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RESUMO 

A água é um dos principais insumo da indústria de mineração e o seu 
reaproveitamento é uma das maiores preocupações que atinge o setor. Neste 
trabalho foram avaliados dois polímeros floculantes (poliacrilamidas catiônicas) para 
agregação e sedimentação de amostras de lama vermelha, a fim de aumentar a 
eficiência da separação sólido-líquido. O objetivo do trabalho é estudar como 
concentrações variadas de polímero floculante afetam a velocidade  de  
sedimentação e a turbidez do sobrenadante, em polpas com concentrações de 
sólidos que variam de 10% a 30% (p/p). Os resultados mostram que o aumento da 
concentração de sólidos gera diminuição da velocidade de sedimentação, para uma 
mesma concentração de polímero utilizada. Para a dosagem mínima de polímero 
estudada (80 g/t) já foi possível aumentar a velocidade de sedimentação em até 
550%, em comparação com a sedimentação de polpas naturais, e produzir 
sedimentos com concentrações de 60% de sólidos. Quanto à turbidez, foram 
alcançados valores menores que 100 NTU, permitindo o reuso da água tratada em 
diversas etapas do processamento mineral. 

PALAVRAS-CHAVE: Espessamento, polímeros floculantes, lama vermelha, rejeitos 
de alta densidade, reuso de água. 

 

ABSTRACT 

Water is an important consuming in the mining industry, and its reuse is one of the 
biggest concerns facing this sector. In this study two flocculant polymers (cationic 
polyacrylamides) were evaluated for aggregation and sedimentation of red mud 
samples to increase the efficiency of the solid-liquid separation. The objective of this 
work is to study how flocculant polymer dosage can affect the settling rate and 
turbidity of the overflow in pulps with solids concentrations ranging from 10 to 30% 
(w/w). The results show that the increase in solids concentration leads to a decrease 
in settling velocity for the same polymer dosage. The polymer dosage of 80 g/t 
promoted the increasing in the settling rate of up to 550%, compared to settling 
velocity of natural pulps and produce sediments with concentration around 60% 
solids. Regarding the turbidity, it was possible to reach values above 100 NTU, 
allowing the reuse of treated water in the various stages of mineral processing. 

 
KEYWORDS: Thickening, flocculant polymers, red mud high density tailings, water 
reuse. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A indústria mineral utiliza grande quantidade de água nas operações de 
beneficiamento, e o reuso dessa água na indústria da mineração é dificultado devido 
à presença de partículas de granulometria fina e coloidais. Essas partículas são de 
difícil remoção, pois apresentam baixa velocidade de sedimentação natural, pela 
ação da gravidade, e tendem a se manter suspensas por tempo prolongado 
(Concha, 2014), dificultando a reutilização da água nas diversas operações unitárias 
envolvidas na indústria mineral. 

 

De acordo com a equação de Stokes (Equação 1), a velocidade de sedimentação é 
função direta do diâmetro da partícula e da diferença de densidades entre as fases 
sólida e líquida: 

 
   2      −      

  = 
      

18µ 
Eq. (1) 

 

Dentre estes parâmetros, o diâmetro é o mais facilmente manipulado, pela utilização 
de processos de coagulação/floculação, para aumentar a velocidade de 
sedimentação das partículas e a eficiência na separação sólido-líquido. Para tanto, 
há a necessidade de identificar as características de superfície das partículas 
componentes da polpa, tais como tamanho e densidade de carga superficial, que 
são parâmetros importantes na escolha de reagentes coagulantes e floculantes. 

 
Existe uma variedade de polímeros floculantes aplicada à agregação de partículas 
minerais, entretanto, deve haver sinergia entre as propriedades de superfície das 
partículas minerais e do polímero utilizado. Por exemplo, o pH do meio, a massa 
molar e a densidade de carga do polímero são fatores essenciais para promover 
etapas de agregação de partículas e separação sólido-líquido eficientes (Chen, 
2003). 

 

Ressalta-se a importância da dosagem do polímero na etapa de agregação de 
partículas, pois o seu excesso poderá interferir na disponibilidade de sítios ativos e 
na interação polímero-partícula, tornando o processo pouco eficiente. Além disso, o 
excesso de polímero pode causar aumento na viscosidade da polpa, contribuindo 
para a redução da velocidade de sedimentação, o que é indesejado (Gadelha et al., 
2015). 

 

Sendo o Brasil um dos maiores produtores de alumina do mundo, atingindo 10,4 Mt 
em 2015 (ABAL, 2015), também tem produção equivalente de lama vermelha. Dessa 
forma, justifica-se a importância de estudos para a melhoria de eficiência do 
desaguamento desse resíduo, para uma disposição mais segura, além de permitir o 
maior reuso de água nesse processo industrial. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1. Material 
 

O rejeito mineral estudado foi uma amostra de lama vermelha, proveniente de uma 
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refinaria no estado do Pará. Fez-se uso de água de torneira para o preparo das 
polpas minerais, conforme estudado previamente por França et al. (2015). Para os 
ensaios de floculação/sedimentação foram utilizados dois polímeros floculantes 
catiônicos - Magnafloc LT 7990 e Zetag 7565, produzidos e comercializados pela 
BASF. 

 
2.2. Preparo e caracterização do rejeito mineral 

 
A lama vermelha foi seca, homogeneizada e quarteada. O material foi caracterizado 
segundo sua distribuição granulométrica, pela técnica de espalhamento de luz, no 
equipamento Mastersize 2000 – Malvern. Em termos de densidade de carga 
superficial, o potencial Zeta foi determinado no equipamento Zetasizer nano series - 
Malvern, para a faixa de pH de 2 a 12, utilizando-se soluções de KCl 0,001 e 0,01 M 
como eletrólito indiferente e soluções diluídas de HCl e KOH para ajuste do pH. 

 
2.3. Planejamento experimental 

 

Para avaliar a influência dos diferentes polímeros floculantes na 
agregação/sedimentação da lama vermelha determinou-se um planejamento 
experimental fatorial completo a 5 ou 3 níveis, com tréplica no ponto central e duas 
variáveis: concentração de sólidos na polpa (10 a 30%) e dosagem de floculante (80 
a 200 g/t), conforme pode ser observado nas Tabelas 1 e 2. Além disso, foram 
realizados ensaios de sedimentação da polpa natural (sem adição de floculante)  
para todas as concentrações de sólidos estudadas, totalizando 41 experimentos. 

 
Tabela 1. Planejamento experimental para o floculante Magnafloc. 

 - 2 - 1 0 + 1 + 2 

% sólidos na polpa (p/p) 10 15 20 25 30 
Dosagem de polímero (g/t) 80 110 140 170 200 

 
Tabela 2. Planejamento experimental para o floculante Zetag. 

 - 1 0 + 1 

% sólidos na polpa (p/p) 10 20 30 
Dosagem de polímero (g/t) 80 140 200 

 

2.4. Ensaios de sedimentação 
 

As polpas foram preparadas em equipamento Jar Test da Nova Ética, sob rotação 
constante de 300 rpm, por 3 min, preservando-se o pH natural (10,5≤ pH ≤11) das 
mesmas. Após esse período, o floculante foi adicionado, sob rotação de 300 rpm 
durante 1 min; essa etapa caracteriza-se como zona de agitação rápida, em que a 
agitação mais vigorosa permite o contato entre as moléculas do polímero e as 
partículas minerais e uma etapa inicial de agregação; em seguida, a velocidade de 
agitação é reduzida para 150 rpm (zona de agitação lenta) e a polpa é agitada por 
mais 2 min, para permitir o crescimento dos flocos. 

 
A polpa floculada foi transferida para proveta de 2 L e mantida em repouso, em uma 
bancada plana e livre de vibração, por 2 h. Durante esse tempo, dados de altura da 
interface sólido-líquido em função do tempo foram coletados, para o cálculo da 
velocidade de sedimentação; além disso, a cada hora de ensaio foram retiradas  três 
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alíquotas do líquido sobrenadante para determinação de turbidez, utilizando 
turbidímetro portátil modelo 2100P, da Hach. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Caracterização da lama vermelha 

 
A análise granulométrica da lama vermelha revela um material com granulometria 
muito fina, 90% das partículas possuem diâmetro inferior a 16,22 µm. Tem-se, ainda, 
d(0.5)=4,32 µm e d(0.1)= 1,14 µm. 

 
Em termos de densidade de carga superficial, pode-se observar pela Figura 1 que a 
amostra apresenta ponto isoelétrico em pH em torno de 6. O pH natural da polpa é 
na faixa de 10,5 ≤ pH ≤ 11, porém essa região é caracterizada por forte repulsão 
eletrostática, devido à grande quantidade de partículas carregadas negativamente. 
Esse fato, associado à fina granulometria da amostra, torna ainda mais difícil o 
processo de sedimentação natural. 

 

Figura 1. Cargas superficiais da lama vermelha em função do pH. 

 
3.2 Ensaios de sedimentação 

 

Os floculantes catiônicos (Magnafloc e Zetag), de natureza eletrostática oposta à  
das partículas de lama vermelha, apresentaram um elevado potencial de 
agregação/sedimentação, pois permitem a neutralização das cargas, facilitando a 
agregação das partículas. A Figura 2 mostra a sequencia experimental de um dos 
ensaios de sedimentação realizado com o polímero Magnafloc, permitindo a 
visualização do deslocamento descendente dos flocos e a evolução das diferentes 
regiões de sedimentação com o tempo. 
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Figura 2. Sequência experimental do ensaio de sedimentação em proveta para a polpa com 15 
% de sólidos, após a etapa de floculação com 200 g/t de Magnafloc, sendo: (a) t = 0; (b) t = 10 
min; (c) t = 20 min; (d) t = 30 min; (e) t = 1 h e (f) t = 2 h. 

 
Os valores da velocidade de sedimentação para as polpas floculadas com  
Magnafloc e Zetag são apresentados nas Figuras 3 e 4, respectivamente. Observa- 
se que, em ambos os casos, o processo de floculação proporciona o aumento da 
velocidade de sedimentação, comparado à polpa sem floculante. Observa-se 
também que a velocidade de sedimentação decresce com o aumento da 
concentração de sólidos, tanto para polpas naturais como para as floculadas, 
reforçando que o efeito de população é muito pouco influenciado pelo uso de 
reagentes de agregação de partículas (Chen et al., 2003; Conha, 2014). 

 

A Figura 3 mostra, ainda, que a partir da dosagem de 80 g/t de Magnafloc, não há 
influência significativa na velocidade de sedimentação da lama vermelha, para uma 
mesma concentração inicial de sólidos. 

 

Figura 3. Velocidade de sedimentação em função da dosagem de Magnafloc para polpas com 
concentração mássica entre 10% e 30% de sólidos. 

 

Para o polímero Zetag, acréscimos na sua dosagem levam ao aumento na 
velocidade de sedimentação, sendo o efeito mais intenso para polpas com baixa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) 
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concentração de sólidos (10%), chegando a valores de 2,1x10-3 m/s, para uma 
dosagem de 200 g/t (Figura 4a). 

 

(a) (b) 
Figura 4. Velocidade de sedimentação em função da dosagem de ZETAG para polpas com 

diferentes concentrações de sólidos: (a) 10% de sólidos e (b) 20 e 30% de sólidos. 

 

A Tabela 3 apresenta a capacidade dos polímeros Magnafloc e Zetag de aumentar a 
velocidade de sedimentação das partículas de lama vermelha, em comparação com 
as polpas sem floculante. Observa-se que para as polpas mais concentradas, 30% 
de sólidos, os floculantes apresentaram comportamento bem similar. No caso das 
polpas com 20% de sólidos, o Magnafloc se mostrou mais eficiente na 
agregação/sedimentação, exibindo maiores aumentos percentuais. Para as polpas 
menos concentradas, 10% de sólidos, o Zetag apresenta-se como melhor opção, 
exceto para dosagem de 80 g/t de polímero. 

 
Para melhor entendimento do potencial de agregação dos polímeros estudados, 
necessita-se de técnicas de caracterização dos polímeros, a fim de elucidar suas 
estruturas, tipo de interação entre polímero e partículas (Grabsch et al., 2013) e a 
avaliação de parâmetros operacionais, como o diâmetros de flocos formados e 
quantidade de água retida na sua estrutura. 

 
Tabela 3. Aumento da velocidade de sedimentação devido à utilização dos polímeros 

floculantes Magnafloc e Zetag. 
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Floculante Concentração de sólidos (% p/p) 

Dosagem 
(g/t) 

Tipo 10 20 30 

80 
Magnafloc 550 46,4 36,4 

Zetag 331,1 0 50 

140 
Magnafloc 515,1 66,7 54,5 

Zetag 1421,7 4,3 63,6 

200 
Magnafloc 508,5 79,7 77,3 

Zetag 1912,3 24,6 68,2 

 

 
3.3 Turbidez 

 

Os resultados de turbidez do líquido clarificado após 2h de sedimentação, usando os 
floculantes Magnafloc e Zetag, são apresentados na Figura 5. 
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(a) (b) 
Figura 5. Análise de turbidez do líquido clarificado para diferentes dosagens de polímero: (a) 

Magnafloc e (b) Zetag. 

 
Pode-se observar na Figura 5 que a utilização de floculante, para ambos os 
polímeros, resulta na significativa redução de turbidez do líquido clarificado. O 
Magnafloc, em todos os casos estudados, promoveu a redução da turbidez do 
sobrenadante para valores abaixo de 100 NTU, viabilizando o reuso da água no 
processo ou até o seu descarte no meio ambiente. No entanto, o Zetag confere 
valores de turbidez abaixo de 100 NTU apenas para as polpas com concentração de 
sólidos mais elevada (30%), mostrando-se menos eficiente na 
agregação/sedimentação da lama vermelha em pH natural. 

 

Embora o Zetag não tenha proporcionado as maiores eficiências na remoção da 
turbidez do sobrenadante, os sedimentos formados pelas polpas floculadas com  
esse polímero apresentaram concentrações de sólidos mais elevadas (Tabela 4). 

 
Tabela 4. Concentrações de sólido na base do sedimento formado com diferentes polímeros 

floculantes. 

Concentração de 
sólidos na polpa (% p/p) 

Concentração de sólidos na base do sedimento (% p/p) 

Zetag Magnafloc Sem floculante 

10 60,0 53,5 58,3 

20 61,3 56,7 65,1 

30 62,8 60,5 63,2 

 

 
4. CONCLUSÕES 

 
Os floculantes catiônicos, Magnafloc e Zetag, permitiram a agregação/sedimentação 
mais eficiente da lama vermelha, frente às polpas sem tratamento. 

 

Analisando o potencial de agregação/sedimentação das partículas após floculação 
com Magnafloc ou Zetag, em relação à velocidade de sedimentação e turbidez do 
líquido clarificado, pode-se afirmar que a utilização do polímero Magnafloc é  a 
melhor alternativa de floculante, visando o reaproveitamento de água. Pois apesar  
da floculação com Zetag apresentar, para 10% de sólidos na polpa, elevados valores 
de  velocidade  de  sedimentação,  ainda  apresenta  sobrenadante  com  turbidez 
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remanescente acima de 100 NTU, dificultando o seu reuso (Resolução CONAMA 
357/2005). 

 
As dosagens estudadas de Magnafloc, de 80 g/t a 200 g/t, promoveram aumentos 
pouco expressivos na velocidade de sedimentação das polpas com 20 e 30% de 
sólidos, forçando a tomada de decisão na escolha do polímero e sua dosagem pela 
avaliação da turbidez residual do sobrenadante. Para ensaios com 2h de 
sedimentação, a menor dosagem de Magnafloc estudada (80 g/t), já implica em 
valores de turbidez do sobrenadante abaixo de 100 NTU, para todas as 
concentrações analisadas. Dessa forma, a continuidade do trabalho poderá focar na 
redução das dosagens de polímero e maiores contrações da polpa. 
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