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RESU'\10
A disposição de materiais na forma de pastas minerais representa, nonnalmente, um a alte rnativa muito
interessante aos métodos tradicionais. como a barragem de rejcitus. por exemplo. O estudo de propriedades
rco\ógicas e mccúnicas das pastas minerais está se tornando de a lta rdcvãnt:ia para a min..:ração tio Brasil.
pa rticulannen tc para os cstúgios de desaguamento. transporte c disposição fmal de lamas, de rcjeitos de
processos de concentração c de materia l estéril da mina. Dentre as camctcrísticas que podem ser estudadas. neste
tipo Lk sistemas, destacam-se as seguintes: viscosidade, tensão de escoamento, ângulo de repouso para sua
disposição, a ltura de abatimento de cone (altura de sl ump). resistência mccànica (compressão simples c
cisalhamcnt o triaxial ). O objctivo Lksh: trahalho 0 a determinação de cara,;tcrísticas rcol ógicas c mecânicas di!
pastas min erais. pn:paradas a partir de n.:jcitos de tl otaçào. de lamas. c de algumas misturas destes dois produtos.
As amostras utilit.adas foram caracte rizadas no que se refere à i,;Oillposiçào químú:a. mineralógica c
granul om~tri c a . A úrca s upcrlit.:ial cspccifit:a na unidade de massa t(li dclcnninada pelo Método de Hlainc. No
estudo das l·arach.:rísticas rcol úgit:as das pastas. foram realizados tes tes de abatimento de cone, testes de calha . c
ensaios para a d~o:t~rminav<lo da viscosidade das pastas ~m funç<lo da ta xa de c isalhamcnto . /\s características
mecüni L·us foram verificadas pelos testes de resist0n<.:ií.l à comprcssào das pastas minerai s cimt!ntadas de duas
formas distintas com cimento Portland. c com uma mistura de meta caulim c cal. Os resultados indicaram: a) as
pastas preparadas com rejeito de !lotação apresenta ram de carátcr rcotrópico; b) duplo carátcr (tixotrópico c
rcotrópico) foi característico das pastas minerai s preparadas com da lama: c) no caso das misturas de rejeito c
lama . observou-se uma maior tcndê m:ia ao ti xotropismo : d) a adiçi'io du mistura ligante meta ca ulim c cal. cm
haixas quantid;.l(ks (4 a x•% c m massa). é rcsponsúvcl por resis tênc ias à con1pressào da ordem de 0,25 MPa
mostrando-se ~u..h:quada ao pn.:CIH.:hinK·nto s upcrlic iat c) a atliçào de c imento Portland, mostrou resis tências da
ordem de 1 MPa; t) foram ohtidos 1ingu los de repouso s uperiores a ! 5° , cm todas as pastas estudadas, valor que é
bastante promissor no que se refere ú uma possíve-l disposição.
Pala\Tas-chavr : n:ologia, di sposi\·àtl de rcjeit\lS, pastas minerais. preenchime nto.

Area lemática : scparayüo só lido-l iquido .
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I.

INTROilU('ÃO

O uso da tecnologia de pastas min erai s ou "pasting" para ha cktill
atenção na indústria mineral.

Est<.~

suhtcrrün~.?o

tem recebido cada vez ma is

é uma alternativa cfctiva quanto a cu sto para preenchimento com po lpa

hidrá uli ca e rocha em a lgumas apliL"açôcs. Na última década. es ta tecnologia tem recebido crescente aceitação

çomo um mCtodo de hacklill th: mina c mai s rcc cntcmcnh.:, cstú pn..lpiciando benefícios també m na di sposi çào
sup!.! rtici al d ~ rcjcitos da mineração, subprodutos da mincr:t\'<io de t..:arv:.io c outros tipos de produtos industri a is.
(Johnson ct "I.. 2005)

A pasta mineral pode ser ddinida como um

s í s t~:ma

co loidaL que se apn:scnta como um fluido homogênco , no

qual não ocorre scgrcgaçiio granulométrica das partículas,
está veis. não mostra dre na ge m s ignificati va de

~-1 g ua

~ qu~ <H)

ser disposto

suavem~nte

sobre superfit:i cs

(JcwciL 2002 c t\raujo et ai.. 2004) . Sua conformação e

consistênóa, durante sua di spos ição. podem ser determinadas mediante técnicas tais conll) : testt: lk aba timento
(slump) c leste de call>" (jlwue ). Na Fi!,!llnt I pode-se vis uali za r o aspecto de

I''""" minerai s. utiliz"das pela

indústria mine ira c cm laboratório.

b

a
Figura I
1··

/\spccto visual de past"s minerai s : (a) indústria minei ra: (b) cm laboratório (V iclli c Dun. 2002 c

Jcwcll, 2003)

/

A dis pos ição de rcjcitos ma is adensados apresenta di ve rsas va nta gens cm rclaç:lo aos mClodos convencionais
ainda utili zados, como exemplo: maior rec uperação/ r..:cin,;ulaçiio tk úgua. maiores ângulos de repouso

11·

possibilitando a Oi sposição de maio res vo lumes tk.· material para uma mes ma úrca. menores custos de
investi mento c de opcra<;ilo, menor impac to ambiental. (So li'ú ct ai.. 2002)

No Brasil e na América Latina. os rcjcitos da
nonnalm.:nte dispostos em form a

d ~.:

polpa em

mincra~:ào
h~H.:ias

ou

de li.?rro c Ja min ...·ra~ào de

b~1 rragcn s

•nir~t;rios

Tne tálicos são

de r.:jcitos. Em contraste com esta s ituação.

c m países co mo Austrúlia. Canadú , Estados Unidos. Á.frica do Sul. h:.'1 uma tendência para a di sposição de
rcjcitos do processamento de minéri os de fo rma mai s adensada tanto cm su p.:rfí cic quanto c m cavas
s ubt~rrán e as.

Dentre

a~

(Araujo ct ai., 2004)

característi cas que podem ser estudadas nos sistemas de- pastas m ine ra is destacam -se as seguintes :

vi scos idade. tens;lo de cseoam cnto. :.íngulo de repouso para sua disposiç:lo, altura de abatimento de cone.
resi stência tnl!cünica {compressão simpiL's

L'

cisalhamcnto tria\ial).

O ohjcti vo tkstc trabalho ...~ a tkterminaçào das característi cas reo\úgicas c mccúni cas dos si stemas de pasta
mine ral. prcparaúos a partir de rcj .:itos de llotaç<Jo c de lamas. gerad os no prm.: cssamento dc minérios de ferro .
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2.

DESENVOLVIMENTO

As amostras utilizadas no presente estudo, rcpn.:scntan1 produtos processados cm usina de concentração de
minério de ferro de Minas Cicrais. Especificamente. representam: lamas originadas da ciclonagem secundária
(amostra )). rejeito do processo de tlotaçào catiônica rcvcrsa (amostra II). Misturas destas 2 amostras. em

proporções definidas. lúram preparadas gerando as amostras III. IV c V.
As amostras minerais utilizadas (I c li) são compostas basicamente por hematita (Fc 20,) c quartzo (Si0 2 ). As
pastas minerais foram obtidas no laboratório por meio de adição controlada de água de processo cm amostra seca
até a obtenção lk concentração de sólidos requerida. As duas amostras utilizadas apresentam diferentes
composições químicas c distribuições granulométricas.

A caracterização do componente sólido das pastas minerais foi re<llizada considerando-se a determinação de:

densidade (picnometria simples c a gás). granulometria (eyclosizer c ditração de laser). área superficial
específica (Biainc), composição química (análise química via úmida c cspcctrofotometria de absorção atómica) e
mineralógica (difraçào de raios X c espectrometria de infravermelho).

O teste de abatimento f(Ji realizado segundo metodologia simples que se acha descrita por Clayton et ai.. 2003
(Figura 2a). Neste teste é feita a determinação da altura de abatimento que é obtida mediante a diferença entre a
altura inicial do material no molde do cone, ou cilindro, c a altura final quando este cone é retirado. Neste

trahalho foi utilizado um cilindro de PVC com altura e diümetro de lO cm. c o cone de dimensões: altura: 30 cm;
e diâmetros de base de I O e 20 cm (descrever o cone também).

O teste de calha tl1i utilizado para a dctcm1inaçào do àngulo de repouso das pastas minerais estudadas. Uma
calha túi especialmente construída cm acrílico com as dimensões de I 00 x 20 x 20 cm. para a realização dos
testes. A figura 2b apresenta um tipo de calha sugerida por Sofrá ct ai.. 2002.

b)

a)

\ \li \li

~I

I< ' "

Figura 2- a) teste de abatimento (Ciayton ct ai., 2003); h) teste de calha (Sotrá ct ai.. 2002)

O Viscosímctro Brookticld modelo DV-111 !tli utili;ado no estudo do comportamento reológico das diferentes
pastas minerais. Foram realizados testes com variação de velocidade de rotação da haste (crescente até alcançar
um valor múximo c decrescente ao retornar ao ponto inicial). Verificou-se, desta fomm, o comportamento

tixotrópico ou reotrópico de cada pasta mineral preparada (Boger. 2003). Foram utilizadas as hastes LV -3 e LY4, que permitem registrar os maiores valores da viscosidade neste aparelho para o ciclo rcológico I 1X0---1 rpm.
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Para estudar o comportamento mccúnico das pastas minerais foram n: alizados testes de resistCncia <1 compressão
não continatla de corpos de pro va das pasta s cimentadas com ciml.'nto portland c com uma mistura de meta

caulim e cal. segundo a norma ARNT

NBR 72 1'i ( 199X).

3.

RESlJL T ADOS F: DISC USSÃO

3.1.

Densidade de amostras sólidas

Para o caso da amostra I (lam as ), obteve-se um valor médio de J.ú6 g/cnl

1
,

enquanto que para a amostra 11

1

(rejeito de !lotação). de 3.31 g/cn1 .

3.2.

Distribuição J.:ranulométrica das amostras sólidas

As di stribuições granulométricas das am(1Stras sólidas determinadas através de difraçàn de laser, são
apresentadas na Figura 3.
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Distribuição granulométrica das amostras I c 11.

O valor d ,: ; o encontrado para a amostr;:t I foi 4. 34 ~1111 c para a amostra 11. 71 ,)4 ~llll . Isto evidencia que a amostra I

tem uma distribuição granulométrica muito mais fina se comparada rom a anwstra 11.

3.3.

Composição quimica c mineralóJ.!ica das amostras sólidas

A an~ li sc química da amostra I. realizada por anúlisc via úmida e espcctrofotomctria de absorção atômica.

indicou como elementos predominantes Fe (46.KX"í.,) c Si (9.6.1% SiO.). quantidades me nores de AI (7.22%
AI, O.) c de Mn (2,70%). Na amostra li são mais dominantes os elementos Fc (.\O.XI %) c Si (52.09% Si O , ).

1\ difraç<io de raios X (DRX), mostro u para a amostra I, a presença de hcmatita (Fc,O,) como predominante. c
e m quantidades

menores. goethita (FeO(OH)}. caulinita

(AI , S i,O,( OII),}.

pimlusita (MnO, ) c talco

(Mg ,(0H),Si,0 111 ) . No caso da amostra li. t<>ram idcntilicados hcmatita (Fc,O,) c quartzo (SiO,) como es pccics
predominantes. gibsita (1\I(OH}.) c caulinita (1\I,Si ,O ,(O II}, ) cm menor quantidade. 11 espectrometria de
infravermelho ratificou a presença <.hls espéci es predominantes.
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3.4.

Área superficial <·specíliea das amostras sólidas

Os resultados de arca superficial especifica (/\SE) na unidade de massa (Índice de Blaine) podem ser
visualizados na Tabela I.
Tabela I - Va lores de ASE obtidos por permcabilímc tro de Blainc segundo a Norma N BR NM 76 (I 99X).

A mostra

--- ~~~ igcm c /ou e~_ractcrística

__1_·---+ -- --'l,'!!.lut da

L__

_

ASE (cm'lg)

ciclo~~em sccu ndúriu _ _ --t- --'9_.5'-4_2_ _ --i

RI 3

II

Rejeito <k ilotaçiio

III

Mistura ( 75"•;, /\mostra I + 25% /\mostra 11)

3.754

IV

Mistura (50% /\mostra I + 50'!1,, /\mostra 11)

3.150

V
c___

Mistura (2 5% /\mostra I + 75'% /\mostra 11)

2.358

Da tabela anterior, verifica-se que nas amostras com distribuições de tamanho mais tina (I c III), os valores de
ASE são mais elevados (superiores a 3.750 cm'lg). c na amostra mais grosseira (li) o valor da ASE só alcança
8 13 cm'!g .

3.5.

Viscosidade das pllstas minerais

A Figura 4 apresenta o compor1amcnto rcológiw das pastas preparadas com as amostras I. 11 . III , IV c V. para o

c ido 1-1 XO- 1 rpm. Da Figura 4-a pode-se observar qw: os maiores valores da viscosidade são apresentados pela
pasta com 65 % de sólidos da amostra III. para haixas velocidades de rotação da haste (<80 rpm) . c pela pasta de
65%, de sólidos da amostra I para maiores velocidades (80-1 XO rpm). Ambas amostras apresentam
comportamento rcológico mi sto (rcotrópico c ti.xotrópico). sendo a pasta da amo stra III mais ti xntrópica c a da

amostra I, mai s reotrópica. As demais pas tas apresentam valores de viscosidade

e tendências similares, st:ndo

que a pasta da amostra 11 contém 78'% de só lidos enquanto que as pastas das misturas (amos tras IV e V) contem
somente 65'Yo cm sólidos. As pastas preparadas com as amostras 11 c V sào reotrópicas nestas condições. A

amostra IV tem um comportamento misto com maior predominio da tixotropia, fato que poderia atribuir-se a
maior quantidade de material fino contido nessa amostra. Na Figura 4-b observa-se que os maio res valores da
v iscosidade são mostrados pela pasta de 6X% de sólidos da amostra I (2.000-16.000 eP). É interessante o
resultado mostrado pela pasta de 82'Y, de sólidos da amostra 11 , cujo comportamento, no ciclo de retorno.
apresenta elevados valores da viscosidade nas baixas veloc idades de rotação da haste (<100 rpm). As dema is
pa sta s com altos adcnsamcntos de só lidos. preparadas com as misturas. apresentam curva s com tendências

simi lares. O tixotropismo predomina na quase totalidade das amostras, com a cxccçào da pasta da amostra 11
(altamente rcotrópica).

3.6.

Trstr de abatimento de cone

A Figura Si apresenta um grúticn com os valores de uhatimento da altura do cone (cm

1

%) cm fun ção da fração de

sólidos cm volume para as pastas preparadas com as amostras I. lll' IV. considerando a utili zação de cilindro c
cone como molde. Vcrifit:a-se. nesta fi gura. que o cil indro apresenta sempre adensamentos menores de pasta
para atingir uma mesma altura de abatimento (consistência da pasta).
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Figura 4- Comportamento reológico no ciclo 1-1 X0-1 rpm para pastas: a) menos adensadas: b) mai s ade nsadas

Observa-se ainda que há maior Llifcrcnça nas curvas de abatimento pam a amostra I (mais tina) , seguida da
a mostra IV. A amostra 11 mostrou uma dife rença mínima nus testes tk geometria cónica c ci lindrica . o qut·
poderia ser ex plicado pela diferença na distribuição granulomét ri ca das amostras. As Figuras 5ii-a. 5ii -c. 5ii --c.

mostram as fotogntfi as dos testes de abatimento empregando o cone, enquanto que as Figuras Si i -b. 5ii -d. Sii f,
exibem os perfis dos testes de abatimento

prat i~.: ado s ~.:o m

o

~.:ilindro

nas pastas da amostra IV . São apresentados,

também, os adcnsamcntos utilizados c as porcentagen s de abatimento para cone
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ii)

i)

Figura 5 - i) Gráfico de porcentagem de ahatirncnto da altura cm função do adrn sa mcnto da pasta: ii) fotog ra fías
dos testes de abatimento usando wnc c

3. 7.

~i lind ro.

Teste de calha

Os va lores dos ângu los de repouso (!J,) obtidos para diferentes adcnsamcntos de pasta pode m ser observados na
Figura 6i. Nota-se que com o aumento da inclinação da base da calha há uma redução no ângulo de repouso da
pasta. Neste caso foram cons ideradas as incli naçôcs de O e

.v~.·;,

cm rclaç<io <i horizonta l. Observa-se . ainda. que

há um orde namento das t urvas correspondentes ao àngul() de repouso cm

468

fun ç~io

do adt:nsamcnto. Todas as

curvas mostradas apresentam va lores mú xi mos de OR que su peram o va lor de \5 °. va lo r muito mais elevado que

o nonnalmcnte utili zado nas usinas mineiras. Na Figura óii-a pode-se aprec iar o perfil da calha após a reali zação
de um teste de calha, usando uma pasta com adensamento de ~~0.425 ou 73'X,Sm c com O'Yo de inc linação da base
da calha. A Figura 6ii-h
uma inclinação de

I ~%

llll)Stra ,

cm detalh !.:. o perfil final de uma pasta mais adensada (cf:.=0,43X ou 74'Yc, S 111 ) para

na calha. Ohscrvou-st:. nes te caso. maio r tacilidaJc de separação da água. Na Figura 6ii-c

pode se observar o aparecimento de estrias cm uma pasta com menor adcnsamcnto que as anteriores ($=0,40 I
ou

71~1~S m l

c st·m inclinação na hasc da calha . (definir <jl e Sm no texto)

-.-.a~·~~

-----..-.c. .. lf · CJiri.
l'

-.c. .. I · :JII.

-~ .. "

·4

· 0&

~qi - :JI,

•··

~~~ ·

Mo<li'Wll·,.,.

ii)

1)
l'igura 6

i) Clr:í fico do ün gulo de repouso cm função do adcnsamcnto da pasta: ii) fotografias de testes de calha

da amostra I.

3,8,

Teste de Resistência à compressão

Corpos de prova c-uratlos por 7 c 2X dias dentro de umu

l:{llnara

úmida. foram ro mpitlos utili za ndo uma prensa

hidráulica MTS . Foram utili zados como liga ntes cimento portland c uma mistura de 95°/cl meta caulim e YVo de
cal. A Figura 7 mostra os resultados da tensão de ruptura por compressão para dilhentcs pas tc fill testados. A
maior resistê ncia (> 2 MPa) é mos trada pelo pastclill pre parado com a amostra IV (50'X. da amostra I c 50% da
amostra II) c cimentado com

4 ~~,
1

Jc cimento portland (CP) para um tempo de cura c.h: 7 dias. A menor resistênc ia

(0,25 Ml'a) é registrada pel o pastcfill cime ntado com 4'Y., de meta caulim c cal (MK +CaO) c com um tempo de
cura tk 2X dias.

4.

CONCLUSÃO

A s principai s conclusôcs do trahalho são : a) a utili zaçào das pastas minerais para preenc himentos superfic iai s c
subterrâneos, representa uma interessante alternativa ús práticas convencionai s de disposição de rcjcitos
subaquáticos : h) a amostra I (produ to de ~.kslamagcm) 0 mais tina c com posta prcJominantemcntc por hematita.
tendo um teor de Fc de .:crc t de 4X'Yo; <:) a amostra 11 , mais grosseira, (rejeito de !lotação), é constituída
prcdominantemcnt~.:

por h~.:matita c quart zo (cm propor~:ô es similares): d) as pastas preparadas com a amostra I,

mostraram um carútcr rcolú gico duplo. se ndo mais ti xotrópico nos menores adcnsamcntos c mais n.::otrópico nos

maiores

adeu sanu~ntos:

c) as pas tas preparadas com a amostra 11. apresentam um carillcr rcotrópico
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predominante; t) As amostras III. IV e V apresentaram comportamento rcológico dupl o reotrópico'.' para
adcnsamcnto foi mais baixo (65%) c prcJominantemcntc ti xo trópiw para adcnsamcnto mais elevado (>73% ); g)
fra~ào

veriticou-sc, de maneira geral. que o aumento da

til.! tinos causou aumento na viscosidade da pasta: h) os

testes de abatimento c calha mostraram ser ferramentas muito simpks c cfctivas na caracterização rcológ ica dos
sistemas de pastas minerais; i) nos testes de calha, observou-se pequeno efeito da inclinação considerando a ti1i xa
en tre os valo res de O c 3%; j) a maior tensão de ruptura foi akanl''"'" pela pasta preparada com a mi st ura das
amostras I c 11 {a mostra IV) c cimentada com 4 1 ~0 cimento portland Juranlf..· 7 dia=' d~ c ura: a menor rcs istCncia

foi obtida pela pasta cimentada com 4(/(J th: meta caulim c C aO com 2X dias de cura .
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Figura 7: Tensões de ruptura por compress11o para diferentes pastdill cimentados.
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