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RESUMO
O transporte de minérios sob a forma de polpa, via minerodutos, é urna opção atraente para um país de dimensões continentais
como o Brasil. (~ interessante que a polpa seja transportada com alta concentração. Contudo, dependendo da natureza do minério, concentrações elevadas podem acarretar um aumento excessivo da viscosidade, tensão limite de escoamento ou reopexia,
o que pode comprometer a viabilidade do processo de bombeamento. Neste trabalho foi feito o estudo rcológico da polpa de
bauxita originada do Parú. cm que foi observada a variação das propriedades rcológicas cm função da concentração, temperatura c do conteúdo de tinos. Os ensaios reológicos foram feitos cm rcômctro rotacional, com a utilização de sensores tipo
cilindro coaxial c hélice ( mne). Observou-se que o aumento da concentração da polpa provoca uma mudança gradual do
carátcr tixotrópico para reopéxico c que o aumento da viscosidade com a concentração é bem mais pronunciado se ocorrer simultaneamente um aumento na proporção de finos (!ração abaixo de 3 7 fim). apesar dos tinos conterem apenas I 0% de
partículas com dimensões coloidais. Conforme esperado, observou-se o decréscimo da viscosidade da polpa cm função
do aumento da temperatura. Mediante a caracterização química c mineralógica da bauxita, verificou-se que os minerais predominantes na bauxita eram a gibbsita, a caulinita c a hcmatita c que o teor de alumina era de aproximadamente 52% na fração
grossa e 46'X, na tração abaixo de 3 7run. Pode-se concluir que para a obtenção de polpas mais concentradas c menos viscosas. o
teor de tinos deve ser minimizado, mesmo na situação cm que a quantidade de partículas coloidais for relativamente pequena.
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ABSTRACT
Thc hydraulic transpor! ofore slurry using pipeline is an attractivc option in a large country as 8razil. lt is intcresting to transpor! thc slurry as concentratcd as it is possiblc. Howevcr. the slurry conecntration raisc can entail a large ínerease in viscosity and shear yield strcss or cvcn originate a rhcopcctic behavior, what may bccomc the pumping process unfcasible. ln this
work, a rheological study of a bauxitc slurry samplc lrom Pará statc was achicvcd. Rheological properties changcs duc conccntration, tempcraturc and tine particlcs contcnts variation were found. Thc rheological tests were carried out in a rotational rheomcter with coaxial cylinder and vanc scnsors. lt was found that, as the concentration increases, a gradual change trom a
thixotropic to rheopectic behavior takcs place. Thc viscosity incremcnt was more scvere in case ofthe concentration increases are gotten by fine particles addition thc portion bclow 400 mcsh- although the amount of colloidal parti eles in this portion was about I 0%. Thc cxpcctcd tcndcncy of viscosity dccreases as tcmpcraturc ri ses was obscrved. The chemical and mincralogical analysis results show that thc mains minerais in bauxitc are gibbsitc, hematitc and kaolinite and the alumina content was about 52%, in thc coarscr lraction, and 46% in thc portion below 400 mesh. lt was concluded that thc achievemcnt of
more conccntratcd slurries with smallcr viscosity incrcmcnts, thc fine particlcs content should be reduccd, even in case of thc
colloidal particlcs amount is relativcly small.
KEY WORDS: Bauxite, rheology, ore slurry, viscosity, rhcopexy, pipeline.
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil possui vasta atividade de lavra, beneficiamento c transporte de minérios cm regiões de difícil acesso,
o que toma parti cularmente interessante a utili zação de minerodutos no transporte de polpas minerais . Para que o
processo de transporte por mineroduto seja economicamente bem sucedido, torna-se ncccssúrio que o escoamento
da polpa concentrada, com o maior te.o r de sólidos possível, seja feito com o mínimo consumo energético. Neste
contexto, a descrição do comportamento reológico da polpa é relevante na otimizaçào das condições do transporte hidráulico da polpa (Huynh e outros, 2000).
Em função das características das partículas cm suspensão e da vazão, deve-se considerar dois tipos de escoamento das polpas minerais: homogéneo, quando os sólidos estão uniformemente distribuídos na fase líquida, ou
hetcrogêneo, quando se forma um gradiente de concentração ao longo do eixo normal à tubulação - considerando
a tubulação na posição horizontal. No escoamento hetcrogcnco, a concentração de minério pode se tornar tão elevada na parte inferior da tubulação que ocorre a estratificação do minério. com a fónnação de um leito dcsl izante composto por partículas nesta região. No leito deslizante o minério ainda se desloca no sentido do escoamento, entretanto, caso a velocidade de escoamento diminua até um valor crítico, conhecido como velocidade de depósito, ocorrerá a formação de um leito estacionário. A velocidade de depósito consiste num limite de segurança
para a operação do mineroduto, cujo valor aumenta conforme o aumento do tamanho c da densidade da partícula ,
da concentração da polpa e do diâmetro da tubulação (Kouidri c outros, 2002). Os finos contidos no minério podem permanecer dispersos na água, o que tàz com que o fluido carrcador das partículas grossas seja de fàto uma
suspensão e não apenas a água, como se poderia supor a princípio. Devido ú grande área superficial das partículas
menores, estas promovem um forte efeito nas propriedades reológicas da polpa, tanto que a manipulação da intcração entre as partículas mediante a introdução de reagentes químicos pode possibilitar o bombeamento de uma polpa mais concentrada com o mesmo consumo de energia correspondente ao do transporte de uma polpa com menor
teor de sólidos (Huynh e outros, 2000).
Polpas concentradas geralmente exibem um comportamento não-newtoniano, cuja relação entre tensão e
taxa de cisalhamento é influenciada por inúmeros tàtores, como a temperatura, forma c distribuição de tamanhos
das partículas e intcração entre as partículas (Bhattacharya c outros. 199X). Existem ainda polpas cuja relação entre a taxa e a tensão de cisalhamento dependem do tempo- são os chamados "fluidos tempo-dependentes". Esta
dependência do tempo pode ser encontrada em materiais pseudoplásticos ou dilatantes. podendo ser visualizada
quando a curva relativa ao aumento de taxa de cisalhamento não é coincidente com a curva de decréscimo de taxa
de cisa\hamento, no gráfico de tensão versus taxa (T x y ). A maioria dos fluidos tempo-dependentes é tixotrópica, ou seja, observa-se a queda da viscosidade aparente do fluido com o tempo numa dada taxa de cisalhamcnto. Já
os fluidos reopéticos apresentam um aumento da viscosidade com o tempo. f: importante ressaltar que um mesmo
fluido pode apresentar comportamento Newtoniano, tixotrópico ou reopético dependendo da taxa de cisalhamcnto aplicada, daí a importância em determinar previamente a faixa de taxas de cisalhamcnto de interesse. Com relação ao bombeamento de polpas, a reopexia é um comportamento extremamente prejudicial ao processo, na medida cm que pode levar a obstrução dos dutos durante o escoamento (Klein c Hallbom , 2002).
Fluidos complexos, tais como pastas, suspensões concentradas c materiais granulares, possuem peculiaridades estruturais que, muitas vezes, comprometem ou invalidam as premissas teóricas adotadas na reometria clássica (Coussot, 2005). O deslizamento do material nas supcrflcics do copo c do cilindro do reõmctro
e a separação de fase (sedimentação ou migração) durante o teste são fenômenos frcqücntcs que induzem o
erro na interpretação dos resultados. Como a polpa estudada possui tcndcncia a sedimentar durante o ensaio rcológico, além da geometria do tipo cilindro coaxial, também foi utilizado um sensor na forma de hélice (mne), cujo
modelo é apropriado para suspensões que scdimentam rapidamente. A principal desvantagem do sensor com formato vane utilizado é a não cxistcncia de uma taxa de cisalhamento definida pois , na realidade, a deformação imposta por esta geometria não se dá exclusivamente por cisalhamento.
Neste trabalho foi feito o estudo reológico da polpa de bauxita procedente do estado do Pará, cm que foi observada a variação das propriedades reológicas - viscosidade aparente c tixotropia- cm função da concentração, temperatura e do conteúdo de finos . Sabe-se que as propriedades rcológicas das suspensões são fortemente influenciadas por fàtores como sua composição química c a distribuição do tamanho de partículas. o que torna a caracteri zação do minério imprescindível a este estudo.

2. EXPERIMENTAL
2.1. Ensaios no Reômctro
Os ensaios reológicos foram reali zados utilizando um rcômctro rotacional HAAKE RhcoStrcss I, do tipo Searte. Os sensores utili zados foram o Z34 DIN Ti (cilindro) c 2 bladc rcf. 222-1599 (mne). A amostra de polpa ori-
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ginal foi recebida com teor de sólidos de 50'% (p/ p) c as modificações na concentração foram feitas mediante o
acréscimo de água, do minério seco da própria polpa ou da fração de finos, constituída pelo minério passante em
:l7J..Im . As programaçôcs dos testes cstào descritas a seguir.
2. 1.1. Com o cilindro A programaçào dos testes foi a seguinte:
(i) rampa de aumento de taxa de cisalhamcnto ( y ) de O a 200 s· em I 00 s;
(ii) permanência a 200 s· por 15 s;
(iii) rampa de diminuiçào de taxa de cisalhamcnto ( y) de 200 a O s· em 100 s.
Os testes foram realizados a 25 °C (cxccto para avaliação do efeito da temperatura) c em triplicata, sendo escolhida a curva mediana como o resultado apresentado. A tixotropia ou rcopcxia pôde ser observada como a área
entre as curvas de aumento c de diminuição de y, no gráfico T x y. Considerou-se que o tempo total da análise
(215 s) foi curto o suficiente para que fosse desprezada a influência da sedimentação.
1

1

1

2. 1.2. Com o l'anc Considerando que o fluido cm questão é não-newtoniano c que não existe uma taxa de cisalhamcnto definida quando se utiliza o vanc, isto resulta cm dificuldades na comparação entre os testes feitos com
ambas geometrias. Para contornar este obstáculo, foi estabelecida uma condição de análise utilizando o vane que
resultasse numa curva de viscosidade cujo ajuste à curva de viscosidade obtida utilizando o cilindro coaxial (teste 2.1 . 1) fosse razoável, utili zando a polpa conforme recebida (50'Y.>(p/ p)). Essa condição foi aplicada nos demais
testes com o l'anc. A metodologia está descrita a seguir.
(i) rampa de aumento de velocidade de rotação(Q) de O a 288,4 RPM em 100 s;
(i i) permanência a 2XX.4 R PM por 15 s;
(iii) rampa de diminuição de velocidade de rotação(Q) de 288 ,4 a O RPM em 100 s.

2.2. Análise Semi-Quantitativa de Fluorescência de Raios-X
Análise cfetuada em aparelho Bruker-AXS do Brasil (Mod. S-4 Explorcr) com tubo de ródio.

2.3. Análise de Difração de Raios-X
A análise foi realizada cm um equipamento Bruker-AXS 05005, com radiação Co Ka. O difratograma foi obtido pelo método do pó, na faixa de 5 a xoo(20) c a interpretação qualitativa foi cfctuada por comparação com padrões contidos no banco de dados PDF02 ( ICDD. 1996) em sofiware Bruker Diffracr1"' .

2.4. Análise Granulométrica e de Distribuição de Tamanhos de Partículas
A classificação granulométrica foi feita para uma amostra com aproximadamente 2,5 L de polpa, com a utilização da série Tyler {:2, na t~1ixa granulométrica entre 295 c 3 7 J..lm. As sete traçõcs retidas nas peneiras foram secas, pesadas c reservadas para utilização posterior.
A análise de distribuição de tamanhos de partículas foi realizada em equipamento de espalhamento de luz
(Mastcrsi zcr 2000 da Malvcrn) . Para esta análise, foi utili zada uma amostra da fração de bauxita que passou na
malha de abertura de 37 ).1111. Foi feita uma suspensão diluída com a amostra, sendo adicionado 8 mL de dispcrsantc. A suspcnsào foi colocada por 4 min no aparelho de ultra-som antes da análise a fim de desagregar os possíveis aglomerados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após o exame dos resultados da classificação granulométrica da polpa original (Tabela 1), pode-se observar a
predominância de material f1no (amostra 7), isto é abaixo 37 J..lm. Segundo a análise dos resultados da caracterização química (Figura I) foi constatado que essa amostra, quando comparada com as demais amostras analisadas,
é a mais pobre cm alumínio c a mais rica em ferro e sílica. As outras frações (amostras 3, 4 e 5) são bastante homogêneas entre si. Todas as !rações possuem um alto teor de material volátil , sendo que a perda ao fogo (PF) situou-se na faixa de 27,7 a 24% . A liberação do material volátil está, prov-avelmente, relacionada à perda de água
estrutural da gibbsita.
A análise dos resultados de difraçào por raios-X comprovou que as principais fases cristalinas da amostra 7
correspondem aos minerais gibbsita, hematita e caulinita. Espera-se que a caulinita esteja presente em maior quantidade na fração mais tina (amostra 7), o que pode estar relacionado á maior quantidade de sílica encontrada nesta
amostra, contudo, as anúliscs realizadas são insuficientes para corroborar esta afirmativa.
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Tabela I. Análise granulométrica da amostra de polpa de bauxira original

Amostra

Abertura da Peneira
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- 147 + 104
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5

-104 153

21,3

6

-53 +37

6,0

7

-37

45,4

2

3

5

4

7

Amostras
Figura 1 - Resultados da análise de Ruorescêncaa de raios-X para as fraçõcs mais abundantes
de bauxila, obtidas pelo fracionamcnto cm peneiras da polpa original.

Como resultados da análjse de distribuição de tamanhos de partículas, cfcruada para a amostra 7, tem-se que
I 0% das partículas possuem tamanhos abaixo de I J.Jm, 50% estão abaixo de 7 J.Jm e 90% são menores que 37 J.Jrn.
Portanto, a fração coloidal dos sólidos presentes na polpa original é de cerca de 4,5%. Sabe-se que as partículas
coloidais tem grande influência nas propriedades reológicas das suspensões (Johnson e outros, 2000) posto que as
interações hidrodinâmicas ganham importância com o aumento da área superficial da partícula e existe a
possibilidade da fonnação de agregados, o que pode levar a aumentos expressivos da viscosidade aparente c da
tensão limi.tc de escoamento (Garcia e outros, 2003).
Observou-se o comportamento pseudoplástico das polpas com concentrações diversas e a tendência de aumento da viscosidade com a concentração (Figura 2). Os detalhes A c B, ainda nessa Figura, possibilitam uma
visualização mais clara do efeito do aumento do teor de finos na viscosidade aparente das diferentes amostras.
Todas as amostras em que foi adicionado o minério fino apresentaram valores mais elevados de viscosidade em
comparação com amostras de mesma concentração. Observa-se também que este aumento se torna mais significativo em concentrações maiores, ou seja, o aumento de viscosidade numa dada taxa de cisalbamento da amostra mais rica cm li nos em comparação com uma amostra de mesma concentração que teve a distribuição granulométrica mantida constante torna-se mais relevante na medida em que a concentração aumenta. Por exemplo,
para y = J 00 s 1 observa-se para as amostras em que foram adicionados os finos um aumento de viscosidade da
ordem de lO mPas (54,5% p/p) e de 16,5 mPas (56% p/p) em comparação com as amostras que não tiveram a
distribuição granulométrica alterada. O aumento do conteúdo de finos na amostra também acarreta na modificação da dispersão da distribuição de tamanho de partículas, que é um outro fator capaz de modificar as propriedades reológicas de uma suspensão.
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Figura 2 Curvas de viscosidade aparente (TJ) versus taxa de cisalhamento ( y) da polpa de bauxita em
concentrações diversas, com c sem a adição de tinos, onde A c B são seções do gráfico com escala ampliada.
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Figura 3 (I) Reogramas explicitando o ciclo de histerese da polpa de bauxita com diferentes concentrações;
(li) Curvas de viscosidade (q) da polpa de bauxita original (50%) cm diferentes temperaturas.
A: scção do gráfico com escala ampliada, testes com cilindro coaxial.

Conforme a concentração da polpa aumenta ocorre uma mudança do comportamento tixotrópico para reopético (Figura 3 I), o que pode acarretar cm sérios problemas de entupimentos nos dutos. Conforme esperado, foi observado um ligeiro decréscimo da viscosidade da polpa cm função do aumento da temperatura (Figura 3 II). Para
y = I 00 s 1, este decréscimo é da ordem de I O mPas, comparando as temperaturas de 25 e 40°C.
Na Figura 4 podem ser observadas as curvas da variação da viscosidade aparente da polpa, com concentrações
diversas, conforme aumenta a velocidade de rotação do sensor vane. De forma análoga ao que já foi observado
nos ensaios feitos com o cilindro coaxial (Figura 2), o aumento da concentração e/ou teor de finos leva ao aumento da viscosidade. Apesar de, qualitativamente, os efeitos observados com ambos os sensores serem os mesmos,
não existe uma correlação explícita entre taxa de cisalhamcnto c velocidade de rotação, variáveis controladas nos
testes com o cilindro c o vane, respectivamente. Esta é a principal desvantagem do vane, sobretudo quando é
requerida a determinação de propriedades intrínsecas do material quando submetido à deformação por cisalhamento, que sejam independentes da forma do rotor. Por outro lado, o testc.reológico utilizando o cilindro coaxial
de polpas com características tixotrópicas c que scdimcntcm rapidamente fica limitado a um curto período de tempo, no qual o gradiente de concentração decorrente do processo de sedimentação possa ser desprezado. Isto implica cm dificuldades para atingir o estado estacionário numa dada taxa de cisalhamento e, no caso em que seja estabelecida uma rampa de taxas de cisalhamcnto, os resultados obtidos estarão relacionados às condições experimentais como o tempo de rampa, por exemplo.
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Figura 4- Curvas de viscosidade aparente (11) versus velocidade de rotação (i!) da polpa de bauxita
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Curvas obtidas com o aumento de n usando sensor tipo •·ane.

4. CONCLUSÕES
A polpa original de bauxita continha 50%, em peso, de sólidos com predominância (45,4 '%)da fraçào de partículas finas (-37 J..lm). Destes finos, apenas 10% das partículas possuem tamanhos abaixo de I J..lm, ou seja, partícul as que podem ser consideradas como coloidais. As principais fases cristalinas identificadas foram as dos minerais gibbsita, a caulinita c hematita, contudo, a ocorrência de titânio fo i observada por espectrometria de fluorescência de raios- X.
Tanto o aumento da concentração como do teor de finos promoveram a elevação da viscosidade da polpa. O
teor de finos , contudo, foi a variável mais crítica, na medida em que acarretou no aumento da viscosidade de polpas com mesma concentração. Observou-se, para todas as polpas, um comportamento pscudoplástico c a
tendência à tixotropia/rcopexia variável em função da concentração.
Comportamentos reológicos similares foram observados com os dois sensores utilizados, no entanto, ambos
os sensores possuem limitações inerentes a sua forma geométrica ou cm decorrência da tendência de sed imentação da polpa.
Valores mais baixos de viscosidade foram obtidos quando testes foram realizados cm temperaturas mais elevadas. Utilizando um intervalo de soe, foi possível observar esta tendência em taxas de cisalhamento acima de 40 s·•.
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