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RESUMO 
A pasta mineral é um s istema que aprese nta o comportamento de um fluído homogéneo, no qual não ocorre segregação, e que 
não apresen ta drenagem significati va de água. A disposição de rejcitos na form a de pasta vem se tomando uma alternativa 
in teressante ao sistema convencional de barrage m. As pastas minerais são obtidas usualmente por meio de espessadores c 
fi ltros. O estado de agregação/ dispersão das partículas sólidas pode ter influência sobre as propriedades reológicas de uma 
pasta mineral. O objctivo deste trabalho é ava lia r diferentes tipos de Aoculantcs para a produção de pastas minerais utili 
za ndo-se testes de proveta c um cspt:ssador de pasta de laboratório especialmente desenvolvido. A amostra mineral utiliza
da representa rejeito do processamento de minérios de manganês da região central do Brasil e foi caracterizada em termos 
de suas princi pais propriedades. Testes de Provetas foram usados para verificar as características de sed imentação 
c para a pré-sclcção de Aoc ulantcs dando indicaçôcs para os testes contínuos realizados com espcssador de pasta . O valor 
do tamanho médio obtido pelos resultados da análise granulométrica é 4,63f.Lm. A área superficial específica determina
da é R930cm' lg. A amostra é constituída por manganês, ferro. oxigênio como elementos predominantes, com pequenas 
quantidades de enxofre, cloro, alumínio, silício. sódio c fósforo. Os minerais identificados foram a pirolusita e a caulinita . 
Testes cm proveta de 2000mL indi caram que o tempo mínimo requerido para alcançar o ponto de compressão na sedimen
tação é de 2000s (33min). Testes 1.:111 proveta de 250mL mostraram que o Aoculante SN300 apresentou a melhor condição 
de sedimentação cm dosagem de 50g/t. Maiores porcentagens de sólido no underflow do espcssador de pasta foram obti
das com a dosagem de 50g/t de floculantc c tempo de IROmin de operação contínua. O perfil de concentração com maior 
porcentagem de sólidos cm todas as alturas amostradas no cspcssador de pasta foi aquele obtido 50g/t de floculante. 

PALAVRAS-CHAVE: pas ta , cspcssador de pas ta, laborató rio, flocul antes . 

ABSTRACT 
Thc mineral paste is a systcm that prcscnts thc bchavior of a homogcncous fluid. in which segregation does not occur, and 
does not prcscnt significant watcr drainagc. Thc tailing disposal in the form of paste has bccoming an interesting alternativc 
to thc convcntional systcrn of tailing dump. Thc mineral pastes are usually obtained by mcans of thickencrs and filtcrs. Thc 
conditions of aggrcgati on and di spcrsion of so lid partic les can have influence on the rhcolog ical propertics of a mineral 
paste. The objective of this work is to cvaluatc diffcrcnt types of fl occulants for thc production of mineral pastes utilizing 
graduatcd cylindcr and a laboratory paste thickcncr cspccially dcvcloped. Thc utilizcd mineral samplc represcnts a 
mangancsc ta iling thal comes from thc central rcgion of Brazil and was characterizcd in tcrms of its main properties. 
Graduated cylinder tcsts wcrc uscd to vcrify thc charactcristics of scdimentati on and for the prc-se lection of fl occulants 
giving indications to thc continuous tcsts carricd out with paste thickcner. Thc valuc of the avcrage size obtained by the 
rcsu lts of thc sizc distribution anal ys is is 4.63f.l m. The dctcrmincd specific superficial arca is 8930cm' lg. The sample is 
constitutcd by mangancsc, irem. and oxygcn, as prcdominant clcments, with sma ll amounts of sulphur, chlorine, aluminum, 
silicon. sodium and phosphorus. Thc idcntificd minerais wcre thc pyrolusitc and thc caolinitc. Tests using 2000mL 
graduatcd cylindcr indica tcd that thc minimum time rcquired to reach the point of comprcssion in the sedimentation 
is of 2000s (33min). Tcsts using 250mL graduatcd cylindcr showed that floccul ant SN300 prescntcd the bcst condition of 
sedimcntation at thc dosagc 50g/t. Highcr solid perccnlages in thc paste thickener underflow were obtained at the dosagc of 
50g/t of fl occ ulant and time of 180min of continuous opcration . Thc concentration profile with higher solid perccntage 
in ali thc samplcd hci ght s was that obtaincd at 50g/t of fl occulant. 

KEY WORDS: paste. thickcncr, laboratory, tlocculants 
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L INTRODUÇÃO 

A pasta mineral pode ser conceituada como um sistema contendo partículas finas que se apresenta como 
um fluído homogêneo, no qual não ocorre a segregação granulométrica das partículas, c que, se disposto 
de forma suave em superfícies estáveis, não apresenta drenagem significativa de água (Araujo et ai 2003, Araú
jo et ai. 2006, Jewell, 2002). 

A disposição de rejeitos em sup.erfície na forma de pastas vem se tornando cada vez mais uma alternativa à 
disposição convencional (barragem). Algumas das vantagens incluem: uma maior recuperação e conseqüente 
maior recirculação de água, uma área ocupada muito menor, redução do impacto ambiental, redução do cus
to total, e maior recuperação na lavra para o caso de pastas utilizadas no preenchimento de cavidades subter
râneas (backfill) (Hernández, 2007). 

O estado de agregação /dispersão das partículas sólidas pode ter influência sobre as propriedades reo
lógicas de uma pasta mineral. Segundo Rubio ct ai (2007) , a agregação de partículas em meio líquido está re
lacionada principalmente a duas condições fenomenológicas: físico-químicas c hidrodinâmicas. As condições 
físico-químicas estão relacionadas com tipo c dosagem de agrcgantcs, temperatura, pH e partícula (carga 
superficial, densidade). As hidrodinâmicas dependem tanto da geometria da unidade de agregação (onde o pro
cesso é conduzido) e a intensidade de mistura (taxa de fluxo de alimentação) . 

Arbuthnot et ai (2005), apresentam os resultados de testes realizados em cspcssador de alta velocidade em 
presença de floculante. Verificaram que para um mesmo fluxo de sólido na alimentação do espessador foram 
observadas maiores porcentagens de sólidos na descarga quando utilizadas maiores dosagens do floculante 
empregado. Scalcs (2003) utilizando dois diferentes floculantes verificou que com a adição de um destes 
reagentes (HXPAM) foram obtidos maiores adensamcntos de sólidos na descarga do cspcssador em com
paração ao outro reagente (NaAc/ACM) e ao material sem floculantc. Hcrnández (2007) verificou a grande 
influência que reagentes agregantes e ligantes podem ter sobre as características reológicas de pastas minerais 
obtidas a partir de rejcitos do processamento de minérios de ferro . 

As propriedades das pastas minerais normalmente avaliadas para a disposição dos rcjeitos adensados, 
são: altura de abatimento; ângulo de repouso; viscosidade; tensão de escoamento. 

Na atualidade, a produção de pasta mineral tanto para o preenchimento de cavidades subterrâneas 
quanto para a disposição cm superfície pode ser obtida por meio de cspessadorcs com características especiais 
(espessadores de pasta) e filtros. Segundo Stcphcn (2004) , a utilização de espcssadores de pasta tem um ele
vado atrativo como alternativa ao processo de filtragem. A utilização de espcssadores para a produção de pas
ta mineral com reologia não newtoniana, já está sendo praticada cm vários países como: África do Sul, Aus
trália, Canadá, EUA, Peru, Portugal , Tanzania, c na Austrália, por exemplo, para disposição de ''red mud" 
(Siottee, 2005). No Brasil a Mineração Caraíba tem utilizado pasta mineral para o preenchimento de cavida
des subterrâneas em sua mina localizada no interior da Bahia. 

A tecnologia, principalmente no que se refere aos espessadorcs de pasta, não está disponível indicando a ne
cessidade de pesquisas, para a melhor compreensão dos mecanismos envolvidos na produção c transporte de pas
tas minerais. 

O objetivo deste trabalho é avaliar diferentes tipos de floculantes para a produção de pastas minerais utili
zando-se testes de proveta e um cspessador de pasta de laboratório especialmente desenvolvido. 

2. METODOLOGIA 

As amostras minerais utilizadas representam rejeitas provenientes do processamento de minérios de man
ganês da região central do Brasil. Foram caracterizadas por meio de diversas técnicas que são apresentadas na 
Tabela I. 
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Tabela 1: Técnicas c cquipamcnlos utilizados na determinação de características da amostra mineral. 

I 

Propriedade 

Densidade 

Granulometria 

I c . - .. ' ompostçao qunmca 

I Composição mineralógica 
I 

! 

i 
I Área superficial específica 

Técnica utilizada 

Picnomctria simples (PS) 

Picnometria a gás (PG) 

Classificação centrífuga 

Difração a laser 

Fluorescência de Raios X (FRX) 

Difração de Raios X (DRX) 

Espectroscopia de lnfravcnnelho 
(EIR) 

Permeabilidade do Ar 

E(_luipamento_ ~equeri~~ 

Picnomctria simples --~ 
Picnômetro a gás 

Cyclosizer 

Analisador de partículas Cilas 

Espcctrômctro de RX dispersivo 

Espectrômetro de RX 

Espectrômetro (EIV) 

Aparato de Blainc 

A avaliação do tempo de residência, necessário à formação de polpas com maior densidade, foi realizada 
em provetas de 2000mL em testes com diferentes porcentagens de sólidos ( l 0%, 15% e 20%). 

O tipo de floculantc foi escolhido por meio de testes de sedimentação utilizando provetas de 250ml com 15% 
sólidos cm presença de floculantes comerciais catiônicos, aniônicos e não iônicos em dosagens de 2,5; 5,0; 7,5; 
I 0,0; 12,5 c 15,0g/t. A dosagem ótima foi obtida pelos testes de sedimentação realizados na faixa de O até I OOg/t 
considerando o melhor floculante de cada tipo. Os floculantes testados estão indicados na Tabela II. 

Tabela 11: Floculantcs (comerciais) catiônicos, aniônicos c não iónicos que foram testados. 
-- -- ---r~- --- --r-~---::1 

__ Cat_iônicosi Aniônicos _ ~ão Iôni~~~ 

SC-492 SA-130 SN-1 00 
SC-496 I SA-11 o SN-300 

SC-494 I M33X M351 

BC630 M lO _ I __ -__ _j 

Os resultados obtidos para os testes de proveta 250 c 2000mL forneceram indicações para os testes contínu
os realizados com espcssador de pasta . 

O espcssador de pasta de laboratório, especialmente desenvolvido por Barreda (2008), mostrado na 
Figura I, é constituído de material de acrílico em sistema modular podendo operar com um ou dois mó
dulos. Cada módulo tem comprimento de 60cm c diâmetro interno de I Ocm. Dispõe de um sistema de furos 
(bicos) de tem de diâmetro interno usados para a obtenção de amostras e/ou recirculação de polpa e que são 
numerados em ordem crescente de baixo para cima. Os testes foram desenvolvidos utilizando-se os 2 módulos 
com um volume de 7000mL. 

Figura I: Montagem de laboratório utilizando o espessador de pasta desenvolvido. 

Nos testes realizados com o espcssador foi avaliada inicialmente a influência do ponto de alimen
tação sobre as porcentagens de sólidos na descarga do equipamento. A influência da adição de floculan-
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te foi avaliada a seguir em testes com 25, 50 c 75g/t cm tempos de operação contínua que chegaram até 
180min. O perfil de concentração de sólidos no equipamento, com adição de floculantc foi obtido por meio de 
amostragem em diversas alturas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da determinação 'de dens idade da amostra mineral obtidos ao se utili zar picnometria simples 
e a gás são apresentados na Tabela III. Todas as determinações de densidade foram realizadas cm tripl i
cata registrando en-o máximo de 3% em cada caso. 

Tabela III: Valores de densidade obtidos por picnomctría simples (PS) c a gás (PG). 

Técnica 
Densidade (g/cm ' ) 

PS 
2,X7 

PG 
3,14 

O valor de área superficial específica (ASE) determinado pelo Índice de Blainc foi 8930cm 2/g. A técnica de 
BET não se mostrou adequada para a avaliação da área superficial (isoterma do tipo III- multicamadas). 

A distribuição granulométrica da amostra mineral está apresentada na Figura 2. Verifica-se que este material 
apresenta uma granulometria inferior ao tamanho equivalente de 25Jlm. O valor do tamanho médio é de 
aproximadamente 4,63Jlm, fato que confirma a grande quantidade de partículas finas na amostra . 
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Figura 2: Di stribuição granulométriea da amostra mineral. 

Os resultados de fluorescência de raios X indicaram a presença de manganês, ferro, oxigênio e pequenas 
quantidades de enxofre, cloro, alumínio, silício, sódio e fósforo entre outros. 

A amostra apresenta baixa cristalinidade provavelmente devido à sua origem sedimentar. Desta for
ma, mesmo oconendo esta dificuldade foi identificado o mineral pirolusita (Mn0

2
) pela difração de raios X. A 

presença de caulinita Al
2
Sip,(OH)

4 
foi mostrada pela espectrometria de infravermelho. 

As curvas de sedimentação obtidas nos testes de sedimentação, realizados em provetas de 2000ml para 
10%, 15% e 20% de sólidos em massa, sem floculante, estão representadas na Figura 3. Observe-se que a 
escala logarítmica foi utilizada em ambos os eixos para a determinação mais precisa do ponto de transição 
e do ponto de compressão. Verifica-se pela Figura 3 que o ponto de compressão para uma concentração 
de polpa de 15% sólidos se encontra próximo de 2000s (33min) de sedimentação para alcançar a maior 
concentração de sólidos. A polpa com 15% de sólidos apresentou melhor para a visualização da interface 
e um comportamento intermediário no que se refere à velocidade de sedimentação (Tabela IV). 
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Figura 3: Curvas Velocidade de Sedimentação para I 0'%, 15% c 20% de sólidos cm massa, sem floculante. 

Tabela IV: Velocidades de sedimentação: I O'Y., , 15% c 20% de sólidos sem floc ulantc. 

Sólidos Velocidade Correlação 
(%) (cm/s) (r2) 

lO 2,112 X i(f~ 0,999 

15 I ,067 X l O~ 0,99 1 

20 2.1<33 x 1 o·1 0,990 

Os resul tados dos testes realizados com flocu lantes catiônicos, aniônicos e não iônicos com 15% de sólidos 
cm massa, cm provetas de 250m I, com dosagem de Sg/t, são apresentados na Tabela V. Os ftoculantes BC630, 
SAI30 e SN3 00 (em destaque na Tabela V) foram os que mostraram os melhores resultados em cada grupo. 

Tabela V: Velocidade de sedimentação para floculantcs (comerciais) catiônicos, aniônicos e não iónicos. 

Floculantes Velocidade Floculantcs Velocidade Floculantes Velocidade 
Catiônicos (cm/s) Aniônicos (cm/s) Não Iónicos (cm/s) 

Sg/t 15%Sólidos Sg/t 15%Sólidos Sg/t IS%Sólidos 
SC492 0,0332 SAI30 0,0775 SNIOO 0,0587 
SC496 0,0335 SAl lO 0,0407 SN300 0,0622 
SC494 0,0239 M338 0,0322 M351 0,0287 
BC630 0,0465 MIO 0,0422 

O ftoculantc escolhido para os testes posteriores foi o SN300 que apresentou mais elevada velocidade de se
dimentação na faixa entre O c l OOg/t. A Figura 4 mostra o desempenho deste ftocu lantc em dosagens de O até 
l OOg/t. Verifica-se que a dosagem de floculante até 25g/t aproximadamente, não causa diferença sig
nificativa na velocidade de sedimentação. Atingindo-se a dosagem próxima a 50g/t são obtidas maiores ve
locidades de sedimentação. O aumento da dosagem a partir desta faixa causa diminuição da velocidade de se
dimentação provave lmente devido à saturação de floculantc no sistema. 
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Figura 4: Ve locidade de sedimentação cm função d<1 dosagem do ftoculante não iônico SN300. 

475 



Barreda, Araujo & Valadão 

Os resultados dos testes utilizando o espessador de pasta de laboratório em presença de floculante SN300 
(dosagens de 25, 50 e 75g/t), com alimentação feita através do bico 6 (melhor resultado nos testes preliminares), 
e tempo de operação de até 180min (3 horas), são mostrados nas Tabela VI. As maiores porcentagens de sóli
dos na descarga do espessador de pasta foram alcançadas com a dosagem de 50g/t mostrando que há uma boa 
concordância com os resultados obtidos em proveta. Nota-se ainda que a partir de 30min de operação, aproxi 
madamente, as porcentagens de sólidos na descarga do cspessador de pasta tornam-se bem maiores atingindo o 
valor máximo no tempo de 180mi'n. 

Os resultados da amostragem realizada em diversas alturas do espcssador (perfi I de concentração) na 
presença de floculante SN300 com dosagens de 25, 50 c 75g/t são mostrados na Figura 5. 

Tabela VI: Porcentagem de sólidos na descarga obtidos para tempos de operação 
de 30, 60, 90. 120, 150, IROmin , cm presença de 25 , 50 c 75g/t de SN 300. 

Dosagem 25g/t SN300 

Tempo Operação 30min 60rnin 90min 120min 150min 180min 

Massa Polpa (g) 77,3 45,3 146,2 132 86,9 90,6 
Massa Sólido (g) 34,2 21,1 71,0 65,1 42,7 44,7 
% Sólidos Descarga 44,2 46,6 48,6 49,2 49,1 49,3 
Dosagem 50g/t SN300 

Tempo Operação 30min 60min 90min 120min 150min 180min 

Massa Polpa (g) 58,6 67,5 239,5 60,5 104,7 93,3 
Massa Sólido (g) 26,4 33,6 124,8 31,8 54,9 49,2 
% Sólidos Descarga 45, 1 49,8 52,1 52,6 52,4 52,7 
Dosagem 75g/t SN300 

Tempo Operação 30min 60min 90min 120min 150min 180min 

Massa Polpa (g) 45,3 121 ,8 133,2 106,3 90,0 136,2 
Massa Sólido (g) 17,9 54,7 63,0 49,6 43 ,0 65 ,5 
%Sólidos Descarga 39,5 44,9 47,3 46,7 47,8 48, I 

50 

o 
40 45 )() 55 

Figura 5: Perfil de concentração, na presença de flocul antc SN300. com dosagens de 25, 50 c 75g/1. 

Observa-se o aumento da porcentagem de sólidos à medida que o ponto de amostragem diminui sua altu
ra, ou seja, se aproxima mais do ponto de descarga (underflow) do equipamento, como seria esperado. O perfil 
de concentração com maior porcentagem de sólidos em todas as alturas amostradas foi aquele obtido para uma 
dosagem de 50g/t. Verifica-se, no entanto, que para cada valor de dosagem de floculante há uma região central 
da curva em que ocorre aumento mais expressivo da porcentagem de sólidos em função da altura. 

4. CONCLUSÕES 

A análise granulométrica da amostra utilizada indicou que o valor do tamanho médio é de 4,63~ m. A área su
perficial específica obtida pelo método de Blaine é de 8930cm2/g, que está de acordo com a granulomctria do ma-
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!criai. A composição química da amostra indicou a presença predominante de manganês, ferro e ox1gemo, 
contendo ainda pequenas quantidades de enxofre, cloro, a lumínio, silício, sódio e fósforo. A difração de raios X 
indicou a presença de pirolusita, que seria a principal espécie mineral presente, enquanto que a espectroscopia 
por infravermelho mostrou a presença de caulinita. A amostra apresentou baixa cristalinidade. Os testes de 
sedimentação cm provetas de 2000ml indicaram que o tempo mínimo requerido para alcançar o ponto de com
pressão é de 2000s (33min) para uma polpa com 15% de sólidos em massa. Os testes realizados em presen
ça de ftoculante , com proveta de 250mL, mostraram que os melhores resultados foram obtidos para: BC630 
(catiônico), SA 130 (aniônico) , c SN300 (não iônico). O floculante SN300, foi o que apresentou, neste caso, 
a melhor condição de sedimentação com dosagem em torno de 50g/t. Os resultados dos testes com espes
sador de pasta de laboratório, mostraram que as maiores porcentagens de sólidos no underftow foram ob
tidas cm presença deste floculantc. O melhor resultado foi obtido para o floculante SN300 em dosagem 
de 50g/t o que mostra boa concordância com os resultados obtidos cm proveta. Verificou-se ainda que a partir 
de aproximadamente 30min de operação contínua, as porcentagens de só lidos na descarga tornam-se bem 
maiores atingindo o valor máxi mo no tempo de 180min. O perfil de concentração com maior porcentagem de 
sólidos cm todas as alturas amostradas foi aquele obtido para uma dosagem de 50g/t. Verificou-se também 
que para cada valor de dosagem de floculante há uma região central da curva (transição) cm que ocorre 
um aumento mais express ivo da porcentagem de sólidos em função da a ltura. 
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