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RESUMO 
 
Nas fábricas de ferro-ligas de manganês são gerados efluentes advindos 
principalmente dos pátios de estocagem de matérias-primas e produtos. A remoção 
de material particulado é importante, pois deve atender os padrões de qualidade de 
água estabelecidos pela legislação ambiental brasileira. Estudos de caracterização 
do efluente indicaram a necessidade de seu tratamento para enquadramento na 
resolução CONAMA nº 357/2005. Os seguintes parâmetros de caracterização foram 
considerados: 416,7 NTU de turbidez, 482 uC de cor, pH, 8,2, concentração de 
alumínio igual à 0,14mg/L e de manganês igual à 0,75mg/L. Deste modo o presente 
trabalho teve como objetivo melhorar a qualidade do efluente gerado em uma usina 
de fabricação de ferro-ligas de manganês utilizando agentes auxiliares. Ensaios em 
jar-test foram realizados para selecionar as dosagens desses reagentes. O 
coagulante utilizado foi o sulfato de alumínio nas dosagens de: 1mg/L; 1,5mg/L e 
3mg/L. O floculante testado foi uma poliacrilamida não iônica nas dosagens: 45g/t e 
100g/t. Foram realizados dois ensaios, o primeiro utilizando apenas o coagulante e o 
segundo com coagulante e floculante. Os melhores valores de turbidez, cor e pH 
foram obtidos com 3mg/L de sulfato de alumínio e 100g/t da poliacrilamida, sendo 
eles 14,2 NTU, 75uC e 8,16, respectivamente. No que se refere a concentração de 
alumínio e manganês, as concentrações presentes no efluente, após o tratamento, 
foram de 0,098mg/L e 0,121mg/L, respectivamente. Após o tratamento todos os 
parâmetros estudados se enquadram aos valores para descarte estabelecidos pela 
resolução CONAMA nº 357/2005. 
 
PALAVRAS-CHAVE: efluente; sulfato de alumínio; poliacrilamida não iônica; jar-
test. 
 
ABSTRACT 
 
In the ferromanganese alloys plants effluents are generated mainly from ore 
stockyards. The removal of this particulate matter is essential since it must meet the 
water quality standards established by the Brazilian Environmental Legislation. 
Effluent characterization studies indicated the need for its treatment for follow in 
CONAMA resolution 357/2005. These values are 416.7NTU of turbidity, 482uC of 
color, pH of 8.2, aluminum concentration of 0.1mg/L and manganese concentration 
of 0.75mg/L. Therefore, the present study aimed to improve the quality of effluent 
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generated in the ferromanganese alloys plants by using auxiliary agents. Jar-test 
trials were conducted to select the doses of these reagents. The coagulant used was 
aluminum sulfate with doses of 1 mg/L; 1.5 mg/L and 3 mg/L. A non-ionic 
polyacrylamide flocculant was tested at doses of 45g/t and 100g/t. A trial was 
performed using only the first coagulant and another with coagulant and flocculant. 
Despite the best values of turbidity, color and pH were obtained with 3mg/L of 
aluminum sulfate and 100g/t polyacrylamide (14.22 NTU 75,67uC and 8.16 
respectively). Regarding the concentration of aluminum and manganese 
concentrations in the effluent after treatment, were 0,098mg / L and 0,121mg / L, 
respectively. After treatment, all studied parameters fit to the values for disposal 
established by CONOMA resolution 357/2005. 
 
KEYWORDS: effluent; conference; aluminum sulfate; non-ionic polyacrylamide; Jar-
test.  



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

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

 

1. INTRODUÇÃO 
 
Uma das principais usinas de produção de ferro-ligas de manganês do Brasil 
encontra-se situada na região de Ouro Preto, Minas Gerais. Nesse empreendimento, 
são gerados efluentes como a água carreando material particulado, provenientes 
das calhas de drenagem dos pátios de matéria-prima, dos produtos e dos rejeitos da 
produção das ligas de manganês. Há, ainda, a geração do efluente líquido, oriundo 
do processo de resfriamento da escória.  
 
Esses efluentes são encaminhados para um tanque de decantação e a água 
recuperada no tratamento é encaminha ao corpo receptor, neste caso um córrego da 
região. Entretanto, em períodos chuvosos, a quantidade de partículas carreada 
pelas águas que passam pelo tanque de sedimentação aumenta. Estas partículas 
variam desde as coloidais, que sedimentam muito vagarosamente, até aquelas 
grosseiras, que se arrastam ao longo da corrente por distâncias que dependem de 
suas dimensões.  
 
A alta concentração de partículas de dimensões coloidais é responsável pela 
turbidez persistente e pela coloração das águas. Portanto, principalmente nos 
períodos chuvosos, o processo de decantação pode não ser suficiente para evitar os 
problemas ambientais, como por exemplo, assoreamento e/ou contaminação dos 
mananciais da região. 
 
Segundo, a norma do CONAMA de no 357/2005, alguns parâmetros físicos e 
químicos devem ser avaliados e atendidos para se diagnosticar a qualidade da água 
tratada. Entre os parâmetros avaliados, a turbidez e a cor, assim como outros 
fatores, a exemplo, a elevada concentração de metais como o alumínio e o 
manganês presente nesta região, podem ser melhorados, pelo aumento da 
velocidade de sedimentação das partículas em suspensão através da 
desestabilização da dispersão. Essa ação baseia-se na adição de agentes 
auxiliares, por adição de coagulantes e/ou floculantes adequados. 
 
A coagulação e a floculação são processos físico-químicos usados para agregarem 
coloides e partículas dissolvidas em flocos maiores, que podem ser facilmente 
sedimentados por gravidade e em seguida removidos (LICSKÓ, 1997; KAWAMURA, 
1996). 
 
O processo de coagulação corresponde à desestabilização das partículas através da 
redução das forças que tendem a manter as mesmas afastadas, por meio de um 
reagente químico apropriado. A coagulação depende do pH, temperatura, 
quantidade de impurezas do meio líquido e dosagem de coagulante, ocorrendo sob 
condições de forte agitação (AMIRTHARAJAH e O’MELIA, 1990).  
 
A floculação pode ser definida como um processo no qual as partículas em 
suspensão são colocadas em contato umas com as outras aumentando a sua 
granulometria e seu peso, possibilitando assim uma maior velocidade de 
sedimentação  
 
O fenômeno da floculação é afetado por fatores como: pH, a concentração do 
coagulante, temperatura, heterogeneidade de uma suspensão em relação ao tipo, 
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tamanho e fração de volume de partículas; e o tipo de reator incluindo o grau de 
mistura e a variação na escala e intensidade da turbulência são fatores que devem 
ser levados em consideração (ERNEST et al., 1995) 
 
Nesse trabalho, foram realizados ensaios de coagulação e/ou floculação para o 
efluente da bacia de decantação de uma usina de fabricação de ferro-ligas de 
manganês situado na região de Ouro Preto visando determinar a melhor dosagem 
dos reagentes de modo a tornar o efluente descartável segundo a norma do 
CONAMA de no 357/2005. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
O efluente foi coletado no tanque de decantação de uma usina de fabricação ferro-
ligas de manganês da região de Ouro Preto, apresentando concentração de sólidos 
totais de 225mg/L, turbidez igual à 416,71 NTU, pH igual à 8,22 (SILVA e REIS, 
2013), e coloração de 482uC. O efluente apresentava também uma concentração 
significativa de alumínio, 0,14mg/L e manganês, 0,75mg/L 
 
O coagulante e o floculante utilizados foram o sulfato de alumínio da marca Synth e 
uma poliacrilamida não-iônica da marca Ashland. Os ensaios foram realizados em 
jar-test. 
 
Os testes foram realizados em duas etapas. Primeiro os ensaios foram realizados 
usando apenas coagulante. A cada jarro do equipamento foi adicionado 1 litro de 
polpa, nos quais foram adicionadas dosagens de 1; 1,5 e 3mg/L de sulfato de 
alumínio. O efluente foi, então, submetido a dois processos de agitação: 1minuto 
para agitação rápida a 150rpm e 20 minutos de agitação lenta a 30rpm, seguidos de 
30min de repouso.  
 
A segunda batelada de ensaios foi análoga à primeira, contudo foram adicionadas 
dosagens de 45g/t e 100g/t de poliacrilamida juntamente com coagulante testado. 
Ambos os procedimentos foram realizados em duplicata. 
 
Ao final de cada etapa, foram coletadas amostra do sobrenadante para 
determinação dos valores de pH, cor e turbidez. Com os dados obtidos, foram 
construídos diagramas comparando os valores das duas etapas. A amostra que 
obteve o melhor resultado para os parâmetros analisados foi encaminhada para a 
análise química por espectroscopia de emissão atômica, com plasma indutivamente 
acoplado (ICP-AES) 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Nas figuras 1 e 2 estão apresentados os valores de turbidez e cor em função das 
dosagens de coagulante. O melhor resultado para turbidez e cor ocorreu com a 
dosagem de 3mg/L, obtendo valor médio de 19,75 NTU de turbidez e 93,63 uC de 
cor. Ou seja, para a maior dosagem de coagulante testada maior foi a 
desestabilização das partículas em suspensão, facilitando a sedimentação. 
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Figura 1. Valores de turbidez em função da dosagem de sulfato de alumínio (coagulante). 

 

 
Figura 2. Valores de cor em função da dosagem de sulfato de alumínio (coagulante). 

 
Nas figuras 3 e 4 estão apresentados os valores de turbidez e cor em função das 
dosagens de coagulante e floculante. Ao comparar estes ensaios nota-se que para a 
dosagem de 1mg/L de coagulante o teste mais satisfatório foi com a dosagem de 
45g/t de poliacrilamida. Possivelmente a quantidade de coagulante adicionada não 
foi suficiente para desestabilizar as partículas em suspensão. Dessa forma uma 
parte do floculante reagiria e a outra permaneceria em suspensão, interferindo nos 
valores de turbidez e cor. Para as dosagens de 1,5mg/L e 3mg/L os valores de 
turbidez e cor diminui com a adição de floculante, uma vez que há um maior saldo 
de cargas das partículas em suspensão. A dosagem de 100g/t de poliacrilamida 
apresenta o melhor resultado para a turbidez, 14,22 NTU, e para a cor, 75,67 uC. 
Ambos valores estão de acordo com a Resolução nº 357/2005 do CONAMA no qual 
é permitido um valor máximo de 40NTU e 75 uC. Possivelmente, além do saldo de 
cargas, os flóculos formados foram maiores que aqueles formados na concentração 
de 45g/t, apresentando assim, uma velocidade de sedimentação superior.  
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Figura 3. Valores de turbidez em função da dosagem de sulfato de aluminio como coagulante e 

floculante a 45g/t e 100g/t. 

 

 
Figura 4. Valores de cor em função da dosagem de sulfato de aluminio como coagulante e 

floculante a 45g/t e 100g/t. 

 
O terceiro parâmetro analisado foi o pH. Este se manteve, em ambos os 
procedimentos, entre os valores 7,80 e 8,45, valores estes aceitáveis pela 
Resolução no 357/2005 do CONAMA. 
 
No que se refere a concentração do alumínio e do manganês, o valor máximo aceito 
para água doce classe I pela Resolução CONAMA no 357/2005 é 0,1mg/L para cada 
um desses elementos. Portanto o efluente tratado encontra-se dentro dos limites 
estabelecidos, visto que as concentrações determinadas foram 0,098mg/L de 
alumínio e 0,121mg/L de manganês. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 

 A melhor dosagem para reduzir os valores de cor e turbidez do efluente foi 
com a adição de 3mg/L de coagulante e 100g/t do floculante, obtendo valores 
médios de 75,67 uC de cor e 14,22NTU de turbidez; 
 

 Considerando os parâmetros turbidez, cor, pH e concentração de alumínio e 
manganês, o efluente tratado encontra-se dentro dos valores estabelecidos 
para água doce classe I da Resolução no 357/2005 do CONAMA.  
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