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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo buscar formas mais objetivas de tratar o rejeito 
proveniente do minério de ferro, sem utilizar as barragens de rejeitos, que requer 
grandes áreas para disposição do produto, devido ao grande volume gerado pelas 
mineradoras, visa discutir melhores equipamentos e com tecnologias avançada mais 
eficaz, para um melhor tratamento deste resíduo, a fim de dispor em pilhas, eliminar 
o risco eminente de rompimento das barragens de rejeitos, minimizando impasses 
ambientais. Ainda será discutido sobre técnicas para o melhor processo e qual o 
melhor método, analisando as possibilidades e ganhos de um processo de filtragem, 
verificar alternativa tecnicamente e economicamente mais viável para o processo de 
filtragem, evidenciando um controle mais efetivo na separação do solido/liquido da 
lama de rejeito, recuperando o filtrado (água), reutilizando no processo de 
tratamento do minério de ferro, afim de diminuir o consumo de água nova, nas 
usinas de tratamento de minério de ferro, e tendo mais controle na torta gerada pelo 
filtro devido a baixa umidade contida no rejeito do filtro. 
 
 

Palavras-chave:Minério; Ferro; Rejeito; Barragem de rejeito; Filtragem. 
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ABSTRACT 

This work aims to get more objective ways of treating the tailings from iron ore, 
without using the tailings dams, which requires large areas for disposal of the 
product, due to the large volume generated by the mining companies, visa discuss 
best equipment and advanced technologies more effective, for better treatment of 
this waste, in order to wrap in cells, thus eliminating definite risk of disruption of the 
tailings dams, minimizing environmental predicaments. Discuss techniques for the 
best process and what better method by examining the possibilities and earnings of a 
filtering process, verify technically and economically viable alternative to the filtering 
process, demonstrating a more control effective in the separation of the solid/liquid 
waste mud, retrieving the filtrate (water), reusing the treatment process of iron ore, in 
order to reduce the consumption of water treatment plants, new, of iron ore. 
 

 

Key-words: Ore; Iron; I reject; Tailings dam; Filtering. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Compreende-se que praticamente todas as mineradoras geram resíduos, 

proveniente do minério, este rejeito é gerado através do processo de tratamento do 

minério, a fim de obter o produto final, para atender as especificações solicitadas dos 

clientes, neste processo fazem a retirada do material que não tem valor econômico 

os rejeitos, que não atende as especificações do produto, como característica, 

granulometria e teor. 

O grande aumento de volume dos rejeitos nas mineradoras se deve pelo 

aumento do material com menor teor metálico, assim a maior parte dos processos 

para o tratamento do minério é realizado via úmida, para uma melhor separação do 

concentrado, rejeito. De acordo com Brandão (2016), devido esse aumento na 

geração do rejeito, vem a grande preocupação ambiental, uma vez que serão 

necessárias grandes áreas para a disposição do rejeito, barragens de rejeitos 

convencionais, e uma atenção especial para o tratamento e armazenamento desse 

material, causando uma poluição visual, entre a população vizinha, tornando-se risco 

considerável a todo ecossistema a jusante.  

Compreende-se a importância de um bom estudo, analisando as 

possibilidades e ganhos de um processo de filtragem nas unidades das 

mineradoras, a fim de minimizar os impactos ambientais e maximizar a produção, 

com objetivo de tratar os rejeitos gerados através do tratamento de minério. 

Devido o crescente aumento entre as mineradoras, em paralisar suas 

atividades por falta de disposição do rejeito, e até mesmo por suas barragens 

estarem em fim de vida útil, e com grande risco eminente de rompimento, colocando 

em risco a vida de pessoas de comunidades vizinhas e ao grande impacto 

ambiental, caso essa lama venha a ter contato com rios e com a flora. (GUIMARAES 

2011). 

Um forte exemplo foi o rompimento da barragem de rejeitos da mina de 

Germanos, da Samarco Mineração S.A. Neste contexto, é importante destacar o 

desenvolvimento de tecnologia mais eficaz, a fim de maximizar o processo de 

controle desse resíduo, usando como foco o processo de filtragem de lama, para 

fazer a separação solido/liquido da polpa de rejeito, reduzindo assim seu volume, 

podendo ser misturada no estéril e em rejeitos grossos, tendo em vista sua 

disposição em pilhas. 
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Com isso, esse trabalho tem grande importância para o tratamento de rejeitos 

de lamas de minérios de ferro, com o uso de filtros de lamas, pode ser uma solução 

inovadora para as mineradoras, a polpa seria adensada com o uso de filtros 

industriais, além de sua torta sair com uma umidade baixa, podendo ser empilhado, 

e a água retirada do processo pode ser reaproveitado nas instalações de tratamento 

do minério de ferro, reduzindo assim o consumo de água nova, diminuindo a 

aquisição da outorga dos recursos hídricos, gerando uma maior segurança na 

disposição do rejeito para as mineradoras e comunidades vizinhas, entretanto esse 

tema e sua pesquisa são de grande importância, contribuindo com o meio ambiente, 

e municípios ao seu redor, como para a comunidade acadêmica. 

Os resíduos provenientes de instalações de beneficiamento de minérios sem 

qualquer valor econômico para a empresa mineradora se tornam um problema, pois 

são dispostos em barragens para sua contenção, por se tratar de uma polpa, onde 

requer grandes áreas de disposição, ocasionando uma grande preocupação com 

impacto ao meio ambiente. Com as preocupações ambientais, levando em 

consideração a grande área para dispor este resíduo, como tratar e resolver estes 

impasses, para um tratamento mais eficaz deste rejeito? 

Este trabalho tem como objetivo analisar e demonstrar uma forma mais 

efetiva de tratar o rejeito proveniente das usinas de beneficiamento de minério, a fim 

de ter condições de dispor o material em pilhas. Através do objetivo geral desta 

pesquisa, será abordado alguns objetivos específicos: Indicar novos projetos e 

equipamentos para tratar e absorver os rejeitos de minério de ferro; Discutir técnicas 

para desenvolver e implementar nas usinas, com uso de filtros, para uma melhor 

disposição do material gerado; Verificar uma alternativa tecnicamente e 

economicamente viável para uma filtragem mais efetiva e eficaz do rejeito. 

Neste trabalho será apresentada uma revisão bibliográfica caracterizada 

como uma pesquisa qualitativa e descritiva onde, serão abordados métodos e 

procedimentos adotados para um melhor desenvolvimento, fazendo com que este 

trabalho seja associado à revisão de literatura como, livros, artigos, dissertações, 

teses, e doutorados publicados nos últimos sete anos, pelos respectivos autores, 

sua busca foi realizada através de pesquisas bibliográficas, sites de bancos de 

dados, livros relacionados aos assuntos abordados, e de trabalhos de universidades 

como UFMG, UFOP, buscando o melhor conceito na aplicação de disposição do 
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rejeito gerado pelas mineradoras, com uso de novas técnicas de tratamento e 

disposição mais favoráveis para este resíduo. 
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2. EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS PARA ABSORVER O REJEITO 
 

A dificuldade no tratamento do rejeito de ferro pelas mineradoras, e a grande 

preocupação dos órgãos ambientais e da sociedade com a lama gerada pelas 

usinas de beneficiamento do minério de ferro, sendo sua disposição em barragens, 

que requer grandes áreas para a contenção do resíduo, torna se necessário a busca 

de novos projetos, técnicas e alternativas para sanar tais dificuldades na obtenção 

de controle na separação solido/liquido dos resíduos.    

De acordo com Silva (2016) “Os rejeitos são conseqüências inevitáveis dos 

processos de tratamento a que são submetidos os minérios, sendo gerados, 

paralelamente, ao produto de interesse, produzidos em grandes escalas”. A figura 1 

apresenta uma imagem de uma mina a céu aberto na movimentação do minério. 

Figura 1 - Mina a céu aberto. 

 
Fonte: Jornalismo.ufop.br 

 

A grande preocupação das empresas, em buscar técnicas e novas 

metodologias para a disposição dos rejeitos, a fim de otimizar as áreas de 

estocagem e minimizar os impactos ambientais,e para uma recuperação mais efetiva 

na recuperação de águas para o processo. A filtragem é uma dessa metodologia. 

(SILVA, 2016, p. 1) A figura 2 mostra uma imagem de uma disposição do rejeito por 

barragens. 
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Figura 2 - Barragem de rejeito

 
Fonte: SILVA, 2016 

 

De acordo com Guimarães (2011), “Pode se tornar viável o empilhamento do 

rejeito gerado no beneficiamento, através do método de filtragem. A polpa 

previamente adensada seria filtrada, podendo assim a polpa ser disposta em pilhas.” 

Conforme mostra a figura 3. 

 

Figura 3 - Disposição de rejeito filtrado em Mantos Blancos (Chile). 

 
Fonte: GUIMARÃES, 2011 
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De acordo com Brandão (2016), “As minerações estão sob grande pressão 

para aprimorar suas praticas e demonstrar uma resposta positiva para a demanda 

no desenvolvimento sustentável das operações de tratamento de minério.” 

De acordo com Brandão (2016), “Uma boa opção para assegurar a disposição 

dos rejeitos de minério de ferro é o empilhamento a seco, onde a filtragem de 

rejeitos está se tornando um dos métodos mais comum nas mineradoras.” A figura 4 

nos mostra um sumário dos números relativo à umidade de desaguamento em 

escala global.   

 

Figura 4 - Tendências do uso de rejeitos desaguados na mineração. 

 
Fonte: BRANDÃO, 2016 

 

Guimarães (2011) compreende que a filtragem é definida como uma operação 

unitária de separação dos sólidos/líquido, passando a polpa do minério de ferro 

através de um filtro, que irá permitir a passagem do liquido através dos elementos 

filtrante, denominado filtrado e retendo assim as partículas sólidas, denominado 

torta. 

De acordo com Guimarães (2011) A separação do solido/liquido através da 

filtragem nas minas de ferro se da pela diferença de pressão que pode ser 

conseguida através de vácuo e pressão, são usuais os filtros de discos, os de 

correias convencionais e por filtros de pressão horizontal ou verticais. 
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Guimarães (2011) Entende que na filtragem a vácuo, uma pressão negativa é 

criada abaixo do meio filtrante, e na filtragem sob pressão, se tem uma pressão 

positiva aplicada na polpa, a fim de expulsar/separar o liquido do solido. 

De acordo com Guimarães (2011), Quando se trata dos filtros horizontais de 

correia podemos entender que a alimentação direta da polpa sobre o elemento 

filtrante, e se aplica um vácuo na parte inferior, do elemento filtrante. A alimentação 

da polpa é feita pela extremidade do transportador (alimentação por cima), na parte 

inferior da correia tem uma serie de sprays de água a fim de lavar o meio filtrante, 

para uma nova etapa de alimentação da polpa. A correia do filtro tem umas ranhuras 

e furos para que o vácuo venha ter ação entre a correia e a polpa, sugando o filtrado 

e direcionando para um vaso separador, e mantendo a torta na correia. Conforme 

figura 5. 

Figura 5 - Filtros horizontais de correias a vácuo. 

 
Fonte: GUIMARÃES, 2011 

 

De acordo com Guimarães (2011), “O filtro de disco a vácuo é composto por 

vários discos verticais, paralelos e são ligados por um eixo central, que é 

responsável pelo movimento rotativo dos discos, cada disco tem setores 

independentes e estes são cobertos por um tecido filtrantes.” Figura 6 mostra uma 

imagem de um filtro a disco. 
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Figura 6 – Filtro de disco convencional a vácuo. 

 
Fonte: GUIMARÃES, 2011 

 

A polpa é alimentada na parte de baixo / lateral, formando uma bacia de 

material, com a rotação dos discos ao se submergir na bacia de material, forma-se 

uma camada de material (torta) retida nos tecidos filtrantes devido à força do vácuo, 

a etapa de secagem se inicia quando os discos saem da bacia ainda com a força do 

vácuo, fazendo com que o filtrado passe pelos elementos filtrantes, deixando a torta 

mais seca possível. Conforme figura 7 

Figura 7 - Ciclos de filtragem no filtro de disco convencional. 

 
Fonte: GUIMARÃES, 2011 
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De acordo com Guimarães (2011), No filtro prensa é gerado uma pressão 

positiva ao material, através do bombeamento da polpa, alimentando as placas que 

tem um elemento filtrante (tecido) para realizar a filtragem da polpa, onde o filtrado é 

direcionado para um tanque para a reutilização da água, e o solido é retido entre as 

placas, gerando a torta.Geralmente os filtros prensas são constituídos por varias 

placas, e uma unidade hidráulica que realiza tanto o fechamento como abertura das 

placas para a alimentação da polpa e para descarga da torta em um compartimento 

ou em uma correia transportadora. Figura 8 nos mostra um filtro prensa horizontal. 
 

Figura 8 - Filtro prensa horizontal. 

 
Fonte: GUIMARÃES, 2011 

 

O material após ser processado por equipamentos de filtragem do rejeito de 

minério de ferro, em instalações de tratamento de minério, estará pronto pra ser 

transportado e com consistência para ser disposto em pilhas, devido à baixa 

umidade no produto final. (CETEM, 2002) 
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3. DESENVOLVER MÉTODOS E TÉCNICAS PARA O MELHOR USO DA 
FILTRAGEM 
 

De acordo com Brandão (2016) Descreve que para uma melhor definição e 

solução no intuito de obter um rejeito final seco e para eliminar barragens e seus 

riscos, será necessário obter filtros, ciclones desaguadores e peneiras. A figura 9 

nos mostra um diagrama esquemático do processo de desaguamento do rejeito. 

 

Figura 9 – Diagrama esquemático de uma planta de desaguamento. 

 
Fonte: BRANDÃO, 2016 

 

Brandão (2016) Mostra na figura 10 como fica a torta após passar pelo 

processo da filtragem, como uma polpa pode ter baixa umidade de água, podendo 

assim ter condições de dispor o material em pilhas.  

 

Figura 10 - Imagem da torta obtida nos testes de filtragem em laboratório 

 
Fonte: BRANDÃO, 2016 
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De acordo com Guimarães (2011) afirma o que pode afetar o desempenho e 

um melhor processo na filtragem de polpas, como velocidades são muitas variáveis, 

estas variáveis estão relacionadas ao sólido, à torta/filtrado, à polpa e ao 

equipamento. Conforme tabela 1. 
 

Tabela 1 – Variáveis que afetam a velocidade de filtragem. 

 
Fonte: GUIMARÃES, 2011 

De acordo com as variáveis apresentadas acima podemos destacar algumas 

observações. (GUIMARÃES, 2011) 

Pode-se ter um aumento na umidade da torta, ou até mesmo apresentar 

tortas mais finas, prejudicando a descarga, mesmo diminuindo o ciclo de filtragem. 

(GUIMARÃES, 2011) 

De acordo com Brandão (2016) A umidade máxima recomendada para um 

empilhamento a seco é de 20-25%. Figura 11mostra empilhamento a seco de 

rejeitos. 

Figura 11 – Empilhamento de rejeito a seco feito por caminhões. 

 
Fonte: GUIMARÃES, 2011 
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A polpa com partículas mais grosseiras forma tortas com interstícios maiores. 

Dessa forma facilita a passagem da água pelos tecidos filtrantes e reduz a umidade 

da torta, diminuindo assim o tempo de filtragem. (BRANDÃO, 2016). Conforme pode 

ver na figura 12. 

 

Figura 12 – Comparação da distribuição granulométrica de lamas entre Mina 

Pau Branco (BRANDÃO, 2016) e a média do quadrilátero ferrífero (GUIMARÃES, 

2011). 

 
Fonte: BRANDÃO, 2016 

 

A filtragem pode ser favorecida se a polpa estiver com uma concentração 

mais elevada, por isso se haja necessário de adensar melhor a polpa antes de 

alimentar a filtragem, uma das formas é usando ciclones e espessadores. 

(GUIMARÃES, 2011) 

Tanto uma etapa de ciclonagem como uma de espessamento da lama pode 

ajudar na concentração da lama, aumentando assim seu percentual de sólidos, 

diminuindo o tempo e ajudando no processo da filtragem. 

Usa-se ciclones a fim de obter uma polpa mais densa no Underflow, podendo 

este material passar por uma etapa de peneiramento desaguador de alta freqüência, 

afim de retirar o material mais grosseiro, antes de passar pela filtragem, e o 

passante das telas das peneiras é direcionado juntamente com o OF (Overflow) do 

ciclone, para o espessador para uma nova etapa de adensamento do material, 
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somente depois destes processos o material (polpa) será direcionado para os filtros. 

Segue abaixo na figura 13 fotos de ciclones e peneiras desaguadoras de alta 

freqüência.  

Figura 13 - Ciclones e peneiras alta freqüência para adensamento do material. 

 
Fonte: BRANDÃO, 2016 

 

Segue imagem abaixo dos tipos de espessadores, formas e características 

para adensamento de polpas de minério de ferro, figura 14, e na figura 15 pode ver a 

densidade da polpa após passar pelo processo de adensamento usando 

espessadores. 

 

Figura 14 – Tipos de espessadores para adensamento da polpas.
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Fonte: GUIMARÃES, 2011 

 

Na figura 15 pode ver a densidade da polpa após passar pelo processo de 

adensamento usando espessadores, como ficam suas características e sua textura. 
 

Figura 15 – Material (pasta) de rejeito após passar pelo espessador.  

 
Fonte: GUIMARÃES, 2011 

 

Somente após estes processos de adensamentos da polpa do rejeito de 

minério de ferro, que o material será direcionado para a etapa de filtragem, para uma 

melhor separação do solido/liquido, afim que o material a torta, venha sair com uma 

umidade mais baixa, para que se possa dispor este material em pilhas, dessa forma 

o tempo de ciclo será menor. 
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4. VERIFICAR UMA ALTERNATIVA MAIS EFETIVA E EFICAZ PARA A 
FILTRAGEM. 
 

Uma das melhores formas de se obter uma filtragem mais efetiva e eficaz é 

conforme já foi mencionado no capítulo anterior, ou seja, obtendo uma melhor 

densidade na polpa. 

De acordo com Guimarães (2011) Uma melhor forma de obter uma polpa 

mais densa e com menor percentual de umidade é através de baterias de ciclones 

ou por espessamento. Pode ver na figura 16 a diferença entre a torta do filtro e a 

polpa do espessador. 

 

Figura 16 – Comparação entre resíduos de disposição úmida e seca. 

 
Fonte: SILVA, 2016 

 

Com a operação unitária do espessamento, além de adequar a polpa para a 

etapa de filtragem, tem como objetivo recuperar o maior percentual de água, para 

recirculação dessa água no processo. (GUIMARÃES, 2011) 

Mas o seu principal objetivo e a geração de uma polpa mais adensada, tanto 

para a disposição em barragens quanto para a alimentação do processo de 

filtragem. Segue abaixo na figura 17 uma melhor forma de entender um espessador 

convencional.  



 28

Figura 17 – Espessador convencional e suas aplicações. 

 
Fonte: GUIMARÃES, 2011 

 

De acordo com Guimarães (2011) Os filtros prensas horizontais, são os mais 

apropriados e indicados para filtragem de rejeitos de lamas. 

O meio filtrante geralmente uma tela de tecido, com o tempo tende a se 

obstruir, para isso é preciso que se aplique uma lavagem através de jatos de água, 
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Após o enchimento da polpa nas câmeras da filtragem, e o completo 

enchimento formando as placas/tortas, o filtrado para de sair na calha de coleta, a 

um comando automático através de um sensor que indica que as câmeras estão 

cheias.  

Após essas etapas a um sopro através de injeção de ar comprimido afim de 

limpar o canal de alimentação, em seguida começa o processo de abertura das 

placas e as tortas são descarregadas. (GUIMARÃES, 2011). Conforme mostrado na 

figura 20. 

 

Figura 20 – Ciclo de operação dos filtros prensas, placas tipo câmara.  

 
Fonte: GUIMARÃES, 2011 

 

Será preciso levar em consideração essas etapas para um bom 

funcionamento e um melhor aproveitamento da filtragem, afim de diminuir o tempo 

de ciclo e consequentemente aumetar a produtividade no processo de filtragem. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Devido aos acontecimentos de rompimentos de barragens, pelas 

mineradoras, e a grande preocupação com o meio ambiente e a segurança das 

comunidades vizinhas, e claro pelas grandes áreas para a disposição do rejeito, se 

faz necessário uma nova etapa de tratamento dos rejeitos, a fim de ter uma melhor 

forma de dispor sem o risco de rompimento e conseqüentemente de contaminação 

dos rios e mares, como de garantir a integridade física dos moradores das 

comunidades vizinhas. 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a busca de equipamentos 

específicos para que se tenha uma melhor forma de absorver esse rejeito, com 

novos equipamentos e novas formas de tratar o rejeito gerado pelas mineradoras, 

buscando desenvolver métodos e técnicas para que se tenha o melhor uso da 

filtragem, a fim de excluir as famosas barragens de rejeitos, com essas novas 

técnicas de absorção da lama no todo pode-se dispor a torta gerada pelos filtros em 

pilhas, garantindo assim uma segurança nas disposição do rejeito provenientes do 

tratamento dos minérios de ferro. 

Dada a importância do assunto foi abordado e discutido formas e alternativas 

mais efetivas e eficaz para que se tenha uma melhor forma de absorver esses 

resíduos através da filtragem de lamas, visto que foi apresentado tipos diferentes de 

filtros e suas características, qual a melhor forma e técnicas para garantir um melhor 

uso dos mesmos, como podemos observar que os rejeitos tem grandes volumes, 

precisa que se tenha uma eficácia nas operações para que se reduza o tempo afim 

de absorver todo o rejeito produzido pelas mineradoras, e para que haja uma melhor 

forma de recuperar a água para o reaproveitamento no processo de tratamento do 

minério. 

Com isso, esse trabalho tem grande importância para o tratamento de rejeitos 

de lamas de minérios de ferro, podendo ser uma solução inovadora para as 

mineradoras, contribuindo com o meio ambiente, e municípios ao seu redor, como 

para a comunidade acadêmica. 
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