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RESUMO 
 
Rejeitos da mineração contendo grandes quantidades de finos são constantemente 
descartados em barragens e a recuperação da água contida depende, dentre outros 
fatores, da remoção de reagentes residuais e material particulado fino (menor do 
que 2 µm). Devido às suas características de tamanho e cargas superficiais, tais 
partículas requerem tempos de sedimentação impraticáveis industrialmente. O 
estado de dispersão dessas partículas está diretamente relacionado ao potencial 
eletrostático de superfície, sendo necessárias etapas de desestabilização de cargas 
e agregação, por meio de coagulação e floculação. Na indústria mineral as 
poliacrilamidas são os polímeros comerciais mais utilizados; porém, com a demanda 
por floculantes de menor custo e ambientalmente amigáveis, os polímeros naturais 
de uso ainda incipiente, como quitosana e ácido húmico, passam a ser atrativos. A 
quitosana, com propriedades policatiônicas pode ter interações com substâncias 
aniônicas, tais como ácido húmico (AH), e formar uma macromolécula para adsorção 
em partículas minerais. Este trabalho teve como objetivo estudar condições 
operacionais de floculação e desaguamento para rejeitos de minério de níquel, 
utilizando, conjuntamente, como floculantes a quitosana e o ácido húmico e tendo 
como variável de resposta a turbidez do sobrenadante. Os resultados preliminares 
obtidos a partir de uma mistura de quitosana/ácido húmico em pH~7 mostram que é 
possível reduzir a turbidez de fluxos de sobrenadantes de 405 NTU para valores 
inferiores a 50 NTU, atendendo às normas ambientais vigentes para reuso da água. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ácido húmico; quitosana; partículas finas; adsorção; 
floculação. 
 
ABSTRACT 
 
Mining tailings containing large amounts of fines are constantly disposed of in dams 
and the recovery of water contained depends, among other factors, on the removal of 
residual reagents and fine particulate material (less than 2 microns). Due to their size 
and surface charge characteristics such particles require industrially impractical 
settling times. The dispersion of the particles is directly related to the electrostatic 
surface potential, being necessary steps to destabilize charges and allow 
aggregation through coagulation and flocculation. At the mining industry, 
polyacrylamides are the most commonly used commercial polymers; however, the 
demand for lower cost and environmentally friendly flocculants makes still incipient 
natural polymers become attractive, as chitosan and humic acid. Chitosan with 
polycationic properties may have interactions with anionic substances, such as humic 
acid (HA), to form a macromolecule adsorption with mineral particles. This work aims 
to study operating conditions of flocculation and dewatering for nickel ore tailings, 
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with turbidity as the response variable of the supernatant liquid. Preliminary results 
from a mixture of chitosan/humic acid to pH~7 show that it is possible to reduce the 
turbidity from 405 NTU supernatant liquids to less than 50 NTU, meeting regional 
environmental standards for water reuse. 
 

KEYWORDS: humic acid; chitosan; fine particles; adsorption; flocculation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A quitosana é obtida a partir da desacetilação da quitina, tem sido utilizada como um 
adsorvente para íons de metais de transição e espécies orgânicas, (como o ácido 
húmico - AH), pela sua protonação em meio ácido dos grupo amino (-NH2) e os 
grupos hidroxi (-OH) (Chang e Juang, 2004; Zhang e Bai, 2003). 
 
O AH é uma subclasse de substâncias húmicas e apresenta características 
macromoleculares. Apresenta muitas funções químicas, os grupos carboxílicos, 
fenólicos os que predominantemente transportam as cargas negativas em soluções 
aquosas (Zhang e Bai, 2003). 
 
O processo de adsorção da quitosana em argilas, como a caulinita, foi estudado por 
Li et al. (2013) que concluíram que a adsorção depende da densidade de cargas da 
argila. Quando essa densidade é grande, as interações eletrostáticas entre a 
quitosana e as partículas minerais de carga negativa são mais fortes. Portanto, a 
densidade de carga é dependente de sua protonação; a maioria dos grupos amina é 
protonada, principalmente, abaixo de valores de pKa~6,5 e são desprotonados em 
meio básico, o que significa que nessa faixa de pH não podem neutralizar cargas 
negativas coloidais. 
 
A adsorção do AH em argilas, como a montmorilonita, foi estudada por Stevenson 
(1994), que relatou a sua ocorrência apenas quando estão presentes cátions 
polivalentes no complexo de troca. Os principais cátions polivalentes responsáveis 
pela ligação dos AHs com as argilas estão preferencialmente na seguinte ordem: 
Fe3+ = Al3+ > H+ > Ca2+ > Sr2+ > Mg2+ > K+ > Na+ > Li+. Outras forças de ligação estão 
presentes, como as pontes de H+, que são de baixa intensidade, porém, 
acumulativas. Assim, a energia total de adsorção pode ser apreciável (Stevenson, 
1994).  
 
A adsorção da quitosana no AH foi estudada por Zhang e Bai (2003) e as curvas de 
potencial zeta são apresentadas na Figura 1.  
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Figura 1. Influência do pH no potencial zeta da quitosana e do AH (Zhang e Bai, 2003). 

 
Os autores mostram que em meio ácido para neutro a adição de ácido húmico à 
quitosana promoveu uma redução significativa no potencial zeta com relação à 
quitosana pura, indicando que alguma quantidade do AH foi adsorvido sobre a 
superfície da quitosana. Os pesos moleculares desses polímeros são de 232 kDa e 
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4 a 20 kDa para a quitosana (Li et al., 2013) e ácido húmico (Kawahigashi et al., 
2005), respectivamente. 
 
Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o potencial da quitosana, 
junto com o ácido húmico, na floculação de partículas ultrafinas de um rejeito de 
níquel, visando a recuperação de água de processo e a possível produção de pastas 
minerais. A interação entre esses polímeros naturais deve ser avaliada por meio das 
suas diferentes propriedades, como propiedades catiônicas da quitosana em meio 
ácido e peso molecular dos polímeros alternativos em questão.  
 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Materiais 
 
A quitosana e o AH foram produzidos pela Sigma-Aldrich Chemical Co. A amostra 
de rejeito de Ni é proveniente do estado de Minas Gerais. 
 
2.2. Preparação da quitosana 
 
A solução estoque de quitosana foi preparada pela dissolução de 1,0 g de quitosana 
em 1L de uma solução de HCl 0,025M, agitada durante 24 horas, conforme 
procedimento descrito por Bratskaya et al., 2004. 
 
2.3. Preparação do ácido húmico 
 
A solução estoque do AH foi preparada por dissolução de 1,0 g de AH em 1L de 
uma solução de KOH 0,1M, agitada por 48 horas e filtrada em papel de filtro 
quantitativo (Whatman no. 1), conforme metodologia utilizada por Zouboulis et al., 
2003. 
 
2.4. Determinação da distribuição granulométrica 
 
As partículas coloidais, com diâmetros menores do que 2 μm, exigem a coagulação 
e floculação. Porém é preciso analisar e quantificar a presença das mesmas na 
amostra. A amostra foi seca a 60 graus por 3 horas em estufa e posteriormente 

desagregada com o auxílio de uma peneira com abertura de malha de 297 µm. A 

determinação da distribuição granulométrica foi realizada em difratômetro a laser, 
Mastersizer 2000, da Malvern Instruments, com uso de 3 minutos de ultrassom.  
 
2.5. Medidas das cargas elétricas de superfície 
 
Esta análise indica a quantidade de energia requerida para penetrar na camada de 
íons em torno da partícula de modo a desestabilizá-la, medindo o potencial 
eletrostático entre a separação das camadas vizinhas da partícula (Zeta-Meter, n.d.).  
 
A amostra foi moída até uma granulometria menor que 20 μm, por determinação da 
metodologia de análise do equipamento Zeta Potential Analyzer (Brookhaven 
Instruments Corp.). Foram adicionados 0,5 g do rejeito seco a 0,5 L de água Mili-Q, 
para duas concentrações de eletrólito indiferente (0,001 M e 0,01 M de KNO3). A 
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polpa foi dividida em várias sub-amostras, para ajustes de pH, com soluções de HCl 
0,1 M e KOH 0,1 M, mantendo a mistura sob agitação contínua e temperatura 
controlada em 25°C; após 5 min de repouso a amostra foi, então, analisada.  
 
Para a quitosana, a medida de cargas superficiais foi realizada diretamente para a 
solução estoque (item 2.2). Para o AH, foi tomada uma alíquota da solução estoque 
(item 2.3) e preparada uma solução de 100 ppm. As soluções poliméricas foram 
divididas em várias alíquotas, as quais foram ajustadas ao pH desejado (3–12), com 
soluções de HCl 0,1 M e KOH 0,1 M. 
 
2.6. Ensaios de floculação 
 
Os ensaios foram realizados em equipamento Jar test, da marca Nova Ética. A polpa 
contendo 0,5% de sólidos foi preparada em um béquer de 2,0 L, à temperatura 
ambiente e homogeneizada por 3 minutos, a uma rotação de 225 rpm. Mantendo-se 
a rotação, foi realizada a adição de quitosana, mantida sob agitação por 2 minutos; 
em seguida, adicionou-se o AH, mantendo-se o sistema sob agitação por mais 2 
minutos. 
 
A rotação foi reduzida para 112 rpm (mistura lenta), para promover o crescimento 
dos flocos durante 1 minuto; ao cessar a agitação, a polpa foi deixada em repouso 
para sedimentação por um período de 1 hora. Após a sedimentação, foram retiradas 
alíquotas do sobrenadante para determinação da turbidez, em turbidímetro Hach 
2100P, e quantificação da eficiência de remoção dos sólidos. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Distribuição de tamanho das partículas 
 
O rejeito apresentou distribuição de tamanho de partículas com d(0,5)=10 μm e 
d(0,9)=2 μm, o que reflete a presença de colóides na polpa de Ni, precisando-se 
aplicar a operação de floculação, para sua remoção do líquido sobrenadante. 
 
3.2. Interação eletrostática 
 
As medidas do potencial zeta da quitosana, do AH e das cargas superficiais 
resultantes do rejeito de Ni são mostradas na Figura 2. O AH apresenta uma 
resultante de cargas superficiais negativa na faixa de pH de 3 para 12, o que pode 
ser atribuído à dissociação do ácido carboxílico (-COOH) e, em menor escala, do 
grupo fenólico (-OH), (Yan e Bai, 2005). Como indicam Zhang e Bai (2003), o pKa 
para o grupo carboxilico é de 3, e o pKa para o grupo fenólico é de 9. 
 
Em contraste, os grânulos de quitosana têm carga superficial positiva em soluções 
ácidas e carga superficial negativa em soluções alcalinas, com um ponto isoelétrico 
no pH 6, mostrando sua solubilidade em água, em meio ácido, por protonação do 
grupo amina (-NH2 a NH3

+) em pH<6, conforme reportado por Rinaudo (2006) e 
Zhang e Bai (2003), e estando perto de seu pKa situado entre 6,3 e 6,7 (Yan e Bai, 
2005). Em meio neutro a alcalino pode acontecer a sua floculação devido à 
desprotonação e transformação do grupamento amina para uma forma insolúvel (-
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NH2
- para -NH-), conforme reportado por Zhang e Bai (2003), Rinaudo (2006) e 

Quemeneur et al. (2008). 
 

 
Figura 2. Medidas de cargas superficiais da quitosana, ácido húmico e rejeito de níquel. 

 
No caso do rejeito de Ni, o pH natural da polpa está na faixa de 6,5<pH<7. Essa 
amostra, por se tratar de um rejeito contendo partículas de diferentes minerais, 
apresentou dois pontos isoelétricos, em pH=3 e em pH=10,5; também observou-se 
que o eletrolito é indiferente, e o rejeito apresenta uma zona coloidal estável na faixa 
de pH de 6,8 a 9. Acima do pH=10,5, as partículas do rejeito de Ni mostram uma 
reversão de cargas, de negativas para positivas. 
 
3.3. Relação entre cargas superficiais e o pH 
 
A medida do tamanho dos aglomerados é uma forma de avaliar o grau de agregação 
das partículas da polpa de rejeito, em função do pH do meio, conforme apresentado 
na Figura 3. Na região próxima ao ponto isoelétrico, em pH 3, o material apresenta 
maior tamanho de partícula, mostrando a possível aglomeração das mesmas, devido 
à neutralização das cargas superficiais; o mesmo pode ser observado em pH 12, 
estando perto do segundo ponto isoelétrico do rejeito de Ni, em pH = 10,5. 
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Figura 3. Agregação de partículas do rejeito de Ni em função do pH. 

 
3.4. Efeito da quitosana com o AH na superfície das partículas e agregação da 
polpa de Ni 
 
A eficiência da floculação, especialmente das partículas finas, foi quantificada por 
meio da medida da turbidez do líquido sobrenadante, após a floculação e 
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sedimentação da polpa. A turbidez média das polpas naturais (sem floculação) 
estudadas situa-se na faixa dos 1000 NTU. 
 
Para os testes de floculação da polpa preparada com água Milli-Q, as partículas em 
suspensão apresentaram-se mais estáveis em termos de cargas superficiais, 
mostrando uma baixa adsorção da quitosana nas partículas, que pode ser 
observado pelo valor da turbidez do efluente tratado, de 424 NTU, valor bem acima 
do objetivo desse trabalho, que é 40 NTU, para descarte do líquido (CONAMA, 
2005) ou reaproveitamento no processo. Mesmo com a adição complementar do 
ácido húmico (dosagens até 600 g/t) não houve melhoria na agregação das 
partículas. 
 
Aparentemente, a ausência de íons dificultou a adsorção da quitosana nas partículas 
minerais. Dessa forma, foram realizados testes de floculação para polpas 
preparadas com água da torneira, com características mais próximas de uma água 
industrial. Observou-se que a presença de cátions como Ca, Mg, Na e K na água da 
torneira influencia grandemente na desestabilização das cargas do rejeito de Ni, 
beneficiando a adsorção da quitosana na sua superfície, como pode se observar na 
Figura 4. 
 
Também nesses ensaios com água de torneira a dosagem da quitosana foi mantida 
constante (680 g/t) e feita a variação da dosagem do ácido húmico. Nota-se, pela 
Figura 4, que a melhor resposta de turbidez foi obtida para a dosagem de 80 g/t de 
AH, chegando ao valor de 4,3 NTU. Outro aspecto a destacar é que em valores de 
pH acima de 8 a adsorção não foi eficiente, devido a não desprotonação da 
quitosana; daí as cargas negativas das partículas da polpa e do AH se repelem, 
impossibilitando a agregação das partículas. 
 
A dosagem que mostrou a melhor resposta de turbidez no caso da água da torneira, 
mostrou uma influência notória na adsorção das partículas com a adição posterior do 
AH, em um pH próximo a neutralidade de 7,3, reduzindo a metade da turbidez feita 
só por a quitosana, a 258 NTU. 
 

 
Figura 4. Adsorção da quitosana (680 g/t) nas partículas de rejeito de Ni (0,25% de sólidos). 

 
Com base nos resultados da Figura 4, verificou-se que para valores de pH em torno 
de 6,5 e 7,0 foram obtidas as melhores remoções de turbidez. Dessa forma foram 
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realizados ajustes nas dosagens dos reagentes para polpas em pH~6,7, para polpas 
preparadas com água Milli-Q e água da torneira, para verificação da influência da 
presença dos cátions na água. Os resultados são apresentados na Figura 5. 
 

 
Figura 5. Adsorção da quitosana (680 g/t) e ácido húmico nas partículas de rejeito de Ni (0,5% 

de sólidos) a pH 6,7. 
 

Nota-se que com o uso da água industrial em pH 6,7, para uma polpa com turbidez 
inicial de 405 NTU, obteve-se uma expressiva redução na dosagem de quitosana, 
antes de 680 g/t para cerca de 120 g/t, e a dosagem de ácido húmico também foi 
reduzida para valores abaixo de 8 g/t, para uma resposta de redução de turbidez de 
95%. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O pH de 6,8 foi o ótimo para a formação de flocos devido à protonação dos 
polímeros e a influência dos prótons H+. 
 
A adsorção da quitosana é fortemente influenciada pelos cátions presentes na água 
da torneira e pelo pH. Os grupos amina protonados da quitosana favoreceram a 
elevada densidade de carga em pH<7, isto foi evidenciado pela sua melhor adsorção 
nas partículas do rejeito nesse pH, permitindo floculação e sedimentação de, 
aproximadamente, 90% das partículas suspensas. 
 
A adsorção do AH foi dada por meio dos cátions presentes na amostra e na água da 
torneira e por pontes de H+, no pH<7, possibilitando a remoção adicional de uma 
pequena quantidade de partículas superficiais ainda presentes no sobrenadante. 
 
A presença dos cátions na água industrial favoreceu a coagulação ou agregação das 
partículas; isto foi evidenciado pela comparação com os resultados obtidos com a 
água Milli-Q. 
 
O estudo da floculação das partículas de rejeito de Ni com a água mili-Q, mostrou a 
influência da quitosana sobre as partículas mais grossas, reduzindo a turbidez até 
um 57% (424 NTU). Quando o AH foi adicionado, observou-se uma redução 
adicional de turbidez, possivelmente devido à agregação das partículas superfinas, 
chegando a valores de redução de turbidez de 68% (258 NTU); esse fato foi 
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observado quando em pH próximo de 7, o que evidencia a ligação dos cátions dos 
argilominerais com os polímeros naturais. 
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