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RESUMO 
 
A presença de material particulado superfino em rejeitos de processamento mineral 
é desafio para a eficiência dos processos de separação sólido-líquido, bem como a 
possibilidade de reuso da água no processo. Melhorias contínuas são requeridas na 
etapa de agregação das partículas, visando maior eficiência nas operações de 
espessamento e filtragem e produção de pastas minerais. Neste trabalho foi 
avaliado o desempenho de dois polímeros floculantes comerciais (R e Z), na 
floculação de um rejeito de minério sulfetado de níquel a fim de otimizar o processo 
de espessamento. Foram estudadas polpas com concentrações de sólidos variando 
de 2 a 23% (p/v) e dosagens de 100 e 200 g/t. Os ensaios de floculação e 
sedimentação foram realizados em equipamento jar test e a eficiência do processo 
foi medida por meio de turbidez do líquido sobrenadante, diâmetro e taxa de 
sedimentação dos flocos. Os resultados mostraram que o uso dos polímeros 
promoveu aumento nas taxas de sedimentação da polpa e redução da turbidez do 
liquido sobrenadante, com valores abaixo de 40 NTU. Foi possível observar que o 
floculante R produziu os melhores resultados, com aumento na velocidade de 
sedimentação de 1,7 vezes (100 g/t) até 12 vezes (200 g/t), representando ganho 
operacional para o processo de desaguamento e reuso da água de processo. 
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ABSTRACT 
 
The presence of superfine particulate material in mineral processing tailings is a 
major challenge to the efficiency of solid-liquid separation processes, as well as the 
possibility of water reuse in the process. Continuous improvements are required in 
particle aggregation step, seeking greater efficiency in the thickening and filtration 
operations and production of mineral slurries. This study evaluated the performance 
of two commercial flocculant, R and Z, on flocculation of waste from nickel sulfide ore 
processing in order to optimize the thickening process. Pulps were studied with solid 
concentrations ranging from 2 to 23% (w/v) and dosages of 100 and 200 g/t. 
Flocculation and sedimentation tests were performed on jar test equipment and the 
process efficiency was measured by turbidity of the supernatant liquid, diameter and 
settling rate of flocs. The results showed that the use of polymers promoted an 
increase in the rates of sedimentation of the pulp and reduction of turbidity of the 
supernatant liquid, with values below 40 NTU. It was observed that the flocculant R 
produced the best results, with increased sedimentation rates from 1.7 times (100 
g/t) up to 12 times (200 g/t), representing the operating gain to the dewatering 
process and water reuse. 

 



Gadelha, T.S.; Andrade, L.S.; França, S.C.A. 

KEYWORDS: flocculation; mineral tailings; sedimentation; water reuse. 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

1. INTRODUÇÃO 
 
O processamento de minérios com granulometria de liberação cada vez mais fina 
acarreta em desafios tecnológicos para as diferentes etapas do beneficiamento, em 
especial para as operações de separação sólido-líquido. Essaspartículas finas, 
quando em suspensão, demandamlongos temposde sedimentação natural, por 
gravidade, dificultando a rápida reutilização da água de processo, bem como o 
reaproveitamento do rejeito. Como resultado, há o acúmulo de grandes volumes de 
rejeitos minerais, corroborado com o crescimento de problemas ambientais 
relacionados ao seu descarte. 

 
Esse fato exige o constante desenvolvimento, adequações e melhorias nas 
operações de separação sólido-líquido, para atendimento às especificidades que a 
redução na faixa granulométrica impõeao processo, visto que partículas mais finas, 
em meio fluido, têm suas propriedades de massa específica quase que 
desconsideráveis frente à elevada superfície específica, seguindo assim o fluxo do 
fluido. 

 
A agregação de partículas finas é uma saída utilizada na separação destas em meio 
líquido e pode ser feita utilizando reagentes, como coagulantes ou polímeros 
floculantes, permitindo a adesão de uma partícula diretamente à outra. 

 
Os termos coagulação e floculação são frequentemente usados como sinônimos na 
literatura. No entanto, a coagulação é definida como a agregação de partículas pela 
adição de sais inorgânicos para reduzir a força de repulsão da dupla camada 
eletrostática, enquanto que a floculação refere-se aos mesmos fenômenos induzidos 
por polímeros orgânicos ou outras macromoléculas que ligam as partículas. 
Nafloculação, por conseguinte, a interação com as partículas de polímero 
desempenha um papel mais importante do que as forças coloidais entre as 
partículas em suspensões coloidais desestabilizadoras (Wang, 2014). 

 
O tamanho da partícula interfere na quantidade de polímero floculante que se deve 
usar. Uma vez que partículas ultrafinas apresentam maior área superficial total a ser 
coberta pelas moléculas do polímero, em sistemas com essa característica deve ser 
usada uma maior dosagem de floculante (Oliveira et al., 2004). 

 
Além das características dos floculantes, os aspectos físicos de um rejeito, como 
distribuição granulométrica, morfologia das partículas e mineralogia têm influência 
na relação entre as fases sólida e líquida e devem ser levadas em consideração no 
entendimento das interações entre o material particulado e a água, durante os 
processos de aglomeração. 
 
O desempenho de um processo de floculação deveser avaliado em termos de 
distribuição de tamanho e estrutura dos flocos. Na prática, no entanto, é comum a 
utilização de medidas indiretas, como velocidade de sedimentação, turbidez do 
sobrenadante e compressibilidade do sedimento (Hogg, 2000), as quais devem ser 
avaliadas em conjunto para auxiliar no correto monitoramento e medida de eficiência 
do processo. Por exemplo, uma elevada taxa de sedimentação, acompanhada por 
uma elevada turbidez, é geralmente associada com uma floculação incipiente. 
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Como parâmetro de avaliação, a turbidez é uma medida física bastante utilizada 
para quantificar a eficiência de remoção de sólidos, especialmente particulado fino, 
de um efluente líquido. Com base na Resolução CONAMA 357/2005, os limites 
aceitáveis são de 40 NTU para águas doces classe 1 e de 100 NTU para as classes 
2 e 3. 
 
Neste contexto, o presente trabalho visa avaliar o desempenho de dois polímeros 
floculantes comerciais, o R (polímero aniônico) e o Z (polímero catiônico), na 
floculação de um rejeito de minério sulfetado de níquel, a fim de otimizar o processo 
de espessamento e recuperação de água industrial. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Amostragem 

 
Para este estudo, foram utilizados 40 kg de amostra de um rejeito do beneficiamento 
de minério sulfetado de níquel. A amostra foi seca e desagregada para preparação 
de pilha de homogeneização e posterior quarteamento. Para a preparação das 
amostras finais foi utilizada peneira de abertura 149 µm, para obtenção de alíquotas 
de 100 g. 
 
2.2. Metodologia experimental 
 
Para avaliar o desempenho dos floculantes comerciais R e Z, foram estudadas 
polpas com concentrações de sólidos variando de 2 a 23% (p/v) e os polímeros 
floculantes foram utilizados nas dosagens de 100 e 200 g/t. A Figura 1 mostra o 
diagrama de blocos que ilustra a metodologia utilizada neste trabalho. 
 

 
Figura 1. Metodologia utilizada nos estudos de floculação. 

 
2.2.1. Ensaios de sedimentação 

 
Os testes de sedimentação foram realizados em equipamento jar test, com polpas 
previamente preparadas (amostra e água da torneira) e adicionadas ao 
equipamento. Após um tempo de agitação de 3 minutos a 300 rpm, o floculante foi 
adicionado à polpa em pH natural, de 6,8. Em seguida, a polpa foi condicionada por 
1 minuto a 300 rpm e 2 minutos a 150 rpm, para permitir o contato entre as 
partículas e o reagente e o crescimento dos flocos. 



XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

 

 
Após este período, o equipamento jartest foi desligado e o cronômetro 
imediatamente acionado, para medição da variação da altura da interface sólido-
líquido em função do tempo de sedimentação. 
 
2.2.2. Turbidez 
 
Ao fim dos ensaios de sedimentação, uma alíquota do líquido sobrenadante foi 
coletada de cada experimento e submetida à medida de turbidez, realizada 
emturbidímetroportátil da Hach, modelo 2100P, e comparada com os parâmetros de 
referência (Conama 357/2005). 
 
2.2.3. Diâmetro dos flocos  

 
Partículas sólidas em suspensão são submetidas à Lei de Stokes, que considera a 

velocidade de sedimentação de uma partícula isolada (t∞) como função da sua 

densidade (S) e do seu diâmetro (Dp), ou seja: 
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Onde: f é a massa específica do fluido, s a massa específica do sólido (partículas 

ou flocos) e  é a viscosidade do fluido, neste caso, água. 
 

Embora a equação de Stokes aplique-se em regimes de escoamento com número 
de Reynolds menor ou igual a 0,1 e, a mesma foi utilizada para estimar, de forma 

aproximada, o diâmetro dos flocos formados. Os valores de velocidade terminal (t∞) 
foram obtidos a partir das curvas de sedimentação em batelada e a densidade dos 
flocos foi determinada por meio da técnica de picnometria. 
 

Os valores de velocidade terminal (t∞) foram obtidos a partir das curvas de 
sedimentação em batelada. A densidade dos flocos foi determinada por meio da 
técnica de picnometria. As medidas foram feitas em triplicata, para polpas com 5, 18 
e 23% de sólidos floculadas com o reagente Z e polpas com 5 e 23% de sólidos para 
polpas floculadas com o reagente R, ambos nas dosagens de 100 e 200 g/t.A partir 
destes dados, foi feito um estudo para avaliar o uso da densidade média no cálculo 
do diâmetro do floco. Esta avaliação levou em consideração o erro experimental de 

±5% e o desvio das medidas em relação à densidade média ( fl ). 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Turbidez 
 
Os resultados das análises de turbidez do líquido sobrenadante são exibidos na 
Tabela 1. 
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Tabela 1. Turbidez do líquido clarificado (após a sedimentação). 

T
u

rb
id

e
z
 (

N
T

U
) Floculante Dosagem (g/t) 

Concentração de sólidos (%) 

2 3,5 5 6,5 8 10 15 18 23 

R 
100 6,86 6,13 3,96 4,38 6,25 6,11 10,2 4,04 5,33 

200 3,63 2,64 3,58 4,14 4,61 3,43 3,12 4,77 6,38 

Z 
100 4,8 2,78 2,83 3,9 6,32 5,87 13,3 7,03 6,3 

200 1,25 2,43 2,04 1,76 3,94 1,78 4,62 2,40 2,45 

 
Pelos resultados da Tabela 1 é possível observar que o uso de uma maior dosagem 
confere ao líquido sobrenadante uma menor turbidez. Nota-se que para polpas com 
concentração de sólidos de até 10%, o floculante Z promoveu maior redução da 
turbidez que o R, em ambas as dosagens analisadas. Assim, o Z, em baixas 
percentagens de sólidos, adsorveu mais partículas que o R. Para polpas com 
concentrações a partir de 15%, o floculante R obteve melhor desempenho em que o 
Z, na dosagem de 100 g/t. 
 
É notávelque para os casos analisados, a turbidez do sobrenadante permanece 
abaixo de 40 NTU, respeitando a resolução ambiental CONAMA357/2005. 
 
3.2. Velocidade de sedimentação 
 
A Figura 2 mostra a relação entre a velocidade de sedimentação e a concentração 
de sólidos para a polpa natural e para polpas floculadas com os polímeros Z e o R, 
ambos na dosagem de 100 g/t. 
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Figura 2. Velocidade de sedimentação em função da concentração de sólidos da polpa sem 

floculante; polpa com os flocutantes Z e R, na dosagem de 100g/t. 
 
Na Figura 2 observa-se que a velocidade de sedimentação é maior para os flocos 
formados com o floculante R, comparada à dos flocos formados com o floculante Z.  
 
Os resultados da velocidade de sedimentação versus o percentual de sólidos para o 
Z e o R na dosagem de 200g/t são exibidos na Figura 3.  
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Na Figura 3 observa-se que para a dosagem de 200g/t, o R apresenta velocidade de 
sedimentação superior ao Z. É notável que o aumento da dosagem do floculante R 
aumenta significativamente o seu desempenho em relação ao Z. 
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Figura 3. Velocidade de sedimentação da polpa sem floculante; Polpa com flocutante Z e R, na 

dosagem de 200g/t. 

 
As Figuras 2 e 3 também exibem a velocidade de sedimentação da polpa natural 
(sem floculante), onde é possível observar a importância do uso dos reagentes na 
agregação das partículas, permitindo o aumento da velocidade de sedimentação. 
 
3.3. Densidade média 
 
A Figura 4 mostra as medidas de densidade dos flocos formados com os diferentes 

floculantes, bem como a densidade média ( fl ) e o erro experimental de ±5%. Nela 

possível observar que apesar das medidas serem relacionadas a dosagens e 
polímeros floculantes distintos, maior parte dos valores de densidade das amostras 
analisadas encontra-se dentro do intervalo de ±5%, referente ao erro experimental. 
Dessa forma, como os valores não se dispersam da média além do esperado, a 
densidade média foi utilizada no cálculo do diâmetro, e seu valor foi de 1,097 g/cm3. 
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Amostra

 Z 5% de Sólidos - 100g/ton

 Z 18% de Sólidos - 100g/ton

 Z 23% de Sólidos - 100g/ton

 R 5% de Sólidos - 100g/ton

 Z 5% de Sólidos - 200g/ton

 Z 18% de Sólidos - 200g/ton

 Z 23% de Sólidos - 200g/ton

 R 5% de Sólidos - 200g/ton

 R 23% de Sólidos - 200g/ton

 Erro ±5%

 Densidade Média

 
Figura 4. Avaliação da dispersão das medidas de densidade em relação à média e ao erro 

experimental. 
 
3.4. Diâmetro do floco 
 
Com os valores de densidade do floco e velocidade terminal determinados, foi 
possível calcular o diâmetro do floco de acordo coma Equação 1, como mostra a 
Tabela 2.  
 

Tabela 2. Diâmetro do floco formado. 

 D (m) 

 Dosagem 100 g/t Dosagem 200 g/t 

Concentração de Sólidos (%) Z  R  Z  R  

2 292 378 408 384 

3,5 267 316 374 380 

5 235 248 326 373 

6,5 212 252 291 369 

8 187 241 156 365 

10 170 222 144 358 

15 139 167 118 358 

18 94 115 101 353 

23 69 82 93 347 

 
É possível visualizar que o floculante R confere maior diâmetro ao floco que o Z. 
Este fato também pode ser constatado a partir das Figuras 3 e 4, pois como mostra 
a Equação 1, a velocidade terminal é proporcional ao quadrado do diâmetro do floco. 
Nota-se que o aumento da concentração de sólidos causa uma redução no diâmetro 
do floco formado. 
 
Nota-se que o aumento da concentração de sólidos causa uma redução no diâmetro 
do floco formado, bem como que o aumento da dosagem de floculante promove o 
aumento no diâmetro do floco. Além disso, é possível verificar que o R aumentou em 
21% o diâmetro do floco em relação ao Z, para a dosagem de 100g/t, e 63% para a 
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dosagem de 200g/t. Assim, dos casos analisados, o floculante R na dosagem de 200 
g/t proporcionou maior diâmetro ao floco formado. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
No presente estudo foi possível observar que o uso dos polímeros floculantes Z e R 
promoveram nas polpas de rejeito de níquel eficiente separação sólido-líquido, com 
altas taxas de sedimentação e reduzida turbidez do liquido sobrenadante, com 
valores abaixo de 40 NTU. Os resultados de velocidade de sedimentação mostraram 
que a utilização de polímeros floculantes é de extrema importância para reduzir o 
tempo necessário à sedimentação das partículas. Foi possível observar que o 
floculante Rheomax 1050 aumentou em até 29% o diâmetro do floco em relação ao 
Zetag 7565, para a dosagem de 100g/t, e até 274% para a dosagem de 200g/ton.  
 
Dessa forma, o estudo destes polímeros mostrou que para desaguar o rejeito do 
beneficiamento de minério sulfetado de níquel, o R mostrou-se mais eficiente que o 
Z, sendo que o melhor resultado obtido foi utilizando o R na dosagem de 200g/t, com 
ganhos de velocidade em até 71% (100 g/t) e 1302% (200 g/t), proporcionando 
maior rapidez no reuso da água de processo. 
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