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RESUMO 

A produção de partículas minerais cada vez mais finas nos processos da indústria 

mineral tem feito com que surja a necessidade da utilização de reagentes que 
auxiliem na separação sólido–líquido dos efluentes. A resolução CONAMA 430/2011 

estabelece condições e padrões de lançamento de efluentes industriais. O presente 
trabalho tem como objetivo o estudo de agentes auxiliares, coagulantes e floculantes 
no processo de separação sólido-líquido de um rejeito da mineração de minério de 

ferro. Na realização dos ensaios, foi utilizada a polpa amostrada na usina de 
beneficiamento, com porcentagem de sólidos de 7%. Os testes de sedimentação 

foram realizados utilizando cal e sulfato de alumínio como coagulantes, ambos na 
dosagem de 30mg/L e os floculantes testados foram: poliacrilamidas de naturezas 
catiônica, não iônica e aniônica. Em todos os casos a dosagem de floculante 

correspondente foi de 2 mg/L. Também foram realizados testes de sedimentação 
com um reagente auxiliar de origem natural obtido a partir da semente da Moringa 

Oleífera. Este último foi testado nas dosagens de 30mg/L e 2mg/L. Os melhores 
resultados obtidos nos experimentos realizados foram para o teste sem adição de 
coagulante e adição do floculante não iônico. Para refinar as dosagens utilizadas, 

foram realizados ensaios em Jar-Test com adição do floculante não iônico nas 
dosagens 1mg/L, 2mg/L e 3mg/L, sendo os melhores resultados alcançados para a 

dosagem de 3mg/L. Os valores obtidos atendem aos parâmetros de pH e turbidez 
dispostos na resolução CONAMA 430/2011. O reagente natural obtido a partir da 
semente da Moringa Oleífera apresentou melhores resultados com dosagem de 

2mg/L. 

PALAVRAS-CHAVE: rejeito de minério de ferro, testes de sedimentação, Jar-Test, 

poliacrilamida, Moringa Oleífera. 

ABSTRACT 

The increasingly production of fine mineral particles in the processes of mineral 
industry has increased the demand of application of reagents that assist in solid-
liquid separation of effluents. The CONAMA resolution 430/2011 establishes 

conditions and release patterns of industrial effluents. The present work aims the 
study of auxiliary reagents, coagulants and flocculants in solid-liquid separation 

process of an iron ore tailings. During the leading of the tests, was used as sample a 
pulp from the processing plant, with 7% of percentage of solids. The sedimentation’s 
tests were conducted using lime and aluminum sulphate as coagulant, both at the 

dosage of 30 mg/L and the flocculants tested were: cationic polyacrylamides natures, 
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not ionic and anionic. In all the cases the corresponding flocculant dosing was 2 

mg/L. Were also conducted sedimentation’s tests with an auxiliary reagent of natural 
origin obtained from Moringa Oleífera’s seed. The last one has been tested at doses 
of 30 mg/L and 2 mg/L. The best results obtained in experiments conducted were 

from the tests without the addition of coagulant and the addition of not ionic 
flocculant. To refine the dosages used, Jar-Test were performed with the addition of 

not ionic flocculant in the dosage of 1 mg/L, 2 mg/L and 3 mg/L, where the best 
results were achieved for the dosage of 3 mg/l. The values obtained followed the pH 
and turbidity parameters arranged in the resolution CONAMA  430/2011. The natural 

reagent obtained from Moringa Oleífera’s seed showed better results with dosage of 
2 mg/L.  

KEYWORDS: iron ore tailings; sedimentation’s tests; Jar-Test; polyacrylamides; 

Moringa Oleífera. 

1. INTRODUÇÃO 

No contexto atual de crises ambientais e hídricas, a preocupação com o meio 
ambiente vem tomando cada vez mais espaço no âmbito do mercado minerário. 

França e Massarani (2010) apontam que as etapas empregadas na separação 
sólido–líquido são cruciais para o beneficiamento mineral, pois, além de complexas, 
necessitam de elevados investimentos de capital e manutenção. 

Na separação sólido–líquido a utilização de agentes auxiliares, como coagulantes e 
floculantes, vem sendo cada vez mais aplicada. Visando aumentar as velocidades 

de sedimentação das partículas, materiais espessados com porcentagens de sólidos 
cada vez maiores além de sobrenadantes de maior qualidade, aumentando a fração 
de água de processo recirculada. 

A água recuperada nas usinas de beneficiamento, e mesmo efluentes líquidos, para 
serem descartados precisam atender a alguns parâmetros pré-estabelecidos pelas 

resoluções CONAMA 357 e 430, que se referem à classificação e qualidade de 
águas e efluentes. 

Este trabalho surge com a necessidade de testar agentes auxiliares na 

sedimentação/espessamento de um rejeito gerado pela produção de minério de ferro 
visando aumentar a velocidade de sedimentação das partículas e também a 

qualidade da água recuperada.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os testes foram realizados com o efluente recolhido em um ponto de amostragem 

da alimentação do espessador de rejeitos, disponibilizado (em forma de polpa) por 
uma empresa mineradora de minério de ferro nacional, cuja usina se encontra no 

estado de Minas Gerais. 

Com o objetivo de caracterizar o material sólido presente na polpa recebida foram 
realizadas as seguintes análises: 
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 Determinação da Porcentagem de Sólidos: com o auxílio de um dispositivo 

adaptado, foi coletada uma pequena amostra representativa, que foi levada à 
estufa a 100ºC. Em seguida, a massa foi aferida novamente. 

 Caracterização Granulométrica: a distribuição granulométrica do material foi 
determinada através de peneiramento a úmido. Foram utilizadas as peneiras 
de aberturas de: 0,212; 0,150; 0,100; 0,074; 0,053; 0,045 e 0,038 mm. A 

porção passante na peneira de 38µm foi deixada em repouso para separar se 
da fração líquida. Após a secagem, foi aferida a massa desta porção e 

encaminhada ao Laboratório de Propriedades Interfaciais (DEMIN- 
Departamento de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro 
Preto) para análise granulométrica. Utilizou-se um granulômetro a laser Cilas 

1064 e uma solução dispersante 0,1% (p/v) de hexametafosfato de sódio. 

 Caracterização Mineralógica: foram determinados qualitativamente os 

constituintes minerais presentes na amostra sólida extraída da polpa por 
difratometria de raios X, pelo método do pó total. O equipamento de difração 
de raios X utilizado foi um difratrômetro modelo X’Pert³ Powder, da marca 

PANalytical. A interpretação dos difratogramas foi feita através do software 
High Score no Laboratório de Difração de Raios X do DEMIN. 

 Determinação de Densidade: a densidade da amostra de sólidos foi 
determinada pelo método do picnômetro. Sampaio e Silva (2007) apontam a 

Equação 1 utilizada para o cálculo da densidade através do método da 
picnometria. 

𝑑𝑠 =  
𝐴2− 𝐴1

(𝐴4 + 𝐴2 )−(𝐴1+ 𝐴3)
 (1) 

Onde: 
𝑑𝑠 : densidade dos sólidos; 

𝐴1: massa do picnômetro vazio; 

𝐴2: massa do picnômetro + amostra; 

𝐴3: massa do picnômetro + amostra + água 
𝐴4: massa do picnômetro + água. 

2.1. Preparo de Reagentes 

Os floculantes foram preparados numa concentração de 0,1% peso por volume, 

sendo utilizado um agitador magnético com aquecimento para facilitar e aumentar a 
solubilidade. 

Os coagulantes foram preparados numa concentração de 5% peso por volume em 
temperatura ambiente, sendo utilizado um agitador magnético para facilitar a 
homogeneização da solução. 

A Moringa Oleífera foi preparada seguindo a metodologia indicada por Lima (2015, 
apud Oliveira 2016): inicialmente as sementes foram descascadas e levadas até à 

estufa, a 70ºC por 30 minutos. Para obter o pó fino, essas sementes foram trituradas 
no liquidificador. A figura 1 apresenta os três estágios da semente: com casca, sem 
casca e triturada. A concentração indicada para o preparo da solução é de 1g para 

100 mL, portanto o pó fino foi misturado à água destilada nesta proporção, 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa  

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

permanecendo em agitação por 2 minutos. Feito isto, a suspensão ficou em repouso 

durante 150 minutos. Finalmente, o material foi filtrado em membrana de celulose.  

 

Figura 1. Sementes de Moringa Oleífera em três fases: com casca, sem casca e triturada (da 
esquerda para a direita). 

2.2. Testes de Sedimentação em Proveta 

Para a realização dos testes de sedimentação foram utilizados 970 mL da polpa 
recebida da empresa, sendo acrecentados 30 mL de água para que, durante o teste 

propriamente dito, a porcentagem de sólidos fosse equivalente a 7,0% (valor 
industrialmente utilizado para o espessamento deste rejeito). 

Em seguida, o procedimento padrão para todos os testes seguiu a seguinte 

sequência: 

 Adição do coagulante e agitação da polpa com auxílio da flange; 

 Medida de pH (sendo necessário ajuste, foi adicionado ácido clorídrico – 1% 
p/v); 

 Adição do floculante e agitação da polpa com auxílio da flange; 

 Obtenção de medidas da altura da interface em função do tempo de 
sedimentação, durante 24 horas; 

 Coleta de uma amostra de aproximadamente 50 mL do sobrenadante (15 mm 
abaixo da superfície) para análise de turbidez (utilizando o Turbidímetro Plus 

Microprocessado, da marca ALFAKIT) e pH (utilizando o pHmetro de bancada 
da marca QUIMIS, modelo Q400AS); 

 Obtenção da curva de sedimentação (altura da interface X tempo de 

sedimentação) para determinação dos parâmetros velocidade de 
sedimentação e concentração mássica ao atingir a zona de compactação, 

utilizando o método de Kynch (1952, apud França e Massarani, 2010), 
descrito na figura 2. 

 

Figura 2. Ensaio de proveta na versão Kynch (FRANÇA e MASSARANI, 2010). 
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Num primeiro momento foi realizado o “teste branco”, no qual não houve adição de 

reagente, apenas foi aferido o pH. Em uma segunda etapa foram realizados os 
testes de sedimentação em proveta utilizando diferentes floculantes, sem alterações 
das dosagens. Estas, por sua vez, foram baseadas naquelas utilizadas pela 

empresa em questão: foram testados diferentes floculantes na condição industrial, 
2mg/L (equivalente a 27g/t). Quanto à dosagem dos coagulantes, industrialmente é 

utilizada a cal até que se alcance o pH 10,5, o que submete a uma dosagem média 
de 30mg/L. O sulfato de alumínio também foi utilizado como coagulante nesta 
mesma dosagem. 

2.3. Testes de Jar-Test (Teste de Jarro) 

Conforme os melhores resultados obtidos nos ensaios de sedimentação em proveta 
foram realizados os testes de Jar-Test (ALFAKIT), visando apurar a dosagem ideal 
dos agentes auxiliares de melhor desempenho. Em função da porcentagem de 
sólidos, foram utilizados 2 litros em cada um dos testes. 

O procedimento utilizado durante os testes é descrito a seguir: 

 Agitar a polpa durante 30 segundos, a 120 rpm, para evitar que qualquer 
partícula já estivesse sedimentado; 

 Adicionar o reagente; 

 Agitar a 30 rpm durante 20 minutos; 

 Cessar o movimento das paletas e deixar a polpa em repouso durante 30 

minutos; 

 Coletar uma amostra de, aproximadamente 50 mL (15 mm abaixo da 
superfície) para análise de turbidez (utilizando o Turbidímetro Plus 

Microprocessado, da marca ALFAKIT), pH (utilizando o pHmetro de bancada 
da marca QUIMIS, modelo Q400AS) e cor (utilizando o Colorímetro da marca 

QUIMIS, modelo Q406). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quanto à caracterização do material sólido presente na amostra, os seguintes 
resultados foram obtidos: 

 Determinação da Porcentagem de Sólidos: a massa da polpa amostrada foi 
equivalente a 569,41 gramas e a amostra seca, 41,56 gramas. Visto que se 

define porcentagem de sólidos como o quociente da massa de sólidos (seca) 
pela massa de polpa, o valor obtido experimentalmente foi de 7,3%. 

Observando que este número se aproxima do valor industrialmente utilizado 
pela empresa, 7,078%. 

 Caracterização Granulométrica: a Figura 3 apresenta os dados referentes à 

análise granulométrica dos sólidos suspensos no efluente do espessador de 
rejeitos de uma usina de beneficiamento de minério de ferro. 
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Figura 3. Distribuição granulométrica da fração sólida da polpa do espessador de 

rejeitos da usina de beneficiamento de minério de ferro em estudo.  

 Caracterização Mineralógica: a partir do difratograma obtido, as fases 
minerais identificadas são goethita, hematita e quartzo. 

 Determinação de Densidade: foram realizados quatro testes de picnometria, 
obtendo uma média equivalente a 3,159. De acordo com dados obtidos a 

partir do Banco de Dados da Unesp (2017), as densidades médias dos 
minerais presentes na amostra: hematita, quartzo e goethita são, 
respectivamente, equivalentes a: 5,10; 2,65 e 3,80. A partir desses dados, 

estima-se que há predominância dos minerais quartzo e goethita. 

3.1. Testes de Sedimentação em Proveta 

A tabela 1 apresenta os dados referentes às condições dispostas na segunda coluna 
da mesma, sendo que a Figura 4 apresenta a curva obtida para a melhor condição 
(Teste 10 – Floculante não-iônico 2500TR). 

 

Figura 4. Curva de sedimentação para o teste com adição de Praestol 2500TR. 
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Tabela 1. Dados obtidos a partir dos testes de sedimentação em proveta. 

Teste Reagente Concentração 

pH 

Classificação Turbidez 
Velocidade de 

Sedimentação 

Concentração 

Mássica no 

Underflow 
Inicial Final 

1 - - 6,67 6,90 - 127 UNT 0,38 cm/min 13% 

2 Praestol 187K 2 mg/L 6,84 7,02 Floculante (Catiônico) 47 UNT 0,40 cm/min 11,5% 

3 
Praestol 187K 2 mg/L 

10,51 9,83 
Floculante (Catiônico) 

28 UNT 0,70 cm/min 13% 
Cal 30 mg/L Coagulante 

4 
Rapfloc 2 mg/L 

10,52 9,74 
Floculante (Aniônico) 

19 UNT 0,90 cm/min 15% 
Cal 30 mg/L Coagulante 

5 Cal 

Formação de 

coágulos (15 

mg/L) 

9,54 8,98 Coagulante 30 UNT 0,60 cm/min 13% 

6 
Praestol 2530 2 mg/L 

10,45 9,85 
Floculante (Aniônico) 

39 UNT 4,0 cm/min 14,8% 
Cal 30 mg/L Coagulante 

7 Cal 30 mg/L 10,48 9,69 Coagulante 12,2 UNT 0,54 cm/min 13,5% 

8 
Solenis2641 2 mg/L 

10,53 9,93 
Floculante (Aniônico) 

34 UNT 4,7 cm/min 15,6% 
Cal 30 mg/L Coagulante 

9 

Praestol 2500TR 2 mg/L 

6,55 6,81 

Floculante (Não Iônico) 

42 UNT 4,8 cm/min 17% Sulfato de 

Alumínio 
30 mg/L Coagulante 
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10 Praestol 2500TR 2 mg/L 6,99 7,22 Floculante (Não Iônico) 47 UNT 12,0 cm/min 15% 

11 
Praestol 2500TR 2 mg/L 

10,61 9,95 
Floculante (Não Iônico) 

46 UNT 9,0 cm/min 13,5% 
Cal 30 mg/L Coagulante 

12 Moringa Oleífera 30 mg/L 6,75 6,88 Coagulante 50 UNT 0,43 cm/min 12% 

13 Moringa Oleífera 2 mg/L 6,86 6,94 Floculante 45 UNT 0,48 cm/min 12% 

3.2. Testes de Jar-Test (Teste de Jarro) 

A partir dos resultados obtidos dos testes de sedimentação, observa-se que a melhor condição foi aquela na qual não houve a 
adição de coagulante, apenas do floculante não iônico 2500TR. Portanto, os testes de Jar-Test foram realizados nesta condição, 

variando a dosagem de floculante em: 1 mg/L, 2 mg/L e 3mg/L. A tabela 5.3 apresenta os dados obtidos para cada um desses 
testes. 

 
Tabela 2. Dados obtidos a partir dos testes de Jar-Test. 

Dosagem 
do 

Floculante 

pH 

Turbidez Cor 

Inicial Final 

1 mg/L 6,7 6,8 64,5 UNT 152 uC 

2 mg/L 6,7 6,9 50 UNT 102 uC 

3 mg/L 6,7 6,8 36 UNT 99 uC 
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4. CONCLUSÕES 

A partir dos testes de sedimentação em proveta, conclui-se que a melhor condição 
foi aquela na qual utilizou-se apenas o floculante não iônico 2500TR. Os resultados 

obtidos foram: média de pH igual a 7,1, a zona de compactação foi alcançada antes 
de 50 segundos, turbidez igual a 47 UNT, velocidade de sedimentação equivalente 

a 12 cm/min e concentração mássica de 15%. 

A partir dos testes de Jar-Test conclui-se que a melhor condição foi aquela cuja 
dosagem do floculante não iônico 2500TR equivale a 3mg/L, apresentando os 

seguintes resultados: média de pH final igual a 6,7, turbidez igual a 36UNT e cor 
equivalente a 99 uC.  

Considerando os parâmetros turbidez e pH, 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 do CONAMA, apesar do parâmetro cor ser 

ligeiramente superior ao valor pré-estabelecido. 

O reagente natural oriundo da semente da Moringa Oleífera não apresentou 

eficiência superior aos reagentes comerciais, mas obteve melhores resultados 
quando substituiu o floculante. 
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