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RESUMO 
 
A prática mais comum para a disposição de rejeitos é na forma subaquática e vem 
se tornando um assunto cada vez mais importante e indispensável para a 
continuidade operacional das plantas mineradoras, devido principalmente a aspectos 
de segurança operacional, ambientais e econômicos. As técnicas de espessamento 
e filtragem se apresentam como alternativas atraentes para o desaguamento dos 
rejeitos quando comparada a disposição convencional, por motivos como: 
reaproveitamento de água do processo, vida útil das barragens, segurança 
operacional entre outros fatores que favorecem o gerenciamento de barragens. O 
objetivo principal deste trabalho é apresentar uma tecnologia diferente as técnicas 
mencionadas. Foram avaliadas em escala de laboratório: espessamento contínuo, 
filtragem descontinua e polímeros avançados de alta eficiência de desaguamento. 
Os resultados apresentaram que é possível a aplicação industrial desta tecnologia e 
permitiu estabelecer um comparativo das vantagens e desvantagens entre as 
técnicas mencionadas. 
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ABSTRACT 
 
The most common practice for the disposal of tailings is the underwater shape and 
has become a subject increasingly important and indispensable for the continued 
operation of mining plants, due mainly aspects as operational safety, environmental 
and economic. The thickening and filtering techniques are presented as attractive 
alternatives for dewatering of tailings when compared to the conventional disposal, 
for reasons such as reuse of process water, useful life of dams, operational safety 
and other factors that favor the management of dams. The main objective this 
research is to present a different technology of the techniques mentioned. Were 
evaluated in laboratory scale: continuous thickening, discontinuous filtering and 
advanced polymer of high efficiency dewatering. The results showed that is possible 
the industrial application of this technology and allowed establish a comparison of the 
advantages and disadvantages between the techniques mentioned. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
As atividades de mineração vêm gerando elevadas quantidades de rejeitos, sendo 
em muitos casos não reaproveitáveis como subprodutos da cadeia produtiva, 
transformando-se assim em passivos ambientais. Conforme forem dispostos os 
rejeitos na barragem podem apresentar risco operacional e ambiental colocando em 
ameaça a continuidade operacional das plantas mineradoras, um dos motivos pelo 
qual se faz necessário um gerenciamento adequado na disposição de rejeitos, 
visando: maior reaproveitamento das áreas de disposição, recirculação de águas de 
processo, segurança e flexibilidade operacional entre outros fatores. 
 
Existe grande preocupação nas plantas mineradoras de como gerenciar da melhor 
forma possível a disposição de rejeitos que garantam os padrões de segurança 
operacional e sustenbilidade ambiental. As técnicas de espessamento e filtragem 
vêm se apresentando como alternativas atraentes para o desaguamento de rejeitos 
quando comparada à disposição convencional, mas muitas vezes opta-se manter a 
disposição convencional por os menores custos associados de investimentos e 
operação. Recentes avanços tecnológicos em polímeros oferecem alternativas 
diferentes às técnicas mencionadas, o polímero avançado possui uma interessante 
combinação entre capacidade de aglomeração de partículas finas e rápida liberação 
da água, a técnica consiste na aplicação direta de polímeros de alta eficiência de 
desaguamento no rejeito total, permitindo assim, a disposição inicial de rejeitos 
muito diluídos em estados de polpa de baixa ou alta densidade seguido dos estados 
de pasta mineral e torta através da drenagem e secagem natural do rejeito 
depositado superficialmente. 
 
A Figura 1 apresenta em caráter qualitativo, a tensão de escoamento em função do 
adensamento de um material em termos de porcentagem de sólidos (Fourie A., 
2003). Diversos estudos relacionam a tensão de escoamento com a estabilidade 
coloidal e características superficiais das partículas (Dzuy et al., 1983). 
 

 
Figura 1. Tensão de escoamento em função do adensamento de sólidos em massa (Adaptado 

de Fourie A, 2003). 

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar um comparativo dos mecanismos 
de desaguamento de rejeitos através do uso das técnicas de espessamento 
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contínuo, filtragem descontínua e polímero avançado, visando dispor de outras 
alternativas de disposição de rejeitos nas barragens. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Amostra mineral / técnicas desaguamento 
 
A amostra mineral utilizada representa um rejeito total do beneficiamento de 
minérios fosfáticos. A Tabela 1 apresenta as diferentes técnicas e equipamentos 
utilizados para a caracterização e desaguamento da amostra no laboratório. 

 
Tabela 1. Técnicas e equipamentos na caracterização e desaguamento da amostram mineral. 

Propriedade Técnica Utilizada Equipamento Requerido 

Granulometría 
Peso Específico 

Difração Laser 
Picnometria Simples 

Analisador Partículas – Cilas 
Picnômetro 

Desaguamento Espessamento Contínuo Espessador 

Desaguamento Filtragem Descontínua Filtro Prensa 

Desaguamento Polímero Avançado Agitador Mecânico 

Tensão Escoamento Reometria Reômetro Haake 

 
2.2. Ensaios espessamento alimentação contínua 
 
Os ensaios de espessamento foram realizados em equipamento de laboratório com 
volume total de 10 L através de alimentação contínua e recirculação da polpa. A 
Figura 2 apresenta a simulação do circuito para o desaguamento do rejeito total. 

 
Figura 2. Espessamento do rejeito total para disposição superficial. 

 
2.3. Ensaios filtragem descontínua 
 
Os ensaios de filtragem foram realizados após espessamento do rejeito total, sob 
pressão com uso de filtro prensa em escala de laboratório, tipo recesso, com 
diversas pressões da alimentação, tempos de prensagem e secagem, visando 
simular o desaguamento do rejeito total conforme apresentado na Figura 3. 
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Figura 3. Filtragem do rejeito total para disposição superficial a seco. 

 
2.4. Ensaios polímero avançado 
 
Foram utilizadas em cada ensaio 0,5 L de rejeito total contendo aproximadamente 
10% de sólidos em massa. Os polímeros avançados foram preparados em 
concentrações de 0,25% m/v. A floculação foi realizada em dois béqueres através de 
agitação manual, transferindo o rejeito total de um béquer para outro promovendo a 
mistura do rejeito total/polímero avançado durante um tempo total de 5 segundos. A 
seleção do polímero avançado foi baseada através das análises de abatimento e 
ângulo de empilhamento obtidos em cada ensaio, Figura 4. 
 

 
Figura 4. Procedimento de abatimento e ângulo de empilhamento (A.E). 

 
A Figura 5 apresenta de forma geral a simulação proposta para o desaguamento do 
rejeito total com uso de polímero avançado. 
 

 
Figura 5. Desaguamento do rejeito total para disposição superficial. 
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2.5. Medição da tensão de escoamento 
 
Para a medição da tensão de escoamento foram utilizados dois métodos: Break-
through e Bingham. Foi utilizado o reômetro digital Haake (VT-550) apresentado na 
Figura 6 que dispõe de interface para o envio constante de dados ao computador. 
 

 
Figura 6. Reômetro Haake com interface ao computador. 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Distribuição granulométrica / peso específico 
 
A Figura 7 apresenta a distribuição granulométrica da amostra mineral.  

 
Figura 7. Distribuição de tamanho das partículas da amostra mineral. 

 
A amostra mineral possui uma elevada presença de partículas muito finas, sendo na 
sua totalidade inferior a 70 µm e com tamanho médio (d50) igual a 10,5 µm. O peso 
específico obtido da amostra mineral foi igual a 2,84 g/cc. 
 
3.2. Ensaios espessamento alimentação contínua 
 
As maiores concentrações de sólidos obtidas na descarga do espessador foram 
obtidas com diluição total na alimentação da amostra mineral em 55% e dosagens 
de aproximadamente 90 g/t de polímero convencional. As concentrações obtidas na 
descarga do equipamento foram na ordem de 50% sólidos em massa com tensões 
de escoamento de aproximadamente 130Pa. Desta forma, esta amostra mineral 
adensada pode-se ser classificada como uma reologia de pasta mineral. 
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3.3. Ensaios filtragem descontínua 
 
A Figura 8 apresenta as taxas de filtragem obtidas nas melhores condições 
operacionais com uso de auxiliar de filtragem na amostra mineral para obtenção de 
tortas com aproximadamente 25% de umidade total.  
 

 
Figura 8. Taxa de filtragem do rejeito total em função da dosagem de auxiliar de filtragem. 

 
Observa-se que as melhores taxas de filtragem foram em torno de 50 kg/m2h para a 
obtenção de uma torta com 25% de umidade total, sendo requeridas em média 
dosagens de 1.000 g/t de auxiliar de filtragem. 
 
3.4. Ensaios polímero avançado 
  
A seleção do polímero avançado e da dosagem requerida foi baseada nos ângulos 
de empilhamento obtidos através dos ensaios de abatimento da amostra mineral 
segundo apresentado na Figura 9.  
 

   
Figura 9. Exemplos de ensaios de abatimento em função da dosagem de polímero avançado: 

A) 0 g/t; B) 225 g/t; C) 250 g/t; D)350 g/t / E) cilindro; F) 150 g/t; G) 200 g/t; H) 380 g/t. 

 
A Figura 10 apresenta o desempenho do polímero avançado selecionado através do 
ângulo de empilhamento em função das dosagens aplicadas na amostra mineral. 
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Figura 10. Ângulo empilhamento em função da dosagem do polímero avançado. 

 
Os melhores ângulos de empilhamento obtidos na amostra mineral foram obtidos 
com dosagens a partir de 225 g/t com ângulos empilhamento de aproximadamente 
56%. 
 
A Figura 11 apresenta a evolução do desaguamento da amostra mineral tratada com 
polímero avançado em função do tempo de desaguamento em condições de 
temperatura ambiente (laboratório). 
 

 
Figura 11. %Sólidos em massa da amostra mineral em função do tempo de desaguamento. 

 
Inicialmente a amostra mineral liberou sobre 70% da água contida após 5 minutos 
da aplicação e mistura com o polímero avançado. Observa-se que no segundo dia 
de desaguamento a amostra mineral teve características reológicas de polpa de alta 
densidade (39,2% Sólidos em massa). A partir do quinto dia nota-se que a amostra 
mineral teve características de pasta mineral (52,4% Sólidos em massa) e finalmente 
a partir do sétimo dia apresentou características de torta (73,7% Sólidos em massa). 
 
3.5. Tensão de escoamento 
 
As medições da tensão de escoamento da amostra mineral para diferentes 
concentrações de sólidos em massa foram obtidas através dos métodos Break-
through e Bingham, apresentadas na Figura 12. 
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Figura 12. Tensão de escoamento em função da concentração de sólidos em massa. 

 
Observa-se que para valores superiores a 48% de sólidos em massa da amostra 
mineral se tem a formação de pasta mineral com valores da tensão de escoamento 
acima de 100Pa. Ambos métodos tiveram resultados muito próximos apontando uma 
tendência exponencial da tensão de escoamento (T.E), Equação 1 (r2 :0,975). 
 

T.E = 0,0208e0,1768X                                         (1) 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Através das técnicas de espessamento contínuo e filtragem descontínua foram 
possíveis atingir na amostra mineral concentrações de sólidos em massa de 
aproximadamente 50% e 75% respectivamente. 
 
O polímero avançado apresentou uma elevada capacidade de aglomeração de 
partículas muito finas e rápida liberação da água, obtendo inicialmente acima de 
70% de água liberada após 5 minutos de aplicação e mistura com o polímero 
avançado. 
 
A técnica de aplicação direta de polímeros avançados apresentou em escala de 
laboratório poder alcançar as mesmas características reológicas da amostra mineral 
obtidas através das técnicas de espessamento e filtragem, contudo é necessário um 
maior tempo de disposição com aplicação de polímero avançado. 
 
A filtragem é classificada como a mais eficiente no desaguamento em função do 
tempo, seguida do espessamento e finalmente o polímero avançado. Cabe destacar 
que os custos associados ao uso de polímeros avançados referentes a investimento 
(Capex) e operação (Opex) são muito menores em comparação às outras técnicas e 
podem ter aplicações industriais no curto e médio prazo. 
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