dos polímeros é responsável pela
adsorção por interações hidrofóbicas em sólidos minerais com a superfície obrigatoriamente
hidrofobizada. Mathur e Moudgil (1997) cita que os mecanismos de adsorção do poli (óxidoetileno) ocorrem por meio do grupo etileno (-CH2CH2-) em sítios hidrofóbicos (Si-O-Si) da
superfície das partículas de quartzo.
No mecanismo de adsorção por ligações químicas entre os grupos ativos do polímero e
os sítios metálicos encontrados na superfície mineral faz-se surgir compostos insolúveis em
função de ligações covalentes ou iônicas. Esse tipo de adsorção é uma interação específica e
contribui para uma floculação seletiva (Weissenborn et al., 1994 b).
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4.3.3. Tipos de floculação de partículas coloidais
Os dois principais tipos de floculação de partículas sólidas são floculação por pontes
(bridging flocculation) e a floculação por reversão localizada de carga (patch flocculation).
Segundo Vreugde (1975), um polímero com elevada massa molecular, não iônico ou
com carga igual à da superfície mineral pode ligar-se aos sólidos. Somente uma parte da
molécula do reagente comunica-se com o sólido, sendo que o restante da cadeia polimérica se
liga a outra partícula, exercendo a função de pontes (floculação por formação de pontes) como
apresentado na figura 7.

Figura 7 –Floculação por formação de pontes (Baltar, 2004).

De acordo com Bolto e Gregory (2007), polímeros mais longos e polímeros fracamente
carregados são frequentemente mais eficientes do que polímeros mais curtos e altamente
carregados. Quando se utiliza uma dosagem elevada de polímero, a suspensão pode tornar-se
estabilizada novamente. Esta reestabilização da dispersão pode ser devido a uma inversão da
carga superficial das partículas sólidas.
Quando um polímero com massa molecular baixa ou média apresenta carga oposta à da
superfície mineral, há uma interação eletrostática fazendo com que as moléculas poliméricas se
espalhem sobre a partícula, revertendo pontualmente a carga do sólido nos locais de adsorção.
Como mostrado na Figura 8(a), a superfície apresentará uma disposição heterogênea das cargas.
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Dessa maneira, no momento do contato de partículas em regiões com cargas opostas, nota-se a
floculação por patch flocculation (Figura 8b).

Figura 8 – (a) Superfície mineral com distribuição heterogênea de cargas; (b) Patch
flocculation (Adaptada de BALTAR, 2004).

4.3.4. Variáveis do processo de floculação
A eficácia do processo de floculação decorre principalmente, da maneira como se aplica
o floculante, do sistema hidrodinâmico, do tamanho das partículas e do ambiente químico
(Baltar, 2004).
A Figura 9 mostra como atua um floculante polimérico na desestabilização de uma
suspensão. De acordo com Gregory (1992) inúmeros processos podem ocorrer de maneira
simultânea: homogeneização do polímero; adsorção na superfície do sólido; acomodação das
moléculas adsorvidas; formação e quebra dos flocos.
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Figura 9 – Processos que podem ocorrer simultaneamente após adição de um polímero em
uma suspensão. (A) adição, (B) homogeneização, (C) adsorção, (D) floculação e (E) quebra
do floco (Gregory,1992).
A maneira que se adiciona o polímero é fundamental para o rendimento da floculação.
Autores como Moudgil e Shah (1986) sugerem a adição do floculante em etapas, com o intuito
de melhorar a distribuição do reagente na suspensão. A solução do floculante tem de estar bem
diluída e o sistema sob forte agitação (sem romper as moléculas do polímero), para auxiliar na
diminuição do tempo para a completa homogeneização.
Em relação à cinética de agregação, existem dois tipos de floculação os quais estão
presentes em qualquer sistema: pericinética e ortocinética. Para partículas menores que 1μm,
predomina o movimento browniano (floculação pericinética), onde moléculas de água
propulsionadas pela energia térmica, geram colisões aleatórias entre as partículas coloidais. De
outra forma, a presença de um gradiente de velocidade possibilita a colisão entre partículas
maiores devido ao movimento do fluido, ocasionado a floculação ortocinética (Baltar, 2004).
Uma maior possibilidade de agregação das partículas ocorre quando há a presença de
um sistema de agitação externo, contribuindo para o movimento ortocinético dos sólidos. As
colisões são intensificadas quando a suspensão está submetida a um sistema hidrodinâmico, ou
seja, a taxa de floculação é aumentada com a agitação. Todavia, deve se atentar para a
velocidade crítica de cada sistema, uma vez que as forças cisalhantes oriundas da agitação
provocam a quebra dos flocos aglomerados. Flocos maiores quebram-se com mais facilidade,
deste modo a velocidade crítica decresce com o tamanho das partículas (Baltar, 2004).
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A probabilidade de aderência durante a colisão pode ser aumentada com o fornecimento
de energia cinética suficiente por meio de agitação, sendo este efeito dependente do tamanho
das partículas. Essa agitação eleva a distribuição homogênea do floculante por todo líquido,
contribuindo para uma floculação mais eficiente. De acordo com Richter (1991), tal fato não
interfere no movimento browniano, sendo este último excedido pela floculação ortocinética
(maior probabilidade de agregação, devido ao maior número de colisões).
Camp (1953) propôs que o produto entre o gradiente de velocidade (G) e o tempo de
floculação (t) poderia ser usado para julgar a adequação da floculação. Considera-se o número
de Camp entre 2 x 104 e 2 x 105 para obter um resultado satisfatório, dependendo da composição
química da água e da natureza/quantidade de coloides presentes na suspensão. O valor ótimo
de G tende a diminuir com o aumento da turbidez. Segundo Dalsasso (2005), valores médios
de G entre 20 e 75 s-1 (fator de agregação 1000 > fator de ruptura) e tempos de floculação entre
20 a 40 minutos são comumente usados.
Um aspecto considerável citado por Leja (1982) aponta a adsorção de reagentes sendo
menos intensa em superfícies de partículas ultrafinas. De acordo com o autor, esse fato auxilia
negativamente na perda de finos de minério de ferro para o material flotado, reduzindo a
recuperação metálica. Para reforçar, Turrer (2004) discutiu a ineficiência do amido de milho
(agente depressor) para recuperação de finos de minério de ferro. Segundo o autor, a baixa
adsorção do depressor na superfície das partículas finas dos minerais de ferro foi a causa central
da baixa recuperação metalúrgica no processo de flotação.
Moudgil et al. (1993) estudaram a relação entre o tamanho da partícula e a massa
molecular do reagente. Eles analisaram que um poli(óxido)etileno de massa molecular de 106
tem um desempenho melhor para uma amostra de dolomita com granulometria abaixo de 37μm
quando comparada à amostras do mesmo material na granulometria entre 43 e 53μm. Scheiner
(1988) destacou a necessidade de uma maior dosagem de floculantes para uma suspensão
formada por partículas ultrafinas, em função da maior área superficial total que deve ser
envolvida pelas moléculas poliméricas. No entanto, Lewellyn (1988) ressalta que uma adição
excessiva de polímero pode acarretar em recobrimento total das partículas, ou sobredosagem, e
consequentemente uma estabilização estérica do sistema.
Baltar (2004) ressalta a influência do pH nas interações de hidrogênio, consideradas o
principal mecanismo de adsorção dos polímeros, pois a mudança de pH interfere na carga
elétrica da superfície. O pH também é um fator importante no controle de dispersão do sistema.
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Íons H+ e OH- são determinadores de potencial para oximinerais podendo, portanto, modificar
a carga de superfície dessas partículas, alterando a estabilidade termodinâmica da polpa. A
habilidade do quartzo de adsorver moléculas de poliacrilamida foi estudada por Griot e
Kitchener (1965). Eles concluíram que tal capacidade de adsorção diminui com o aumento do
pH, justificando o papel catalisador dos íons OH- na hidratação do mineral.
Iwasaki e Lipp (1982) relataram recuperações ligeiramente inferiores a pH 7,
comparado com pH 9 e 11,5, usando amido de milho como floculante em amostras puras de
hematita. Weissenborn et al. (1994 b), utilizando amido de milho como floculante, encontrou
valores ótimos para teor e recuperação de hematita entre os pH 9,5 e 10,5.

4.3.5. Principais reagentes usados na floculação seletiva
Os principais reagentes usados em floculação seletiva são os floculantes e dispersantes.
Os floculantes consistem em polímeros naturais ou sintéticos e iônicos ou não iônicos,
de grande massa molecular (variando de 50.000 até alguns milhões). Os flocos são formados
quando partículas em suspensão são agregadas pelos filamentos das moléculas dos floculantes,
através do estabelecimento de pontes.
O amido é um polissacarídeo natural formado por dois componentes: amilose e
amilopectina. Sua fórmula química geral é (C6H10O5)n, onde n, o número de unidades D-glicose
que formam o amido, é elevado. Na figura 10 estão apresentadas as estruturas da amilose
(cadeias lineares) e amilopectina (cadeias ramificadas), o número n de unidades D-glicose para
a amilose permanece na faixa de 200 a 1.000 e para a amilopectina supera 1.500 (Baltar, 2004).
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Figura 10 – Estrutura química da amilose (a) e amilopectina (b) (Corradini et al.,
2005).

Segundo Molyneux (1983), o amido tem sido o reagente mais utilizado na floculação
seletiva de minério de ferro. No entanto, o autor afirma que floculantes sintéticos estão sendo
aplicados em função de várias vantagens:
i.

Possibilidade de modificação estrutural;

ii.

Composição química determinada;

iii.

Estabilidade química;

iv.

Maior disponibilidade;

A eficiência do floculante aumenta com o tamanho das moléculas, no entanto a
solubilidade do reagente tende a decrescer. Uma turbulência idealmente monitorada pode
compensar a falta de solubilidade das moléculas (Coelho, 1974).
As poliacrilamidas são polímeros sintéticos e podem ser alcançadas pela polimerização
do monômero acrilamida ou pela copolarização de dois ou mais monômeros. São hidrolisáveis,
possuem flexibilidade da cadeia e podem ser neutras, catiônicas ou aniônicas. Na figura 11, está
apresentada a fórmula química estrutural das poliacrilamidas.
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Figura 11 – Fórmula química estrutural das poliacrilamidas (Lima, 2010).

Baltar (2004) discute a importância do grau de ionização do polímero floculante. De
acordo com o autor, a existência de grupos ionizáveis possibilita a distensão da macromolécula
em função da repulsão eletrostática resultante. A dilatação da molécula contribui para a
formação de flocos e para um aumento na viscosidade da solução. A densidade iônica das
poliacrilamidas é influenciada pelo pH e pela concentração de sais na suspensão. Um grau de
ionização em níveis baixos pode acarretar num estiramento insuficiente da molécula. Por outro
lado, uma densidade alta de íons pode causar repulsão eletrostática em excesso.
O primeiro passo na floculação seletiva é averiguar se os minerais valiosos e de ganga
estão dispersos, caso contrário serão formados flocos mistos e, dessa maneira, a seletividade
será pobre. Tal dispersão pode ser conseguida pela adição de reagentes dispersantes, os quais
são compostos orgânicos ou inorgânicos capazes de individualizar as partículas minerais
agregadas. De acordo com Ma (2011), o silicato de sódio é o dispersante mais utilizado no
mundo para o beneficiamento de minério de ferro. Totou el al. (2011) utilizou o
hexametafosfato de sódio e obteve bons resultados para dispersão de minério de ferro. Mathur
et al. (2000) verificaram que a estabilização eletrostática das suspensões é geralmente
conseguida através da utilização de dispersantes tais como silicato de sódio (Figura 11a) e
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hexametafosfato de sódio (Figura 11b), que conferem uma elevada carga superficial negativa à
partícula. O diagrama de concentração logarítmica de SiO2 está representado na figura 12.

Figura 12 – (a) Fórmula química estrutural do silicato de sódio (Na2SiO3) e (b) Fórmula
química estrutural do hexametafosfato de sódio (NaPO3)6.

Figura 13 – Diagrama de concentração logarítmica para 1 x 10-3 mol.L-1 de uma solução de
SiO2 (Marinaks e Shergold, 1985).

4.4. Exemplos de trabalhos publicados sobre floculação seletiva de minério de ferro
Weissenborn et al. (1994 b) investigaram a influência de diversos tipos de amido
(araruta, milho, batata, tapioca e trigo) e poliacrilamidas (Magnafloc, fabricado pela Allied

34

Colloids; Maxflox, fabricado pela Maxwell Chemicals; Superfloc, fabricado pela Cyanamid)
na floculação seletiva de uma amostra de minério de ferro ultrafino (granulometria <10μm,
coletado do overflow de um hidrociclone), contendo 46,6% de Fe. Os testes de floculação foram
realizados numa coluna de sedimentação (volume 3L, diâmetro interno de 80 mm, comprimento
de 76 cm). A dosagem dos floculantes foi de 50 mg/L para os amidos e 0,5mg/L para as
poliacrilamidas. O dispersante utilizado foi o tripolifosfato de sódio (10mg/L para amido e 20
mg/L para poliacrilamidas) em pH 10,5 e de 5,0% em porcentagem de sólidos. Os
pesquisadores verificaram que todos os amidos produziram aumento razoável no teor Fe (52,6
a 56,5%). As maiores recuperações de ferro foram obtidas com o amido de tapioca (76%) e
com o amido de trigo (78%) para valores de pH 9,5 e 10,5. Para os ensaios efetuados com as
poliacrilamidas, embora tenha sido alcançado teores de ferro variando de 50,6% (Maxfloc 308)
e 58,7% (Maxfloc 908), as recuperações de ferro foram bem menores, variando de 7,3%
(Maxfloc 908) a 31,7% (Maxfloc 4975).
Ma (2012) realizou estudos de floculação seletiva da hematita, usando silicato de sódio
(SS) e hexametafosfato de sódio (HMP) como dispersantes (1 a 1000 ppm) e amido de milho
(1 a 1000 ppm) como floculante, em pH 10,5. Através desses estudos, verificou-se que o précondicionamento da hematita com o amido antes da adição dos dispersantes levou a um melhor
desempenho na floculação do mineral. Quando o mineral foi pré-condicionado com um dos
dispersantes, seguido de condicionamento com amido, foi observado pior desempenho da
floculação, fato atribuído à redução do número de sítios de adsorção disponíveis sobre a
superfície do mineral (estabilização estérica) para o amido adicionado subsequentemente. Foi
observado que o hexametafosfato de sódio teve um maior efeito dispersante na hematita em
relação ao silicato de sódio. O potencial zeta da hematita foi mais negativo com o uso do
hexametafosfato. A dosagem ótima foi 4 ppm para o amido de milho, onde a suspensão se
apresentou com menor turbidez.
Dash et al. (2011) em testes de sedimentação de rejeito de minério de ferro (8% em
massa), utilizando poliacrilamida aniônica como floculante (0,05% em massa) na faixa de pH
5,5-8,0, verificaram uma maior taxa de sedimentação do rejeito (14,45 m/h) na dosagem de 80
g/t de reagente em pH 8. Foi observada uma maior sedimentação em pH alcalino, no entanto o
sobrenadante se encontrou pouco transparente. Isto pode ser devido à maior carga superficial
negativa dos minerais em pH alcalino, resultando em uma baixa adsorção de poliacrilamida
aniônica na superfície das partículas presentes em estado disperso. O pH ideal encontrado foi
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de 6,5, onde 87% de partículas sólidas foram floculadas enquanto o restante permaneceu em
estado disperso e não se sedimentaram mesmo após 24 h.
Hanselhuhn (2015) efetuou testes da influência de diversos tipos de dispersantes
(silicato de sódio, henicosapolifosfato de sódio, ácido poliacrílico de massa molecular igual a
2000, 4000 e 7000) na floculação de minério de ferro (d80 = 23,1μm, 39,7% de Fe e 0,0268%
de P), proveniente da deslamagem de uma planta industrial de mineração de ferro, onde é
adicionada soda cáustica (para elevar o valor de pH e dispersar o amido, utilizado como
floculante na dosagem igual a 90,8g/t) em pH 11. Os ensaios de separação dos sólidos
floculados (hematita) foram efetuados por sedimentação em espessador contínuo de laboratório.
Nestes estudos, verificou-se baixa recuperação de Fe (42-52%), quando foi utilizado somente
dispersante. A adição de amido propiciou o aumento da recuperação de Fe e consequente
diminuição do teor de ferro do underflow. Os melhores resultados (recuperação de Fe = 51,8%
e teor de Fe = 50%) foram obtidos com henicosapolifosfato de sódio. Os resultados obtidos
com silicato de sódio e os diversos ácidos poliacrílicos foram similares (recuperação de Fe =
40% e teor de Fe = 44,5%).
Filizzola (2016) realizou testes de sedimentação de hematita compacta, hematita
especular e quartzo puros (< 37μm) com 1000 g/t de amido de milho e 10g/t poliacrilamida não
iônicas (Magnafloc 351-BASF; Flonex 920-SNF Foerger; Superfloc N100 e Superfloc N300Cytec), a fim de analisar o grau de dispersão das polpas em pH 10,5. Concluiu-se que todos os
reagentes poliacrilamida reduziram o grau de dispersão da polpa das amostras, todavia de forma
não seletiva. Por outro lado, quando amido foi adicionado à suspensão, houve uma diminuição
do grau de dispersão do sistema para as hematitas. Já para o quartzo, após a adição de amido, o
grau de dispersão permaneceu elevado. Tal fato aponta o caráter seletivo do amido para esse
tipo de sistema.
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5. MATERIAIS E METODOLOGIA
Neste trabalho foi utilizada uma amostra da lama proveniente da deslamagem do
circuito de flotação de minério de ferro da planta de Germano da empresa Samarco, depositada
na barragem de rejeito (baia 3). O material coletado pela própria empresa estava úmido. Na
figura 14 está apresentado o fluxograma de preparação da amostra.

Figura 14 – Fluxograma de preparação e ensaios efetuados.
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A figura 15 apresenta o aspecto visual da lama de minério de ferro após etapa de
secagem, desagregação, homogeneização e quarteamento.

Figura 15 – Lama de minério de ferro após etapas de preparação.

Como agente dispersante, foram utilizados os reagentes dispersantes hexametafosfato
de sódio (NaPO3)6, da fabricante Synth e metassilicato de sódio (Na2SiO3).5H2O, da fabricante
Vetec. Para função de floculante foi utilizado o reagente amido de milho (C6H10O5)n, da
fabricante Maizena.

5.1. Caracterização física
5.1.1 – Densidade aparente
A determinação de densidade aparente foi efetuada pelo picnômetro a gás (He)
(Ultrapyc 1200e da Quantachrome) do Laboratório de Propriedades Interfaciais do
DEMIN/UFOP, conforme a metodologia, proposta por Silva (2014):
(i)

Preenchimento de 70% do volume do porta-amostra de tamanho médio;
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(ii)

Temperatura ambiente;

(iii)

Tempo de equilíbrio automático;

(iv)

Pressão alvo = 117,2 kPa (17psi);

(v)

Tempo de purga = 4min

(vi)

Determinou-se a densidade aparente como sendo a média dos valores obtidos
em 3 medições, em que o desvio padrão relativo foi de 0,005;

5.1.2 – Área superficial específica e porosidade
A determinação de área superficial específica e porosidade foram efetuadas pelo
analisador de superfície específica e porosidade BET 1200 da Quantachrome Instruments,
pertencente ao Laboratório de Propriedades Interfaciais do DEMIN/UFOP. De acordo com o
procedimento experimental de Silva (2014):
(i)

(ii)

Preparação das amostras:
•

Temperatura de desgaseificação = 195ºC;

•

Tempo de desgaseificação = 2 horas;

•

Tempo total da análise = 40,7 min;

•

Isoterma de 8 pontos;

Ajuste do software de controle NOVAWin2:
•

Atraso térmico = 180s (estabilizar a medição antes da captura do primeiro
ponto da isoterma de adsorção-dessorção);

•

Condições de equilíbrio = entre 60s e 120s, para as quais se tem o mínimo e
o máximo de tempo, respectivamente, de flutuação da pressão relativa antes
de sua tomada como ponto da isoterma de adsorção-dessorção;

5.1.3 – Análise granulométrica
A determinação da distribuição granulométrica da amostra de lama foi efetuada pelo
granulômetro a laser Cilas 1064 do Laboratório de Propriedades Interfaciais do DEMIN/UFOP.
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Foi utilizado o metassilicato de sódio 0,1% p/v como agente dispersante da lama de minério de
ferro e condicionou-se a suspensão por 2min. O ultrassom foi utilizado por 60s.
5.2 Composição química
As análises químicas da amostra da lama de minério de ferro foram realizadas no
Laboratório da empresa Samarco. Foram determinados teores de Fetotal, SiO2, Al2O3, P, Mn,
CaO, MgO, TiO2 e PPC. A técnica utilizada foi espectrofotometria por fluorescência de raios
X (pastilhas fundidas).

5.3. Composição mineralógica
A análise mineralógica foi efetuada por difração de raios X. Utilizou-se o difratômetro
de raios X X3pert Powder da Panalytical, equipado com tubo de cobre (radiação Cu-Kα com λ
= 1,5405Å) do Laboratório de Microscopia Ótica/Difratometria de Raios X do Departamento
de Engenharia de Minas/UFOP, na condição de varredura em arranjo 2θ no intervalo de 2,5°
até 90°. As condições de operação do equipamento foram: voltagem = 45 kV e corrente igual a
40 mA.
O difratograma gerado da amostra da lama de minério de ferro foi analisado pela
comparação do mesmo, usando o software High Score Plus de posse dos padrões específicos
de difração dos minerais presentes: distância interplanar (d), intensidade e posição (2°) dos
picos de difração, contidos no banco de dados PDF-2/ICDD.
Visando a identificação/confirmação dos argilominerais presentes na amostra foi
efetuada análise termogravimétrica, usando o equipamento de análise termogravimétrica Q50
da Quantachrome do Laboratório de Espectroscopia Infravermelha/Análise Termogravimétrica
do Departamento de Engenharia de Minas/UFOP.
As condições operacionais padrões dos ensaios de TGA com a amostra foram:
temperatura final de 1000°C, taxa de aquecimento de 10°C/min com fluxo de N2 de
100mL/min, sendo 90mL/min para a amostra e 10mL/min para a balança e com isoterma de 5
minutos.
5.4. Testes de determinação de turbidez
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A metodologia para os testes de turbidez da amostra de lama foi efetuada de acordo com
o trabalho de Ma (2012):
•

0,1g de lama de minério de ferro foi condicionada com 100mL de água destilada por
30 min;

•

100mL de solução de floculante ou dispersante nas concentrações (10, 100 e 1000ppm)
foram adicionados, o pH foi ajustado em 7 ou 10,5 (sob agitação) e toda mistura
condicionada por mais 30min;

•

retirou-se 30mL para medida de turbidez (UNT), no turbidímetro.
Foram realizados testes em triplicata para obtenção da média das medidas efetuadas.
O equipamento utilizado foi o Alfakit Turbidímetro Plus, do Departamento de

Engenharia de Minas/UFOP.

5.5. Determinação de mobilidade eletroforética
Para determinação de mobilidade eletroforética da lama de minério de ferro foi utilizado
o equipamento Zetasizer Nano Series – Malvern Instruments, do Laboratório de Propriedades
Interfaciais do DEMIN/UFOP.
A mobilidade eletroforética da lama de minério de ferro em função do pH (7 e 10,5) foi
determinada na ausência de reagentes e na presença dos dispersantes metassilicato de sódio e
hexametafosfato de sódio. Em todos os ensaios, foi utilizada solução de 10-4 M de NaCl para
obtenção de força iônica constante. As condições dos ensaios foram as seguintes:
i. somente a lama de minério de ferro, na ausência de reagentes para os valores de pH 7
e 10,5;
ii. lama condicionada com hexametafosfato de sódio na dosagem de 10mg/L nos valores
de pH 7 e 10,5;
iii. lama condicionada com metassilicato de sódio na dosagem de 10mg/L nos valores
de pH 7 e 10,5;
O procedimento para determinação das curvas de mobilidade eletroforética da lama
segue abaixo:
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1. Preparação de suspensão da lama pela adição de 0,1g em uma proveta de 250 mL,
que então era completada com a solução de reagente na concentração desejada;
2. Cobriu-se a proveta com um filme plástico, agitando por inversão a dispersão
contendo o mineral;
3. Deixou-se a suspensão em repouso durante o tempo de sedimentação das partículas
de 10μm; calculado pela fórmula de sedimentação gravitacional- lei Stokes:

(4)
Onde: V é a velocidade terminal de sedimentação [m/s]; ρs e ρf são respectivamente, as
massas específicas do sólido e fluido [kg/m3]; η é a viscosidade dinâmica do fluido [kg/(m.s)];
g é a aceleração da gravidade [ m/s2] e d é o diâmetro d partícula [m]. O tempo de sedimentação
das partículas de 10μm da lama de minério de ferro foi de 20,23 min.
4. Transferiu-se a solução (partículas essencialmente ultrafinas) para um béquer de
50mL e manteve-se a dispersão em suspensão por agitação magnética (5 minutos);
5. Modulou-se o pH para 7 ou 10,5;
6. Injetaram-se com seringa, as dispersões na cubeta e, posteriormente, foi realizada a
leitura no equipamento.
7. As análises foram feitas em réplica para cada valor de pH. Calcularam-se os valores
de mobilidade eletroforética pela média aritmética das medidas efetuadas nos ensaios (3
medidas).

5.6. Testes de floculação seletiva/separação magnética
Os ensaios de floculação seletiva tiveram como objetivo formar uma suspensão em
condições para a posterior separação magnética. Após o condicionamento com os reagentes, a
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polpa foi direcionada para o separador magnético. A concentração dos dispersantes foi mantida
em 50g/t e o amido de milho variou-se em 50 e 200g/t. Tais concentrações foram obtidas após
estudos preliminares de dispersão/floculação em coluna, de acordo com a metodologia abaixo
(Weissenborn et al., 1994 b):
•

10,0 g da lama de minério de ferro foi condicionada com 10 mg/L de dispersante
(silicato de sódio e hexametafosfato de sódio) em 2000 rpm por 10 min, em um béquer
de 250 mL. O volume final da suspensão foi de 200 mL;

•

o pH foi adequado em 7 e 10,5, com soluções de NaOH e HCl;

•

amido de milho (25, 50 e 100 mg/L) foi adicionado e corrigido o pH da solução. Na
sequência, a mesma foi condicionada em 1000 rpm por 2 min;

•

após o condicionamento, adicionou-se a solução no funil instalado na parte superior da
coluna de sedimentação (figura 8), com 300 mL de água deionizada. A coluna foi,
previamente, completada com água deionizada;

•

A solução foi mantida no funil por 5 min e, então, a rolha foi retirada;

•

Foi estabelecido um tempo de 20 min para sedimentação dos flocos, e os mesmos foram
coletados na parte inferior da coluna, num tubo de ensaio de 30 mL;

•

A lavagem de flocos foi realizada para remover a ganga aprisionada, enchendo o tubo
de ensaio com água deionizada, invertendo cinco vezes e permitindo 2 minutos para a
sedimentação dos flocos. A lavagem foi repetida por duas vezes mais e o material
enviado para análise;

Os ensaios de dispersão/floculação seletiva foram realizados em célula de flotação
mecânica da CDC Equipamentos Industrias, do Laboratório de Propriedades Interfaciais do
DEMIN/UFOP (figura 16).
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Figura 16 – Célula de flotação utilizada para condicionamento.

Para os testes de separação magnética, utilizou-se o separador magnético (Inbras
Equipamentos Magnéticos e Vibratórios), do Laboratório de Processamento Mineral do
DEMIN/UFOP (Figura 17).
Foi elaborado um planejamento fatorial 23 em réplica, utilizando o software Minitab
2017, para realização dos experimentos para ambos os dispersantes hexametafosfato de sódio
e metassilicato de sódio, ver tabelas 4 e 5 abaixo.
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Tabela 4 - Planejamento fatorial dos ensaios com metassilicato de sódio (50g/t).
Ordem dos Ensaios
1
14
3
8
10
9
12
7
13
5
15
2
6
11
4
16

pH
7
10,5
7
10,5
10,5
7
10,5
7
7
7
7
10,5
10,5
7
10,5
10,5

Campo mag. (gauss)
3575
3575
5465
5465
3575
3575
5465
5465
3575
3575
5465
3575
3575
5465
5465
5465

Amido (g/t)
50
200
50
200
50
50
50
200
200
200
200
50
200
50
50
200

Tabela 5 - Planejamento fatorial dos ensaios com hexametafosfato de sódio (50g/t).
Ordem dos Ensaios
5
2
6
4
16
10
9
11
14
1
7
15
8
13
12
3

pH
7
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
7
7
10,5
7
7
7
10,5
7
10,5
7

Campo mag. (gauss)
3575
3575
3575
5465
5465
3575
3575
5465
3575
3575
5465
5465
5465
3575
5465
5465

Amido (g/t)
200
50
200
50
200
50
50
50
200
50
200
200
200
200
50
50
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O procedimento experimental dos ensaios de floculação seletiva/separação magnética
constou de:
• 75,0 g da lama de minério de ferro foi condicionada com a dosagem adequada (50g/t)
de dispersante (silicato de sódio ou hexametafosfato de sódio) em 2000 rpm por 10 min.
(previamente determinado nos ensaios preliminares de floculação em coluna, de acordo
com metodologia de Weissenborn et al., 1994 b), em uma cuba de 2 L. O volume final
da suspensão foi de 1500 mL (suspensão com 5% de sólidos);
•

Ajuste do pH em 7 e/ou 10,5, com soluções de NaOH e HCl;

•

Ajuste da velocidade de rotação da célula para 1000 rpm e adição de amido de milho
(50 ou 200g/t) e correção do pH suspensão, em condicionamento por 2 min;

•

Após o condicionamento, inseriu-se a polpa no alimentador do separador magnético
(figura 17) previamente ligado no valor do campo magnético adequado.
- O compartimento para retenção do material magnético foi preenchido com
esferas de aço com massa = 1,250 kg e diâmetro médio = 4,9 mm.

•

Foi estabelecido um tempo de 5min e então o material “rejeito não-magnético” foi
recolhido em um balde. Aplicou-se água de lavagem por 5min;

•

Após retirada do produto não-magnético, foi substituído o balde e em seguida, o
equipamento foi desligado para coleta do produto “concentrado magnético”.
Posteriormente, em outro recipiente as partículas retidas nas esferas (produto misto)
foram coletadas;
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Figura 17 – Separador magnético utilizado nos testes e esferas para retenção das
partículas magnéticas.

Por fim, os três produtos gerados foram filtrados, secados e enviados para análise
química (Fe, SiO2, Al2O3, P, PPC, Mn, CaO, MgO e TiO2) na empresa Samarco, para efetuar o
balanço de massa e metalúrgico nas condições estudadas.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1. Caracterização física
6.1.1 Densidade aparente, análise granulométrica e área superficial
A massa específica aparente média da amostra, determinada pelo picnômetro foi de 4,17
g/cm3. A lama de minério de ferro utilizada nos estudos de Dash (2011) apresentou uma
densidade aparente entre 3,5 e 3,6 g/cm3, com teores de Fe e SiO2 de 40% e 18%
respectivamente. A maior densidade aparente da lama da Samarco pode ser atribuída ao
conteúdo de Fe presente na amostra desse trabalho.
Na Figura 18 está apresentada a curva de distribuição granulométrica da lama de minério
de ferro estudada. Percebe-se que 80% das partículas encontram-se abaixo de 11,07μm. Tal
valor justifica o uso da técnica de floculação seletiva, de acordo com Coelho (1974), que indica
esta técnica para minérios com granulometria abaixo de 20μm. A tabela completa da análise
granulométrica se encontra no Apêndice I.

100
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40
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100,00

Figura 18 – Distribuição granulométrica da lama de minério de ferro (amostra global).
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Os resultados dos testes no analisador de superfície específica e porosidade BET 1200
da Quantachrome Instruments se encontram na tabela 6. A área superficial média encontrada
foi de 14,842 m2/g (d90 próximo a 15μm), valor menor que o encontrado por Weissenborn et al.
(1994 b), onde a área superficial foi de 17,7m2/g e d90 igual a 13,8μm. Os autores afirmaram
que minerais com granulometria reduzida aumentam o consumo de floculantes, em função da
maior área superficial.

Tabela 6 – Resultados médios das análises efetuadas no BET.
Área superficial específica (m2/g)
Tamanho médio dos poros (Å)
Volume específico do microporo
(cm3/g)
Área superficial específica do
microporo (m2/g)

14,842
15,997
0,0065
19,387

6.2. Composição Química
A composição química e a perda por calcinação da lama de minério de ferro estão
apresentadas na tabela 5. Observa-se que o teor de Fetotal da amostra analisada superou os 51%.
A perda por calcinação (PPC) da análise química, 7,04% foi próxima da encontrada na análise
termogravimétrica, 6,56%, apresentada na Figura 19. Considerou-se que o Al2O3 é proveniente
da caulinita.
De acordo com Resende (2009), o elevado teor da perda por calcinação tem alta relação
com a presença de goethita na lama da Samarco. Ele concluiu também que tal fator implica em
uma alta área superficial das amostras com essa característica. Weissenborn et al. (1994 b)
efetuou estudos com lama de minério de ferro com teores de Fe de 47,10%, SiO 2 de 15,4% e
PPC de 6,6%, valores semelhantes aos verificados na tabela 7.
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Tabela 7 – Composição química e PPC da lama de minério de ferro (amostra global).
Elemento Químico
e/ou Composto e PPC

(%)

Fetotal
SiO2
Al2O3
P
Mn
CaO
MgO
TiO2
PPC

51,37
15,11
3,39
0,097
0,117
0,235
0,167
0,139
7,04

6.3. Composição Mineralógica
6.3.1 Difração de raios X
No difratograma de raios X da lama de minério de ferro (vide Apêndice II) foram
identificados os seguintes minerais: hematita, quartzo, goethita e caulinita. Resultado
compatível com Resende (2009), que efetuou estudos com minério de ferro da Samarco e
encontrou altos teores de goethita. A presença de goethita é condizente com a alta PPC
encontrada na análise química (7,04%).

6.3.2 Análise termogravimétrica (ATG)
A figura 19 apresenta o termograma da amostra estudada, destacando-se a perda por
calcinação (PPC) igual a 6,56 %. Observa-se um pico entre 250º e 400ºC e outro pico entre 400º
e 600º da derivada da perda de massa, provavelmente oriunda da goethita e caulinita
respectivamente. Weissenborn et al. (1994 a) realizaram estudos com minério de ferro rico em
goethita e estabeleceram relação entre as reações de desidratação e desidroxilação e picos
endotérmicos entre 250°C e 400°C. No mesmo estudo, os autores citaram que a desidroxilação
da caulinita ocorre entre 510º e 640º. Segundo Strezov et al. (2011), o elevado teor goethita
leva o minério de ferro a uma condição mais propensa à degradação granulométrica nas etapas
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de beneficiamento, propiciando maior geração de lamas e consequentemente maiores perdas
metálicas na etapa de deslamagem.

Figura 19 – Termograma (TGA/DTA) da lama de minério de ferro estudada.

6.4. Mobilidade Eletroforética
O estudo de mobilidade eletroforética da lama de minério de ferro foi realizado com os
dispersantes metassilicato de sódio (S.S.) e hexametafosfato de sódio (HXF) na concentração
de 10 mg/L, nos valores de pH 7 e 10,5, ver figura 20.
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Mobilidade Eletroforética
pH = 7

pH = 10,5

Mobilidade eletroforética (m2/V.s)

0
-0,5
-1

Sem Reagente
S.S.

-1,5

HXF

-2
-2,5

-1,92

-1,84
-2,3

-3

-2,52

-3,5

-2,84

-2,93

-4

Figura 20 – Mobilidade eletroforética da lama de minério de ferro sem reagente e na
presença de dispersantes, em pH 7 e 10,5. Utilizou-se 10-4 M de NaCl como solução
eletrolítica.

Nota-se que em pH 10,5 a mobilidade eletroforética se manteve sempre mais negativa
do que em pH 7, independente do dispersante utilizado. Tal fato pode ser justificado pelos PIEs
das fases minerais presentes (hematita, goethita, quartzo e caulinita) serem em valores de pH
ácidos.
Tal como encontrado no presente trabalho, Ma (2012) encontrou valores de mobilidade
eletroforética mais negativos para hematita quando se utilizou hexametafosfato de sódio, em
comparação com o metassilicato de sódio em pH 10.

6.5. Ensaios de determinação de turbidez
Os ensaios de turbidez foram utilizados como parâmetro para os testes posteriores de
floculação. Nas figuras 21 a 23 estão apresentados os resultados médios dos ensaios de turbidez
em pH 7 e 10,5, efetuados com os dispersantes metassilicato de sódio, hexametafosfato de sódio
e amido.
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Metassilicato de Sódio
pH = 7

pH= 10,5

755,00
745,00

738,12

739,61

738,69

UNT

729,78

726,07

735,00

732,39

726,69

716,54

725,00
715,00
705,00
695,00
0

10

100

1000

CONCENTRAÇÃO (PPM)

Figura 21 –Turbidez (UNT) da suspensão de lama em função do pH e da dosagem de
metassilicato de sódio.

Hexametafosfato de Sódio
pH = 7

pH= 10,5

765,00
750,00

738,12 739,61

735,00

UNT

714,46

715,19

719,42

720,00
698,89

705,00

717,14

705,29

690,00
675,00
660,00
0

10

100

1000

CONCENTRAÇÃO (PPM)

Figura 22 - Turbidez (UNT) da suspensão de lama em função do pH e da dosagem de
hexametafosfato de sódio.

De acordo com as figuras 21 e 22, houve pouca variação da turbidez com o aumento da
concentração de metassilicato de sódio. Por sua vez, os testes de turbidez com hexametafosfato
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de sódio apresentaram valores menores a partir de 100ppm. Pelas Figuras 21 e 22 observa-se
que os valores de turbidez sempre se mantiveram maiores para os testes realizados em pH 10,5
para ambos reagentes, o que está coerente com os valores de mobilidade eletroforética
apresentados na figura 20. Isto pode ser devido à maior carga superficial negativa dos minerais
de ferro hematita e goethita, que possuem PIE em pH 6,6 (Vidyadhar et al., 2014) e 6,7
(Lakshmipathiraj, 2006), respectivamente em pH alcalino. Quartzo e caulinita apresentam PIE
em pHs mais ácidos, 1,4 (Vidyadhar et al., 2014) e 4,3 ((Hu et al., 2003), respectivamente.

Amido
pH = 7
900,00

738,12

pH= 10,5

739,61

800,00

609,25

700,00
600,00

UNT

553,45

558,41

463,56
427,51

500,00
400,00

218,31

300,00
200,00
100,00
0,00
0

10

100

1000

CONCENTRAÇÃO (PPM)

Figura 23 –Turbidez (UNT) em função do pH e dosagem de amido de milho.

Como pode ser observado na figura 23, em pH 7, foram obtidos menores valores de
turbidez que os testes em pH 10,5. independente das concentrações do floculante. Houve,
também, uma menor turbidez da suspensão na concentração de 10ppm de amido de milho. Ma
(2012) também obteve menores valores de turbidez em suspensões de hematita, utilizando
baixas concentrações (4ppm em pH 10,5) apenas com amido de milho, e também na presença
deste com silicato de sódio e hexametafosfato de sódio.
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Nas figuras 24 e 25, utilizou-se concentração de 10ppm tanto para os dispersantes
quanto para o floculante. As variáveis avaliadas foram pH 7 e 10,5, além da ordem de aplicação
do amido com os dispersantes, metassilicato de sódio (S.S.) e hexametafosfato de sódio (HXF).

S.S. + Amido
pH = 7

pH= 10,5

900,00
652,83

800,00
700,00
414,26

UNT

600,00
500,00
400,00

348,31
225,27

300,00
200,00
100,00
0,00
Amido / S.S.
S.S. / Amido
SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS REAGENTES

Figura 24 – Turbidez (UNT) em função da ordem de adição do dispersante
metassilicato de sódio (S.S.) e do floculante amido de milho, ambos em 10ppm e pH = 10,5.

HXF + Amido
pH = 7

pH= 10,5

1000,00
900,00
800,00
470,90

UNT

700,00
600,00

793,27

765,41

317,84

500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
Amido / HXF

HXF / Amido

SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS REAGENTES

Figura 25 – Turbidez (UNT) em função da ordem de adição dos testes dos reagentes
hexametafosfato de sódio (HXF) e amido, ambos em 10ppm e pH = 10,5.
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Para ambos os dispersantes, foram observadas turbidez menores em pH 7 e nos testes
com adição de amido primeiro. Quando adicionado inicialmente, o hexametafosfato de sódio
causou uma turbidez elevada, 793,27 UNT em pH 10,5. Por sua vez, a turbidez do metassilicato
de sódio nas mesmas condições foi de 652,82 UNT.

6.6. Floculação Seletiva/ Separação Magnética
6.6.1. Metassilicato de Sódio
A tabela 8 apresenta os resultados dos testes de floculação seletiva/separação magnética
da lama estudada com metassilicato de sódio (50g/t). Observa-se que o experimento 10 (amido
50g/t, campo magnético 3575 gauss e pH 10,5), onde obteve-se o mais alto teor de Fe (59,51%)
e a menor PPC (5,0%) dentre os testes realizados. O teor de SiO2 de 7,52% foi considerado
baixo, em comparação com os valores dos outros testes. Vale ressaltar que os três melhores
resultados obtidos com o dispersante metassilicato de sódio (teste 10, 12 e 2) ocorreram em pH
10,5 e concentração de amido de milho igual a 50g/t, em termos de teor de Fe e SiO2.
Tabela 8 – Resultados dos testes de floculação seletiva/separação magnética com
metassilicato de sódio (50g/t).
Testes

pH

Campo
Mag.
(gauss)

Amido
(g/t)

Massa
(%)

Fe (%)

SiO2
(%)

Al2O3
(%)

P (%)

PPC

Recup.
Metal. Fe
(%)

1

7

3575

50

48,27

57,35

9,39

2,19

0,08

5,70

55,10

2

10,5

3575

50

49,27

59,32

7,30

1,76

0,11

5,31

57,24

3

7

5465

50

49,46

57,05

9,58

2,08

0,10

5,93

55,53

4

10,5

5465

50

48,06

59,32

7,86

1,87

0,11

5,43

55,82

5

7

3575

200

47,35

58,32

7,90

2,06

0,10

5,65

53,66

6

10,5

3575

200

58,15

56,01

11,34

1,84

0,08

5,54

63,04

7

7

5465

200

53,55

57,30

9,37

2,25

0,13

5,74

60,05

8

10,5

5465

200

48,90

58,87

8,20

1,72

0,10

5,25

56,37

9

7

3575

50

46,82

58,37

8,65

1,77

0,11

5,34

53,39

10

10,5

3575

50

47,42

59,51

7,52

1,40

0,10

5,00

55,26

11

7

5465

50

49,03

57,52

9,13

1,95

0,01

5,91

55,58

12

10,5

5465

50

48,26

59,32

7,47

1,56

0,12

5,17

55,87

13

7

3575

200

47,27

58,17

8,47

2,06

0,14

5,56

53,37

14

10,5

3575

200

60,71

55,47

12,01

2,11

0,09

5,88

66,41

15

7

5465

200

54,58

56,84

9,38

2,23

0,09

6,01

60,69

16

10,5

5465

200

49,04

58,96

7,48

1,61

0,10

5,19

56,85
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Os gráficos de Pareto dos fatores estudados (pH, campo magnético e dosagem de amido)
sobre as variáveis respostas analisadas (recuperação em massa, teores de Fe, SiO2, Al2O3, P e
PPC) estão apresentados na figura 26. De acordo com a figura 26, os fatores que ultrapassam a
linha Efeito Padronizado são estatisticamente significativos para as variáveis respostas
analisadas para nível de confiança de 95% (α = 0,05).

Figura 26 – Diagramas de Pareto dos efeitos estudados (pH, campo magnético e dosagem de
amido) sobre as variáveis respostas (recuperação mássica, teores de Fe, SiO2, Al2O3, P e PPC)
com metassilicato de sódio (50g/t).
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Pela figura 26 observa-se que o efeito individual B (campo magnético) não foi
significativo para nenhuma das variáveis respostas analisadas. Nenhum dos efeitos estudados
(individualmente ou em combinação com os outros efeitos) foi significativo para a variável
resposta teor de P. Para as variáveis respostas recuperação em massa e teor de Fe, os mesmos
efeitos foram significativos. Porém, com níveis diferentes de significância (veja figura 26). Para
a variável resposta SiO2, os termos A, B e C não foram significativos. Somente a combinação
dos fatores AC, AB, BC e ABC. Para a variável resposta Al2O3, o único fator significativo foi
o A (pH).
Como pode ser observado pela figura 27 abaixo, de modo geral, foram obtidos maiores
teores de Fe para pH 10,5. Neste valor de pH os teores de SiO2 e Al2O3 foram menores,
evidenciando a maior eficiência da dispersão da caulinita pelo silicato de sódio neste valor de
pH, o que está coerente com os estudos de dispersão. Os testes de turbidez apresentaram valores
maiores sempre em pH 10,5 (726,07 – 738,69 UNT, vide figura 21) para as três faixas
analisadas quando comparados com as análises em pH 7, no qual obteve-se valores entre 716,54
e 729,78 UNT. Ficam evidentes também recuperações mássicas acima de 48%. Levando em
consideração teor máximo de Fe (59,4%) e teores mínimos de SiO2 (7,4%) e Al2O3 (1,58%) no
concentrado obtido, a condição otimizada para os ensaios efetuados foi: Campo magnético de
3575 gauss, pH = 10,5 e 50g/t de amido.
Haselhuhn (2015), em testes de dispersão e floculação seletiva da lama de minério de
ferro (alimentação de 39,7% Fe e d80 = 23,1µm), obteve teor de Fe próximo a 44,5%, no entanto
recuperação abaixo de 40%, utilizando 90g/t de amido de milho e 136g/t de silicato de sódio
como dispersante em pH 11.
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Figura 27 - Gráficos de superfície dos valores médios para todas as variáveis respostas
(recuperação mássica, teores de Fe, SiO2, Al2O3, P e PPC) em função do pH e campo magnético
com 50 ppm de metassilicato de sódio. Foi fixado o valor de 125 g/t para amido.

6.6.2 Hexametafosfato de Sódio
A tabela 9 apresenta os resultados dos testes de floculação seletiva/separação magnética
da lama estudada com hexametafosfato de sódio (50g/t).
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Tabela 9 – Resultados dos testes de floculação seletiva/separação magnética da lama estudada
com hexametafosfato de sódio (50g/t).
Testes

pH

1

7

Campo
mag.
(gauss)
3575

Amido
(g/t)

Massa
(%)

Fe (%)

SiO2
(%)

Al2O3
(%)

P (%)

PPC

50

47,55

58,66

7,78

1,97

0,09

5,49

Recup.
Metal.
(Fe)
54,02

2

10,5

3575

50

60,35

56,00

11,31

2,01

0,09

5,54

65,83

3

7

5465

50

52,43

57,37

8,96

2,36

0,09

5,68

58,55

4

10,5

5465

50

41,16

59,89

6,61

1,58

0,08

5,24

48,07

5

7

3575

200

50,46

53,77

12,64

3,02

0,10

6,48

54,86

6

10,5

3575

200

64,14

55,38

11,85

2,21

0,09

5,74

69,09

7

7

5465

200

56,34

57,63

9,07

2,34

0,09

5,74

62,86

8

10,5

5465

200

65,81

56,71

10,59

1,94

0,09

5,25

70,61

9

7

3575

50

49,18

57,66

8,84

2,24

0,09

5,75

54,92

10

10,5

3575

50

57,89

56,48

10,96

1,83

0,08

5,35

63,52

11

7

5465

50

52,68

56,54

9,68

2,46

0,09

5,98

57,75

12

10,5

5465

50

49,83

59,09

7,75

1,76

0,09

5,42

57,46

13

7

3575

200

50,46

57,92

8,47

2,27

0,09

5,75

56,68

14

10,5

3575

200

63,03

59,65

7,22

1,78

0,08

5,35

72,83

15

7

5465

200

50,94

57,48

8,82

2,39

0,09

5,88

57,33

16

10,5

5465

200

65,81

55,09

12,29

2,21

0,09

5,68

70,36

Os gráficos de Pareto dos efeitos estudados (pH, campo magnético e dosagem de amido)
sobre as variáveis respostas analisadas (recuperação em massa, teores de Fe, SiO 2, Al2O3, P e
PPC com 50g/t de hexametafosfato de sódio estão apresentados na figura 28.
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Figura 28 - Gráficos de Pareto dos efeitos estudados (pH, campo magnético e dosagem de
amido) sobre as variáveis respostas analisadas (recuperação em massa, teores de Fe, SiO 2,
Al2O3, P e PPC com 50g/t de hexametafosfato de sódio.

Como pode ser visto na figura 28, os fatores que ultrapassam a linha “Efeito
Padronizado” são estatisticamente significativos para as variáveis respostas analisadas,
considerando nível de confiança de 95% (α = 0,05). A combinação dos fatores dois a dois e
dos três fatores simultaneamente foram significativos para a recuperação mássica. Este mesmo
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efeito foi observado para o dispersante metassilicato de sódio (figura 26). No entanto, para as
variáveis respostas: teores de Fe e SiO2, somente a interação dos três fatores foi significativa.
Enquanto somente o fator A (pH) foi significativo para as variáveis respostas: teores de Al2O3,
P e PPC. Logo, pode-se afirmar que de modo geral, o efeito dos fatores estudados sobre as
variáveis respostas analisadas (teores de Fe, SiO2, P e PPC) para concentração de 50g/t de
hexametafosfato de sódio foram diferentes dos resultados obtidos com 50g/t de metassilicato
de sódio (ver figura 26).
Os testes de turbidez, com ambos os reagentes (dispersante, seguido do acréscimo de
floculante) em pH 10,5, mostraram maior dispersão para o hexametafosfato de sódio (793,27
UNT) em comparação com metassilicato de sódio (652,83 UNT), como pode ser verificado nas
figuras 24 e 25. Na análise da mobilidade eletroforética, encontrou-se valores ligeiramente mais
negativos para hexametafosfato de sódio (-2,9m2/V.s) quando comparados com metassilicato
de sódio (-2,8m2/V.s). Portanto, turbidez maior e aumento do módulo negativo da mobilidade
eletroforética contribuíram para maiores teores de Fe (59,65 e 59,89%) e menores teores de
SiO2 (6,61 e 7,22%) para hexametafosfato de sódio, como pode ser verificado na tabela 9.
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A figura 29 apresenta os gráficos de superfície dos valores médios para todas as
variáveis respostas (recuperação mássica, teores de Fe, SiO2, Al2O3, P e PPC) em função do
pH, dosagem de amido e campo magnético para 50g/t de hexametafosfato de sódio.

Figura 29 - Gráficos de superfície dos valores médios para todas as variáveis respostas
(recuperação mássica, teores de Fe, SiO2, Al2O3, P e PPC) em função do pH e campo magnético
para 50 ppm de hexametafosfato de sódio. Foi fixado o valor de 125 g/t para amido.

Pela figura 29, observa-se maiores recuperações em massa com hexametafosfato de
sódio para pH 10,5. Comportamento similar foi observado para o dispersante metassilicato de
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sódio. No entanto, as recuperações mássicas com o hexametafosfato de sódio foram maiores do
que com metassilicato de sódio (veja figura 27). Em pH 10,5, dosagem de amido = 50g/t e
campo magnético = 5765 gauss o teor de Fe no concentrado obtido aumentou cerca de 8,5%
enquanto que os teores de SiO2, Al2O3, P e PPC diminuíram de 8,5%, 1,8%, 1,8% e 0,02%,
respectivamente em relação à alimentação.
Em todos as análises, para ambos os dispersantes, os melhores resultados foram obtidos
sempre em pH 10,5. Esse fato pode ser explicado pelos PIEs das fases minerais presentes serem
em pH baixo: hematita 6,6 (Vidyadhar et al., 2014), goethita 6,7 (Lakshmipathiraj, 2006),
caulinita 4,3 (Hu et al., 2003) e quartzo 1,4 (Vidyadhar et al., 2014) além da adsorção de
espécies aniônicas dos dispersantes utilizados sobre as superfícies dos minerais ali presentes,
aumentando o módulo negativo da mobilidade eletroforética da suspensão, o que levou a maior
eficiência da etapa de dispersão. Para os gráficos de Pareto, o fator pH sempre se mostrou
importante entre os termos que atingiriam a linha Efeito Padronizado (estatisticamente
significativos), para os dois dispersantes estudados. Isso justifica o melhor desempenho dos
testes sempre em ambiente com pH 10,5.
Weissenborn et al. (1994 b), em testes de floculação seletiva, obteve teor de Fe próximo
a 60%, no entanto recuperação abaixo de 40%, para lama de minério de ferro com 46,6% de Fe
na alimentação, utilizando 1000g/t de amido de milho e tripolifosfato de sódio 200g/t como
dispersante em pH 10,5.
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7. CONCLUSÕES
Após a caracterização da lama de minério de ferro, encontraram-se teores de Fe igual a
51,37% e SiO2 na faixa de 15,11%, Al2O3 3,39%, P 0,097%, PPC 7,04% e d80 em 11,07µm. O
alto teor de Fe (coerente com a densidade aparente analisada de 4,17 g/cm 3) e a granulometria
ultrafina justificam o estudo de floculação seguido da separação magnética. Foram identificadas
as seguintes fases minerais: hematita, goethita, quartzo e caulinita, condizentes com outros
estudos realizados com esse mesmo tipo de material. A área superficial específica da lama
estudada foi de 14,84 m2/g.
Os estudos de turbidez mostraram uma maior dispersão da lama de minério de ferro em
pH 10,5 para hexametafosfato de sódio e metassilicato de sódio. Acréscimo das concentrações
de ambos os dispersantes não implicou em maiores níveis de turbidez. Foi encontrada uma
maior clarificação da suspensão quando se utilizaram baixas concentrações de amido de milho
(10ppm).
A mobilidade eletroforética da lama de minério de ferro para os dois dispersantes
utilizados se apresentou mais negativa em pH 10,5 quando comparada com pH 7. Esse fato
pode explicar a maior eficiência da etapa de dispersão em pH básico, onde espécies aniônicas
dos dispersantes utilizados se adsorvem sobre as superfícies dos minerais presentes na
suspensão, aumentando o módulo negativo da mobilidade eletroforética.
Nos ensaios de floculação seletiva, usando 50g/t de dispersante (metassilicato de sódio
e hexametafosfato de sódio) e 50g/t de amido (floculante), seguida de separação magnética
foram obtidos teores de Fe no concentrado de aproximadamente 60% e teores de SiO2 (6,6 a
7,7%), Al2O3 (1,4 a 1,6%) e recuperação mássica acima de 41% para pH 10,5.
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APÊNDICES
Apêndice I

Apêndice I.I – Distribuição granulométrica da lama de minério de ferro (amostra global).
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Apêndice I.II – Tabela completa da granulométrica da lama de minério de ferro (amostra
global).
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Apêndice II

Apêndice II - Difratograma de raios X da lama de minério de ferro.

Apêndice III.I – Sumário do Modelo: Metassilicato de Sódio
Regressão Fatorial: Massa (%) versus pH, Campo mag. (gauss), Amido (g/t)
Sumário do Modelo
S
0.915563

R2
97.39%

R2(aj)
95.11%

R2(pred)
89.57%

Regressão Fatorial: Fe versus pH, Campo mag. (gauss), Amido (g/t)
Sumário do Modelo
S
0.390838

R2
95.35%

R2(aj)
91.28%

R2(pred)
81.41%

Regressão Fatorial: SiO2 versus pH, Campo mag. (gauss), Amido (g/t)
Sumário do Modelo
S
0.599834

R2
91.74%

R2(aj)
84.51%

R2(pred)
66.95%

Regressão Fatorial: Al2O3 versus pH, Campo mag. (gauss), Amido (g/t)
Sumário do Modelo
S
0.178403

R2
75.93%

R2(aj)
54.87%

R2(pred)
3.71%
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Regressão Fatorial: P versus pH, Campo mag. (gauss), Amido (g/t)
Sumário do Modelo
S
0.0155111

R2
48.23%

R2(aj)
2.93%

R2(pred)
0.00%

Regressão Fatorial: PPC versus pH, Campo mag. (gauss), Amido (g/t)
Sumário do Modelo
S
0.240107

R2
80.65%

R2(aj)
63.72%

R2(pred)
22.61%

Apêndice III.II – Sumário do Modelo: Hexametafosfato de Sódio
Regressão Fatorial: Massa (%) versus pH, Campo mag. (gauss), Amido (g/t)
Sumário do Modelo
S
2.67315

R2
92.83%

R2(aj)
86.56%

R2(pred)
71.33%

Regressão Fatorial: Fe versus pH, Campo mag. (gauss), Amido (g/t)
Sumário do Modelo
S
1.59458

R2
51.73%

R2(aj)
9.50%

R2(pred)
0.00%

Regressão Fatorial: SiO2 versus pH, Campo mag. (gauss), Amido (g/t)
Sumário do Modelo
S
1.67389

R2
56.69%

R2(aj)
18.80%

R2(pred)
0.00%

Regressão Fatorial: Al2O3 versus pH, Campo mag. (gauss), Amido (g/t)
Sumário do Modelo
S
0.247288

R2
73.55%

R2(aj)
50.41%

R2(pred)
0.00%

Regressão Fatorial: P versus pH, Campo mag. (gauss), Amido (g/t)
Sumário do Modelo
S
0.0023552

R2
86.54%

R2(aj)
74.76%

R2(pred)
46.16%

Regressão Fatorial: PPC versus pH, Campo mag. (gauss), Amido (g/t)
Sumário do Modelo
S
0.263758

R2
62.64%

R2(aj)
29.95%

R2(pred)
0.00%

