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RESUMO 

 
Nas unidades de produção de ferro-ligas de manganês são gerados efluentes oriundos, 
principalmente, de calhas de drenagem hídrica dos pátios de estocagem de matérias- 
primas e produtos. Esses efluentes, na maior parte dos casos, podem conter partículas 
coloidais que ficarão suspensas, conferindo à água altos valores  de  turbidez e  cor. 
Desta forma, de modo a atender aos padrões de qualidade de água, impostos pela 
Resolução CONAMA nº 357/2005, torna -se necessária a remoção desse material 
particulado. 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. Estudos preliminares apresentaram as seguintes características do efluente: 
416,7NTU de turbidez, 482uC de cor, pH 8,2, concentração de alumínio igual à 
0,14mg/L e manganês igual à 0,75mg/L. O coagulante utilizado foi o sulfato de alumínio 
nas dosagens de: 1mg/L; 1,5mg/L e 3mg/L. Os floculantes testados foram uma 
poliacrilamida não iônica, nas dosagens de 45g/t e 100g/t e, uma solução obtida a partir 
de um biopolímero natural Moringa Oleífera, cuja dosagem testada foi de 10g/L. Foram 
realizados três conjuntos de ensaios, o primeiro utilizando apenas o coagulante, o 
segundo com coagulante e floculante sintético e o terceiro usando apenas o extrato das 
sementes do biopolímero. Os melhores valores de turbidez,  cor e pH foram obtidos  
com 3mg/L de sulfato de alumínio e 100g/t de poliacrilamida, sendo eles, 14,22NTU, 
75uC e 8,16, respectivamente. Quanto às concentrações de alumínio e manganês,  
após o tratamento, foram de 0,098mg/L e 0,1mg/L,  respectivamente.  Após  o 
tratamento, todos os padrões analisados se enquadraram aos valores para descarte 
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005. 
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ABSTRACT 

 
In the ferromanganese alloys plants effluents are generated mainly from gutters of 
drainage water from warehouse of raw materials and products. These effluents, in 
most cases, may contain colloidal particles that will be suspended, giving the water 
high values of turbidity and color. Thus, in order to meet the water quality standards 
established by CONAMA resolution 357/2005, it is necessary to remove this 
particulate material. This study aims to  improve  the  quality of the  effluent generated 
in a ferromanganese alloy plant using  auxiliary agents. Preliminary studies showed 
the following effluent characteristics: 416.7NTU of turbidity, 482uC of color, pH of 8.2, 
aluminum concentration of 0.1mg/L and manganese concentration of 0.75mg/L. For 
selecting the dosages of the reagents were carried out tests in jar-test. The coagulant 
used was aluminum sulfate with doses of 1mg/L; 1,5mg/L and 3mg/L. The flocculant 
used were non-ionic polyacrylamide which dosage tested were 45g/t and 100g/t and, 
a solution obtained from a natural biopolymer named Moringa Oleifera, which dosage 
tested was 10g/L. Three tests were performed, a trial was performed using only the 
coagulant, the second trial with coagulant and synthetic flocculant and the third one 
with the extract of the biopolymer's seeds. Despite the best values of turbidity, color 
and pH were obtained with 3mg/L of aluminum sulfate and 100g/t polyacrylamide 
(14.22NTU, 75uC and 8,16, respectively). Regarding the concentration of aluminum 
and manganese, after treatment, were 0,098mg/L and 0,1mg/L respectively. After 
treatment, all studied parameters fit to the values for disposal established by 
CONAMA resolution 357/2005. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Os processos de fabricação de ferro -ligas de manganês, além do produto  final, 
geram resíduos sólidos, efluentes líquido e gasosos. Durante anos indústrias 
operaram sem se preocuparem com o impacto ambiental causado por estas 
emissões. Contudo, este cenário tem mudado devido aos novos regulamentos 
ambientais, à escassez e ao alto custo de matérias primas (TRANELL, 2006). 

 
As águas residuárias geradas na fabricação de ferro-ligas são, normalmente, 
encaminhadas a decantadores ou bacias de sedimentação de modo a se obter a 
separação sólido-líquido. O lodo gerado é retirado com uma determinada frequência 
que pode variar de dias até meses, e a água clarificada é  recirculada  ou 
encaminhada para algum rio (SANTOS, 2010). 

 
Encontrava-se na região de Ouro Preto, um das principais usinas de produção de 
ferro-ligas de manganês do Brasil. Nela eram gerados efluentes l íquidos que 
carreavam o material particulado, oriundos das calhas de drenagem dos pátios de 
matéria-prima, dos produtos e dos rejeitos  da produção das ligas de manganês, 
além do processo de resfriamento de escória. 

 

Esses efluentes eram direcionados para um tanque de decantação onde, após o 

tratamento, a  água  era  encaminhada  ao  córrego  da região. Todavia, em períodos 
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chuvosos o número de partículas carreada pelas águas que passavam pelo tanque 
de sedimentação aumentava. As partículas variavam 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. 

 

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, a exemplo, a 
elevada concentração de metais como o manganês presente nesta  região, podem  
ser melhorados. (OLIVEIRA, 2015). 

 
Neste 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 situada na região de Ouro Preto visando determinar a melhor dosagem 
dos reagente 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 416,71NTU, e pH igual à 8,22 (SILVA e REIS, 
2013). A cor do efluente não tratado, obtida por meio de um colorímetro, modelo 
Q406COR do fabricante QUIMIS, foi de 482uC. O efluente apresentava  também  
uma concentração significativa de alumínio, 0,14mg/L e manganês, 0,75mg/L. 

 
A seleção das melhores dosagens de coagulante e floculantes utilizados  para  
reduzir parâmetros de turbidez e cor nos ensaios foram realizadas em um 
equipamento de bancada jar-test do fabricante ALFAKIT. 

 

Em um primeiro conjunto de testes foi realizada a pré seleção do sulfato de alumínio 
como melhor coagulante entre reagentes disponíveis no laboratório para esta 
finalidade. O sulfato de alumínio - Al2(SO4)3 - da marca Synth foi preparado a uma 
concentração de 100mg/L e as dosagens testadas foram de 1mg/L, 1,5mg/L e 3mg/L 
(FRANCO, 2009). 

 
Após a determinação da melhor dosagem do coagulante foram realizados ensaios 
com a adição do floculante do grupo das poliacrilamidas. O floculante utilizado foi 
uma poliacrilamida não iônica Praestol 2500TR da marca Ashland. O floculante foi 
testado em duas concentrações: 45g/t e 100g/t. 

 
Um terceiro conjunto de testes em jar-test foi realizado utilizando apenas a Moringa 
Oleífera como agente auxiliar no tratamento do efluente da usina de fabricação de 
ferro-ligas de manganês. De acordo com as recomendações de Lima (2015), as 
sementes de Moringa Oleífera foram primeiramente, descascadas, secadas à 70ºC 
por 30 minutos e trituradas em um liquidificador até se obter um pó fino  (Fi gura 1). 
Em seguida, o pó foi misturado à água destilada, na proporção de 1g para 100mL, 
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por aproximadamente 2 minutos. Após este período foi estabelecido um tempo de 
contato, de 150 minutos, entre as sementes moídas e a água destilada (GUEDES, 
2004). Por fim, a mistura foi filtrada em membrana de celulose. 

 

Figura 1. Sementes de M oringa Oleífera com ca saca, desca scada e em pó. 

 

Para todos os ensaios os processos de agitação se davam da seguinte forma: 
1minuto de agitação rápida a 150rpm para a adição do reagente utilizado como 
coagulante e 20 minutos de agitação lenta a 30rpm para  adição  do  reagente 
utilizado como floculante, seguidos de 30min de repouso (modificado de FRANCO, 
2009). 

 
O terceiro conjunto de ensaios, utilizando o reagente natural, precisou de  maior 
tempo de repouso. Os primeiros ensaios com apenas 30 min. de repouso 
apresentaram baixo desempenho para todos os parâmetros analisados.  Deste 
modo, foram condicionadas a outros dois tempos de repouso, 1 e 2 h. 

 
 
Ao final de cada teste, foram coletadas amostra de 60mL de cada jarro a 
aproximadamente 2cm da superfície, para determinar os valores de pH, cor  e 
turbidez. A amostra que obteve o melhor resultado  para  os  parâmetros  
anteriormente analisados foi encaminhada para a análise química através da 
espectroscopia de emissão atômica, com plasma indutivamente acoplado (ICP- 
AES). 

 

Com base nos dados obtidos, gráficos foram construídos comparando os valores de 
todos os ensaios. A eficiência do processo foi estimada, por meio da capacidade de 
enquadramento dos parâmetros analisados de acordo  com a  Resolução CONAMA 
n° 357/2005 para classe I. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na figura 2 estão apresentados os valores de turbidez em função das dosagens de 
coagulante, comparando os ensaios realizados sem floculante e com floculante nas 
duas concentrações utilizadas. Os melhores resultados de turbidez (14,22NTU) do 
sobrenadante     foram    obtidos     com    a     adição     de    coagulante     (3mg/L)  e 
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floculante(100g/t), porque, possivelmente, além do saldo de cargas, os flóculos 
formados possivelmente foram maiores que aqueles formados na concentração de 
45g/t, apresentando assim, uma velocidade de sedimentação superior. 
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Figura 2. Valores de turbidez em função da dosagem de sulfato de alum inio como 

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

 
Em relação aos ensaios utilizando o reagente natural Moringa  Oleífera ,  os 
resultados obtidos foram de 47,93NTU, quando submetido à 1 hora de repouso, e 
43,37NTU à 2 horas de repouso. Embora  os valores  de  turbidez tenham reduzido 
em 88,59% e 89,6%, respectivamente, nenhum destes ensaios estão de acordo com 
a Resolução CONAMA 357/05, na qual o valor máximo admitido para turbidez é 
40NTU para classe I mas, se enquadram para descarte com efluentes (CONAMA 
430/2005) ou como água classe II (CONAMA 357/05) 

 
Quanto a cor do efluente, a Figura 3 apresenta os valores da cor em função das 
dosagens de coagulante, comparando os ensaios realizados sem floculante e com 
floculante nas duas concentrações testadas. Para a dosagem de 3mg/L de  
coagulante o valor da cor também apresentou a maior redução com a adição de 
floculante na dosagem de 100g/t, com a cor aparente equivalente a 75uC. 
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Figura 3. Valores de cor em função da dosagem de sulfato de aluminio como coagulante e 

floculante a 45g/t e 100g/t 

 

Para os ensaios realizados com a  Moringa Oleífera, os resultados  para cor foram   

de 296uC, quando submetido à 1 hora de repouso, e 232uC, à 2 horas de repouso . 
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O terceiro parâmetro analisado foi o pH. Este se manteve, para todos os reagentes 

testados, entre os valores 7,30 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. As concentrações destes elementos, para o ensaio  que 
obteve os melhores resultados para os parâmetros cor e turbidez (5mg/L  de 
Al2(SO4)3 e 100g/t de poliacrilamida), foram 0,098mg/L de alumínio e 0,1mg/L de 
manganês. Desta forma o efluente tratado encontra-se dentro dos limites 
estabelecidos. 

 

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 poliacrilamida, 
obtendo os  valores médios de 75uC de cor e 14,22NTU de turbidez. 

 

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

 

 O reagente natural, Moringa Oleífera, apresentou menor desempenho no 
tratamento do efluente em estudo, na dosagem testada, quando comparado aos 
reagentes comerciais testados, contudo pode-se considerá-lo um floculante em 
potencial, desde que sejam realizados mais estudos. 
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