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RESUMO 

Esse trabalho teve como objetivo a quantificação do arraste hidrodinâmico em amostras de 
quartzo de alta pureza em testes de microflotação utilizando o tubo de Hallimond 
modificado. Para tal os ensaios foram conduzidos sem a presença dos reagentes coletores e 
depressores, em função das variáveis físicas do processo: massa e granulometria de quartzo,  
vazão de nitrogênio gasoso e microflotação na presença e ausência de um extensor de 20 
cm. Foi observado que a granulometria e o uso do extensor são os fatores de maior impacto 
no arraste hidrodinâmico do quartzo. Para o quartzo fino (-38 µm) o uso da extensão reduz o 
arraste em 23%, aproximadamente. Para o quartzo grosso (-75 +38 µm) essa redução foi de 
quase 6%, a uma mesma vazão de 60 NL/min. Verificou-se que para o quartzo fino o arraste 
hidrodinâmico é significativamente maior, comparado ao quartzo grosso.  

 

PALAVRAS-CHAVE: microflotação; concentração mineral; minério de ferro; arraste 
hidrodinâmico. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to quantify the entrainment of high purity quartz  in 
microflotation tests using the modified Hallimond tube. On this study, the reagents 
collectors and depressors were not used. The physical variables of the process: mass quartz 
sample, particle size, nitrogen gas flow rate and microflotation in the presence and absence 
of a 20 cm extender were evaluated. It was observed that the particle size and the use of the 
extensor had the major influence on quartz entrainment. For the fine quartz (-38 μm) the 
use of extension reduced the entrainment by 23%, approximately. For coarse quartz (-75 +38 
μm), the reduction was almost 6%, at the same gas flow rate (60 NL/min). It was verified that 
the entrainment of fine quartz is more significant than the coarse one. 
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1. INTRODUÇÃO 

Flotação é uma técnica de separação de misturas minerais que consiste na 
introdução de bolhas de ar a uma suspensão de partículas. A seletividade do processo se 
baseia no fato de que a superfície de diferentes espécies minerais pode apresentar distintos 
graus de hidrofobicidade. A propriedade diferenciadora pode ser natural ou induzida por 
reagentes denominados depressores, que ajudam a deprimir, ou seja, afundar determinados 
minerais, e coletores, que aumentam a hidrofobicidade de minerais para que sejam 
capturados pelas bolhas. Esse processo tem como princípio o contato bolha-partícula, onde 
as partículas hidrofóbicas vão aderir à superfície da bolha e serão carreadas para o topo da 
coluna ou célula e aquelas hidrofílicas permanecerão em suspensão.  

Com relação à eficiência de um determinado reagente na flotação (seja ele depressor 
ou coletor) de um mineral em específico, é usual a utilização de microflotação em tubo de 
Hallimond modificado nos estudos. Nesse dispositivo, após o condicionamento da polpa do 
mineral a ser testado, faz-se a passagem de N2(g) nesta polpa por meio de uma placa de vidro 
porosa no fundo da parte inferior do tubo de Hallimond. Nesse teste, a polpa é mantida em 
suspensão por meio de um agitador magnético, situado na parte inferior do tubo. Decorrido 
um determinado tempo (normalmente 1 minuto), o material flotado é recolhido, filtrado, 
secado e pesado para a determinação da influência do reagente na flotabilidade do mineral 
(Aguiar, 2014). 

No entanto, a flotação também pode ocorrer por arraste hidrodinâmico, sem a 
influência do reagente e independente de fenômenos químicos na superfície do mineral. 
Neste caso, as partículas são arrastadas entre as bolhas, seguindo o fluxo da água, e como 
não há a adesão com a bolha, reduz a seletividade do processo. Logo, para se determinar a 
efetividade de um reagente, é muito importante que o arraste seja quantificado e 
preferencialmente minimizado. 

Na flotação reversa de minério de ferro os minerais de ganga (quartzo é o principal) 
são carreados pelas bolhas e coletados na superfície da polpa, e os minerais de ferro 
(principalmente hematita) afundam- se. Dessa forma, promove-se a concentração. 

Uma parte significativa dos depósitos brasileiros de minérios de ferro contêm 
porções altamente intemperizadas, o que gera quantidades elevadas de partículas minerais 
finas (Mapa, 2006). 

Pease et al. (2006) e Baltar (2010) mencionaram a dificuldade da flotação de 
partículas finas, que se deve principalmente a uma alta área superficial e baixo valor de 
massa.  No caso do valor diminuto de massa há como consequência uma redução na 
probabilidade de colisão, devido à baixa quantidade de movimento associada aos finos, 
sendo então mais susceptíveis ao arraste hidrodinâmico. Baltar (2010) ainda ressalta que os 
finos, por possuírem pequena massa, possuem baixa velocidade de sedimentação, o que 
dificulta o retorno para a zona de polpa de partículas finas levadas à zona de espuma de 
forma não-seletiva.   

Este estudo pretendeu avaliar a influência de variáveis físicas no arraste 
hidrodinâmico de duas granulometrias de quartzo (fino: -38 µm, e grosso: -75 +38 µm), sem a 
utilização de reagentes coletores e depressores, em ensaios de microflotação em tubo de 
Hallimond, buscando as condições que conduzam ao menor valor de arraste hidrodinâmico. 
Essas condições que minimizam o efeito que mascara a ocorrência da flotação por um 
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fenômeno seletivo é fundamental para avaliar a real eficiência de coleta de um reagente em 
um sistema.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os trabalhos laboratoriais foram realizados nas instalações do laboratório de 
Metalurgia do Departamento de Engenharia Metalúrgica do Instituto Federal de Minas 
Gerais - Campus Ouro Branco - MG. O Tubo de Hallimond Modificado foi utilizado nos 
estudos de flotabilidade quartzo puro. As amostras do mineral utilizadas nos experimentos 
foram cominuídas e peneiradas previamente para a adequação granulométrica.  

O estudo do arraste hidrodinâmico foi desenvolvido em água destilada, sem a 
presença dos reagentes coletor e depressor, assegurando que a presença de partículas de 
quartzo no flotado fosse devida ao arraste hidrodinâmico. O pH dos ensaios foi pré-definido 
em 10,5, que é o pH geralmente utilizado na flotação catiônica reversa de minério de ferro, 
aplicando a amina como coletor (BALTAR, 2010). Após o ajuste do pH com hidróxido de 
sódio (NaOH), e introdução da amostra no tubo, fez-se o condicionamento por 5 minutos em 
um volume de 50 mL e, após esse condicionamento, completou-se o preenchimento do tubo 
de Hallimond (300 mL) com água destilada e em mesmo pH, 10,5.  

Após o condicionamento do mineral, fez-se a passagem de N2(g) na polpa e a flotação 
foi realizada por 1 minuto.  Durante o teste, a polpa foi mantida em suspensão por meio de 
um agitador magnético, situado na parte inferior do tubo de microflotação. Posteriormente 
foram recolhidas separadamente as frações de flotado e afundado que foram secadas em 
estufa a 100 °C e pesadas. A flotabilidade foi calculada através da Equação 1.  

 

Arraste (%) =
(massa do flotado)

(massa do flotado)+(massa do afundado)
x100     (Eq.1) 

 

Duas condições foram avaliadas, em termos construtivos do dispositivo de 
microflotação, com e sem o uso do extensor de 20 cm, conforme disposto na Figura 1.  
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Figura 1. Tubo de Hallimond Modificado utilizado nos testes a) Tubo sem extensor b) Tubo com extensor. 
Dados autorais. 

 

Além das condições de extensor presente e ausente, também foram estudadas as 
variáveis vazão de N2(g), granulometria do quartzo e quantidade de amostra testada. Na 
Tabela 1 encontra-se um resumo com os ensaios realizados.  Para maior confiabilidade dos 
resultados, os testes foram realizados no mínimo em duplicata. Para alguns casos foram 
realizados 10 testes em cada condição. 

Tabela 1 - Resumo dos ensaios realizados. 

Nº de Ensaios 
Realizados 

Massa de quartzo 
(g) 

Granulometria (µm) Vazão de N2(g) (NL/min.) EXTENSOR 

10 1 -75 +38 100 AUSENTE  

10 2 -75 +38 60 AUSENTE  

5 1 -75 +38 60 AUSENTE  

5 1 -75 +38 140 AUSENTE  

5 1 -75 +38 60 PRESENTE 

5 1 -75 +38 140 PRESENTE 

5 1 -38 60 AUSENTE  

8 1 -38 140 AUSENTE  

3 1 -38 60 PRESENTE 

2 1 -38 60 PRESENTE 

2 1 -38 140 PRESENTE 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na tabela 2 são apresentados os dados de granulometria e de composição 
mineralógica das amostras utilizadas nesse estudo, comprovando que a pureza dos minerais 
é adequada para os ensaios. 
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Tabela 2 – Caracterização granulométrica e mineralógica das amostras de quartzo a serem empregadas na 
microflotação.  

Espécie Mineral Granulometria Resultados da difração de Raios-X 

Amostra Quartzo Fino  -38µm Quartzo - (99,4%) + Sodalita (0,6%) 

Amostra Quartzo Grosso -75 +38µm Quartzo (100%)  

 
Os difratogramas correspondentes às análises mineralógicas das duas amostras de 

quartzo,  Quartzo Fino e Quartzo Grosso, estão dispostos nas Figuras 1 e 2, respectivamente.  
 

 
Figura 1 - Mineralogia da amostra de quartzo fino (-38 µm), obtida por difração de raio X. 

 

 
Figura 2 - Mineralogia da amostra de quartzo grosso -75 +38 µm, obtida por difração de raio X. 

É mostrada na Figura 3 a influência do uso do extensor no arraste hodrodinâmico do 
quartzo sob duas vazões distintas de gás nitrogênio, 60 e 140 NL/min. Com uma vazão de 60 
NL/min. o uso do extensor reduz o arraste médio de 28,16 % para 5,02%, era em média 5,6 
vezes maior. Já para a vazão superior (140 NL/min.) o uso do extensor reduz o arraste de 
28,94 % para 9,27%, em média. 
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Além disso, nota-se que a vazão possui influência no arraste do quatzo fino (-38 µm) 
apenas quando se utiliza o extensor. Nesse caso, o incremento da vazão, de 60 para 140 
NL/min. praticamente dobrou o valor arrastado, alterando de 5,02 para 9,27%. Para os 
testes conduzidos na ausência do extensor  a vazão foi irrelevante, tendo em vista os valores 
próximos de arraste hidrodinâmico quando a vazão foi aumentada. Isso evidencia que o uso 
do extensor, nos ensaios de microflotação em tubo de hallimond de partículas finas, tem um 
efeito mais relevante do que a vazão do gás nitrogênio, minimizando significativamente o 
arraste e consequentemente, facilitando o entendimento dos fatores que afetam a flotação 
verdadeira do mineral.  

Os resultados obtidos por Rodrigues et al. (2011) corroboram com esse 
comportamento. Esses autores realizaram testes de microflotação de quartzo em diferentes 
granulometrias e a presença ou ausência do extensor se mostrou como a variável de maior 
importância no arraste hidrodinâmico. No trabalho de Reis et al. (2016) foi encontrado que a 
vazão foi a variável de maior importância. Entretanto, os autores não utilizaram extensor 
durante os testes.  

 

 
Figura 3 - Influência da presença do extensor e da vazão de nitrogênio no arraste hidrodinâmico 

da amostra de quartzo fino (-38 µm). 

 

No caso dos testes de microflotação com o quartzo de maior granulometria, -75 +38 
µm, Figura 4, o uso do extensor é de menor relevância em comparação ao uso desse 
complemento para a microflotação de quartzo fino (-38 µm). Para o menor valor de vazão de 
N2(g), 60 NL/min., o arraste do quartzo de maior granulometria foi reduzido de 9,09% para 
3,63%.  Já para uma vazão maior (140 NL/min.), o uso do extensor reduziu o arraste 
hidrodinâmico de 11,2% para 9,09%.  

              Esse comportamento é esperado uma vez que os finos são mais susceptíveis ao 
arraste hidrodinâmico, pois possuem menor quantidade de movimento desse tipo de 
partícula (BALTAR, 2010).  
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Figura 4 - Influência da presença do extensor e da vazão de nitrogênio no arraste hidrodinâmico 

da amostra de quartzo grosso (-75 +38 µm). 

Outro parâmetro estudado foi a quantidade de quartzo utilizada no ensaio. Na Figura 
5 é mostrada a influência desse fator nos testes de microflotação. Para o maior valor de 
massa (2g) tem-se arraste hidrodinâmico ligeiramente menor (cerca de 3%). Entretanto, 
para o menor valor de massa obteve-se menor dispersão dos resultados, indicando melhor 
reprodubilidade. É válido ressaltar que o tempo de microflotação para os dois valores de 
massa testados foi o mesmo, sendo esse o provável motivo do arraste ser menor para massa 
maior (2g).  

 

 
Figura 5 - Influência da massa testada no arraste hidrodinâmico da amostra de quartzo grosso (-75 

+38 µm). Extensor Ausente. 
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4. CONCLUSÕES 

Dentre as variáveis estudadas, a vazão de nitrogênio e a quantidade de massa 
mineral tiveram menor influência na taxa de arraste hidrodinâmico em comparação com a 
granulometria do quartzo e ausência e presença do extensor.  

O uso do extensor se mostrou imprescindível nos ensaios com quartzo fino (-38 µm), 
reduzindo o arraste em até 5,6 vezes (de 28,16% para 5,02%). No caso do quartzo de maior 
granulometria (-75+38 µm) observou-se menor influência do uso do extensor, cuja redução 
máxima no arraste foi de 2,5 vezes (de 9,09% para 3,63%). Entretanto, o uso desse 
componente não pode ser desprezado para tal teste, mesmo para quartzo de maior 
granulometria, especialmente na vazão de 60 NL/min. 

Ao minimizar o arraste é possível avaliar, com menor interferência, a flotabilidade 
verdadeira do mineral em um sistema com reagentes, sendo então comprovada a eficácia 
desse complemento no ensaio de microflotação, principalmente em relação aos finos. 
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