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RESUMO 

 
Na região de Serra Azul (Igarapé/MG), por questões econômicas e dificuldades 
logísticas, a produção focada no granulado para atendimento a guseiros acabou 
formando ricas barragens de rejeito, sendo a busca pelo aproveitamento deste 
passivo ambiental de grande importância. Deste modo, o presente trabalho teve 
como objetivo realizar a caracterização e estudos de desagregação de um rejeito de 
minério de ferro estocado em uma barragem. Na caracterização foram realizadas 
análises físicas, químicas, e ensaios de desagregação com a finalidade de 
desagregar os materiais consolidados para posteriores ensaios de deslamagem e 
concentração. Os ensaios de desagregação foram realizados em uma célula de 
flotação, variando-se o tempo de agitação e a rotação da hélice. Outra condição 
ensaiada foi utilizando um moinho tubular, variando-se o seu grau de enchimento, 
rotação, e o tempo de desagregação. De acordo com a distribuição granulométrica 
do rejeito, 80% das partículas encontram-se abaixo de 0,150 mm. A análise química 
da amostra determinou que os teores de Fe, SiO2 e Al2O3 foram iguais a 41,16%, 
34,57% e 3,25%, respectivamente. Os minerais identificados na amostra foram 
quartzo, hematita e goethita. A desagregação do material apresentou os melhores 
resultados nas seguintes condições: na célula de flotação com velocidade de 
rotação da hélice de 1000 rpm e tempo de agitação de 5 minutos. A porcentagem 
passante do material em uma peneira de 6,35 mm, escolhida para a avaliação, que 
antes das técnicas de desagregação era igual a 81,30%, sofreu um aumento 
considerável, atingindo até 96,30%. 

 
PALAVRAS-CHAVE: caracterização; desagregação; rejeito. 

 
 

ABSTRACT 
 

In the region of Serra Azul (Igarapé /MG), due to economic reasons and logistical 
difficulties, the production focused on the granulate to attend to the pigs ended up 
forming rich waste dams, being the search for the use of this environmental liability of 
great importance. In this way, the present work had the objective to carry out the 
characterization and studies of the disintegration of the tailings. In the 
characterization, physical, chemical and scavenging tests were carried out with the 
purpose of disintegrating the consolidated materials for further delamination and 
concentration tests. The scavenging assays were performed in a flotation cell,  
varying the disintegration time and the rotation of the propeller. Another condition 
tested was using a mill, varying its degree of filling, rotation, and the time of 
disintegration. According to the particle  size  distribution of  the tailings,  80%  of  the 
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particles are below 0.150 mm. The chemical analysis of the sample determined that 
the contents of Fe, SiO2 and Al2O3 were equal to 41.16%, 34.57% and 3.25%, 
respectively. The minerals identified in the sample were quartz, hematite and 
goethite. Disintegration of the material showed the best results under the following 
conditions: in the flotation cell with propeller speed of rotation of 1000 rpm and 
agitation time of 5 minutes. The percentage passing through the material in a 6.35 
mm sieve, chosen for the evaluation, which before the disintegration techniques was 
equal to 81.30%, increased considerably, reaching up to 96.30%. 

 
KEYWORDS: characterization; disaggregation; tailings. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

O estado de Minas Gerais é o maior produtor de minério de ferro entre os estados 
brasileiros e possui grandes reservas, principalmente no Quadrilátero Ferrífero 
(JESUS, 2013). O país também possui papel de destaque na produção de minério  
de ferro, alcançando 400 milhões de toneladas no ano de 2014, segundo o Instituto 
Brasileiro de Mineração (IBRAM, 2015). 

 
Visando suprir à demanda do mercado mundial, aliado ao  crescente 
desenvolvimento das nações, se torna cada vez mais importante o aumento da 
produção de minério de ferro de forma sustentável. Para isso, as empresas 
mineradoras necessitam de um aperfeiçoamento constante dos processos de 
concentração e o desenvolvimento de pesquisas destinadas ao melhor 
aproveitamento das reservas. Dessa forma, além de aumentar a produção desse 
bem mineral, o melhor aproveitamento também minimizaria os impactos  causados 
ao meio ambiente, gerando menor quantidade de resíduos provenientes da 
mineração e prolongando a vida útil das jazidas minerais, que são recursos não 
renováveis. 

 
O rejeito de minério de ferro em estudo está depositado em uma barragem, que tem 
hoje cerca de 14,21 milhões de toneladas depositadas. O material depositado nessa 
barragem é constituído, em sua grande parte, pelos finos naturais do processo 
produtivo de sínter feed (jigagem, espirais, tambor magnético) e granulados. A partir 
de 2010, os finos passaram a alimentar uma usina de concentração, levando 
também à produção de pellet feed, mas problemas na etapa inicial de classificação 
vem ocorrendo devido a fração chamada de lama agregada. Estes agregados 
encontram-se na forma de aglomerados, que necessitam ser quebrados para 
prosseguir nos processos de beneficiamento. Portanto, é de grande importância do 
ponto de vista ambiental e econômico o estudo destes rejeitos, identificando 
potenciais formas de beneficiamento dos mesmos, o que levará à diminuição destes 
depósitos de resíduos, que constituem passivos ambientais desta mineradora. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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As amostras de rejeito de minério de ferro utilizadas ao longo do estudo foram 
provenientes de uma mineradora localizada na região da Serra do Itatiaiuçu, no 
Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais. 

 
2.1. Análise granulométrica do rejeito 

 

A análise granulométrica do rejeito foi realizada por peneiramento a úmido.  As 
malhas utilizadas foram de 6300µm, 1680µm, 1000µm, 500µm, 212µm, 150µm, 
75µm, 63µm, 53µm, 45µm e 38µm. 

 
2.2. Análise mineralógica 

 

Uma amostra do material foi pulverizada e homogeneizada antes de ser 
caracterizada por difratometria de raios-x, onde a composição mineralógica pôde ser 
identificada pelo método do pó total. O equipamento utilizado foi um difratômetro da 
marca PanAnalytical modelo Empyrean. 

 
2.3. Análise química 

 

Para determinação dos elementos majoritários que constituem a amostra global do 
rejeito, foi utilizado um equipamento para análise por fluorescência de raios x do 
fabricante PANalytical. 

 
2.4. B.E.T. 

 

As análises de área superficial, densidade estrutural e volume de microporos foram 
realizadas através do método de adsorção de nitrogênio (B.E.T.). O equipamento 
utilizado foi do modelo Quantachrome Corporation (modelo Ultrapycnometro 1200e 
version 4.00), sendo a densidade determinada utilizando-se gás inerte Hélio. 

 

2.5. Ensaios de desagregação 
 

O equipamento empregado na realização da desagregação é conhecido como 
scrubber, e este possui algumas variações. Neste trabalho utilizou-se a célula de 
flotação com o intuito de se aproximar do funcionamento de uma máquina de atrição 
e o moinho para simulação de um tambor desagregador. 

 
2.5.1. Equipamentos 

 
Os equipamentos utilizados nos ensaios de desagregação foram: um tambor 
metálico (com comprimento interno de 20 cm e diâmetro interno de 20,4 cm), uma 
célula de flotação e uma cuba de aço com capacidade de 2 litros. Foram utilizados 
ainda uma peneira com abertura de 6,35 mm (abertura de referência) e uma 
mangueira para simulação do spray. As características dos instrumentos utilizados 
estão apresentadas na Figura 1. 
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2.5.2. Teste preliminar 
 

Uma vez que os ensaios de desagregação têm como objetivo verificar a influência  
de algumas variáveis operacionais no processo e determinar quais combinações 
proporcionam melhores resultados, faz-se necessário conhecer previamente a 
susceptibilidade de desagregação intrínseca do rejeito, para que seja possível 
analisar a eficácia de cada método de desagregação. Para isso, utiliza-se um teste 
preliminar. 

 
O teste preliminar é realizado sem o emprego de técnicas de desagregação, com a 
intenção de se estabelecer a porcentagem passante em determinada abertura antes 
de se aplicar qualquer técnica de desagregação, e assim comparar este valor com 
os outros valores que serão determinados após o emprego das técnicas. Um 
aumento considerável nas porcentagens passantes caracteriza uma boa 
desagregação. 

 

A polpa foi preparada para conter 50% de sólidos em massa. Após seu preparo, a 
mesma foi adicionada em uma peneira de 6,35 mm, recebendo água sobre pressão, 
a fim de simular um spray. A abertura da peneira e a vazão do spray foram 
selecionados conforme os dados utilizados na etapa industrial de classificação 
utilizada na mineradora em estudo. Assim, a massa retida na peneira foi secada e 
pesada para obtenção dos resultados. 

 
2.5.3. Ensaios de desagregação utilizando a célula de flotação 

 

Os ensaios realizados na célula de flotação tiveram dois parâmetros operacionais 
sendo variados. Foram realizadas combinações com o tempo de operação de 2 e de 
5 minutos e com velocidade de rotação da célula de 800 e 1000 rpm. Foi utilizada 
uma cuba de 2 litros e a polpa com 50%. 

 

Após a realização da desagregação na célula, a polpa foi submetida  ao 
peneiramento na abertura de 6,35 mm sob a água da mangueira (simulando um 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Carcaça de moinho tubular e célula de flotação, 
respectivamente. Equipamentos estes utilizados nos ensaios 
de escrubagem em escala de laboratório. 
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spray) durante 1 minuto, assim como no teste preliminar. O material retido foi secado 
e pesado. Subtraindo-se a massa retida da massa inicial, tem-se a massa passante 
(desconsiderando-se as perdas). Assim, a porcentagem passante foi determinada 
para cada combinação de parâmetros. 

 
 

Tabela 1. Variáveis operacionais analisadas na célula de flotação e seus respectivos níveis. 
 

  Variáveis operacionais  Níveis  

Tempo de operação - (min) 2 e 5 

 Velocidade de rotação - (rpm)  800 e 1000  

 
2.5.4. Ensaios de desagregação utilizando a carcaça do moinho tubular 

 

Foram realizadas combinações com tempo de funcionamento de 2 e 5 minutos, 
velocidade de rotação de 40 e 80% da velocidade crítica e o grau de enchimento de 
10 e 25% do volume do moinho (Tabela 2 e 3). Após a realização da desagregação 
no moinho, a polpa alimentava a peneira de 6,35 mm sob vibração e com adição de 
água na forma de spray durante 1 minuto. O material retido foi secado, pesado e 
subtraído da massa inicial, determinando-se então a massa passante. Assim, a 
porcentagem passante é determinada para cada combinação de parâmetros. 

 
Tabela 2. Variáveis operacionais analisadas no moinho e seus respectivos níveis. 

 

  Variáveis operacionais  Níveis  

Velocidade de rotação (%Vc) 40 e 80 

Grau de enchimento (%) 10 e 25 

    Tempo de operação (min)  2 e 5  
 

 
Tabela 3. Condição de realização dos ensaios de desagregação no tambor. 

 

Ensaio Vr (%Vc) Ge (%) to (min) 
1 40 10 2 

2 40 10 5 
3 40 25 2 
4 40 25 5 
5 80 10 2 
6 80 10 5 
7 80 25 2 

  8  80  25  5  
 
 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1. Caracterização do rejeito de minério de ferro em estudo 
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A Figura 2 apresenta a curva de distribuição granulométrica do rejeito proveniente  
da barragem de uma mineradora de ferro localizada na região da Serra do Itatiaiuçu, 
em Minas Gerais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Curva da análise granulométrica do rejeito da barragem de uma mineradora de ferro 

localizada na região da Serra do Itatiaiuçu – MG. 

 
 

De acordo com a curva de análise granulométrica (Figura 2), 80% do rejeito 
encontra-se abaixo de 0,150 mm. Pode-se notar também que quase toda a amostra 
possui granulometria menor que 6,35 mm, ou seja, a desagregação desse material 
pode aumentar significativamente a recuperação do processo. 

 

A análise química da amostra determinou que os teores de Fe, SiO2 e Al2O3 foram 
iguais a 41,16%, 34,57% e 3,25%, respectivamente. A perda por calcinação da 
amostra foi de 2,64%. Os teores obtidos na análise estão apresentados na Tabela 4. 
Os minerais identificados por difração de raios x foram quartzo, hematita e goethita. 

 
Tabela 4. Teores dos elementos majoritários presentes na amostra. 

    Teores (%)     

Amostra Fe Fe3O4 SiO2 P Mn Al2O3 TiO2 MgO CaO 

Rejeito 
da 

  barragem  

 

41,16 

 

0,64 

 

34,57 

 

0,045 

 

0,042 

 

3,25 

 

0,106 

 

0,082 

 

0,011 

 
A área superficial do rejeito, sua densidade estrutural e seu volume de micro poros, 
ambos determinados pelo método de adsorção de nitrogênio (B.E.T.), assumiram 
valores de 11,731 m²/g, 3,8 g/cm³ e 15,865 m²/g, respectivamente. A umidade do 
material em estudo é de 11,68%. 

 
3.2. Ensaios de desagregação 

 

Os resultados para todas as combinações entre as variáveis operacionais utilizadas 
nos ensaios na célula de flotação são apresentados na Figura 3. 

 

Em ensaios realizados na célula de flotação a velocidade tem grande influência na 
porcentagem passante na abertura de 6,3mm, tendo em vista que o aumento da 
velocidade resulta em uma melhor desagregação do material, como mostrado na 
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Figura 3. Vale ressaltar também que essa influência é intensificada com o aumento 
do tempo de funcionamento do agitador. A maior porcentagem passante na peneira 
de 6,35 mm (96,3%) foi obtida com velocidade de rotação igual a 1000 rpm e o 
tempo de operação de 5 minutos. 

 

Figura 3. Efeito da velocidade e do tempo na desagregação em célula de flotação. 

 

No moinho, o melhor resultado para a desagregação foi de 91,85% passante em 
6,35 mm, com o grau de enchimento de 25%, velocidade de 80% da velocidade 
crítica e tempo de operação de 5 minutos. Os resultados para todas as combinações 
entre as variáveis operacionais utilizadas nos ensaios na carcaça do moinho são 
apresentados na Figura 4. 

 

Figura 4. Combinações entre as variáveis utilizadas nos ensaios na carcaça do moinho e seus 
resultados 

 

 
A Figura 5 mostra que quando a desagregação no moinho é realizada por 2 minutos, 
a porcentagem passante em 6,35 mm sofre uma diminuição quando o grau de 
enchimento aumenta de 10 para 25% e os melhores resultados do teste são obtidos 
em velocidades de rotação igual a 40% da velocidade crítica. Por outro lado, quando 
o tempo de operação é de 5 minutos, a porcentagem passante aumenta com o 
aumento do grau de enchimento e a desagregação apresenta melhores resultados 
em velocidades de rotação de 80% da velocidade crítica. 

 

Em ambos os casos, a menor velocidade de rotação (40% da velocidade crítica) 
sofre maior influência do grau de enchimento quando comparada à maior velocidade 
(80% da velocidade crítica), sendo que quando o tempo de operação é de 2 minutos 
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essa influência piora os resultados do processo e quando o tempo de operação é de 
5 minutos o aumento do grau de enchimento aumenta a porcentagem passante. 

 

Figura 5. Efeito do grau de enchimento na desagregação em moinho para tempos de 2 e 5 
minutos. 

 
 

A desagregação do material, objetivo principal deste trabalho, apresentou seu  
melhor resultado na célula de flotação. A porcentagem passante na peneira de 6,35 
mm que antes da aplicação do método era de 81,30%, chegou a 96,30% com a 
velocidade de rotação de 1000 rpm e o tempo de operação de 5 minutos, tendo um 
aumento considerável, de cerca de 15%. 

 
4. CONCLUSÕES 

 

A célula de flotação mostrou que seu mecanismo de agitação pode ser muito bem 
empregado na desagregação desse tipo de material e apresentou melhores 
resultados que o moinho nos testes realizados em laboratório. A velocidade é a 
variável operacional que tem maior influência na porcentagem passante no teste de 
desagregação em célula de flotação. Os melhores resultados no teste foram obtidos 
com maiores velocidades. 
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