
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: TRATAMENTO DE EFLUENTE DA INDÚSTRIA QUÍMICA CONTENDO SUBSTÂNCIAS NÃO –
BIODEGRADÁVEL UTILIZANDO RESÍDUO DA MINERAÇÃO DE FERRO DA ETAPA DE DESLAMAGEM
NO PROCESSO DE ADSORÇÃO DO CONTAMINATE

TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASEINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ANA PAULA DE LIMA CRUZ, GABRIELA VIVIANI DE OLIVEIRA, JULIANA ALVES
FERREIRA, JULIO CESAR RAMOS FILHO, SÉRGIO GRIJÓ GUIMARÃES
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ADRIANA LAU DA SILVA MARTINS, JANAINA DA COSTA P. TORRES DE
OLIVEIRA
ORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO  

O reaproveitamento de resíduos sólidos industriais tem despertado grande 

interesse, já que tanto a legislação vigente quanto a relacionada à disposição final 

destes resíduos tornam-se cada vez mais rigorosas e atuantes. Este estudo tem 

como objetivo caracterizar o resíduo de minério de ferro proveniente da etapa de 

deslamagem da mineração para sua posterior utilização como material adsorvente 

para do mercaptobenzotiazol (MBT). O MBT é uma substância orgânica 

largamente utilizada nos processos de flotação de óxidos, na mineração do ouro e 

como acelerador do processo de vulcanização das borrachas. Tem efeitos tóxicos 

sobre muitas bactérias, e sua presença inibe a biodegradação de outros 

compostos, incluindo alguns de seus produtos de degradação (VALDÉS et al, 

2003).  

2. INTRODUÇÃO  

A mineração é um dos setores básicos da economia do país, contribuindo de forma 

decisiva para o bem estar e a melhoria da qualidade de vida das presentes e futuras 

gerações, a partir do momento em que são responsáveis pela produção primária de 

vários materiais. A variedade de produtos químicos utilizados nas diversas etapas do 

beneficiamento de minérios cresceu com a necessidade de aumentar a eficiência 

dos processos e, dentre estes, ressaltam-se os produtos orgânicos, que são 

utilizados em elevadas concentrações, como depressores, dispersantes, floculantes, 

coletores, espumantes, auxiliares de filtração, dentre outros. A remoção destes 

produtos permite aumentar o percentual de água de recirculação e diminuir a 

contaminação nas barragens de rejeito. 

As empresas siderúrgicas vêem realizando diversas pesquisas em conjunto com 

universidades e instituições tecnológicas para o desenvolvimento de alternativas 

técnicas, ambiental e economicamente viáveis para a utilização dos resíduos 

gerados no seu processo produtivo. 

 

3. OBJETIVOS  

Neste trabalho será investigada a utilização do resíduo do processo de deslamagem 

da indústria da mineração de ferro como adsorvente do composto orgânico 

Mercaptobenzotiazol (MBT) que é não-biodegradável para a obtenção do tratamento 

de um efluente industrial com a finalidade do reuso da água 



4. METODOLOGIA  

Será avaliada a cinética das reações, realizadas em béqueres de 1 L, num 

equipamento de agitação magnética com velocidade de agitação de 200 rpm. À 

solução de MBT de concentração variando de 0 a 100 mg/L, será adicionado 1 g do 

resíduo. Também serão investigados faixas de pH em que ocorre a adsorção, a 

investigação será feita nos pHs (3, 5, 6 e 7). E coletas serão realizadas em 

intervalos de tempos determinados para se avaliar o melhor período em que a 

solução necessita de contato com o resíduo para que a adsorção atinja o estágio de 

equilíbrio. As amostras serão retiradas e filtradas em membranas de 0,45 μm, e a 

determinação da concentração da solução remanescente será realizada por análise 

em espectrofotômetro. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

No estudo de adsorção será investigado o comportamento do resíduo contendo 

hematita (adsorvente) em contato com a solução de MBT com concentração 

variando de (0 a 100 mg/L) por um período de 41 horas em cada pH investigado (3, 

5, 6 e 7). Será avaliado se os modelos de adsorção de Langmuir e Freundlich 

ajustam aos dados experimentais do sistema proposto (resíduo e solução de MBT) 

com variação de pH e para a construção das isotermas de Langmuir e Freundlich 

serão utilizadas as equações 1 e 2, respectivamente. 
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram realizados a caracterização do resíduo de minério de ferro da etapa de 

deslamagem como apresentados na Tabela 1, para ser verificar a possibilidade da 

utilização do mesmo nos ensaios de adsorção, que será a próxima etapa do estudo. 

Tabela 1 - Caracterização do Resíduo – Fluorescência de Raios X. 

Amostras Mesh MgO 
% 

Al2O3 

% 
SiO2 

% 
P2O5 

% 
CaO 
% 

MnO 
% 

Fe2O3  

% 

 

Bruta ----- 0,04 0,79 50,6 0,04 0,07 0,20 47,1  

1 60 ND 0,27 56,5 0,03 0,15 0,08 41,3  

2 80 0,06 0,58 62,3 0,04 0,08 0,19 35,4  

3 100 0,07 1,3 55,5 0,06 0,09 0,34 41,1  

4 170 ND 0,30 66,3 0,02 0,06 0,18 58,9  

5 200 0,04 0,63 38,5 0,16 0,28 0,18 58,9  



6 270 0,05 0,55 30,9 0,04 0,06 0,18 67,0  

8 325 0,08 1,3 30,9 0,07 0,13 0,38 65,5  

Fundo fundo 0,07 1,3 28,8 0,07 0,11 0,44 67,4  

De acordo com os resultados obtidos pela análise de fluorescência de Raio-X do 

resíduo em estudo, segundo a Tabela 1, observa-se que as frações do resíduo que 

foram mais significativas em porcentagem de hematita (Fe2O3) foram a partir da 

peneira de 170# (amostra 4) em diante. Verifica-se que o resíduo retido na peneira 

de 170# apresenta um elevado teor de sílica (SiO2) se comparado com os das 

amostras 6, 7 e 8. Diante do elevado teor de sílica apresentado na amostra 4 (66,3% 

de SiO2), optou-se em trabalhar com a peneira de 200# em diante, faixas que 

apresentaram teores de sílicas entre 28,8 a 38,5%. Com os resultados de 

caracterização apresentados, verifica-se a viabilidade do estudo de adsorção do 

MBT utilizando o resíduo como material adsorvente.  
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