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RESUMO 
Tensão de escoamento consiste no valor mínimo da tensão de cisalhamcnto c corresponde a primeira evidênc ia do 
escoamento. O conhecimento do valor da tensão de escoamento é muito importante no manuseio, armazenamento, 
processamento c transportc de mincrais na indústri a. Por cxcmplo. no tran sporte de polpas através de dutos , é importante 
obter informações sobre a tensüo de cscoamcnto para realizar o projeto das bombas e de dutos. A ten são de escoamento 
pode ser obtida indirctamcntc por meio do ajuste dos dados experimentais de taxa c tensão de cisalhamento, com auxíli o 
de equaçôcs constitutivas que rclaci o nam estas variáveis. Neste trabalho , com a finalidade de obter a tensão de 
escoamento da polpa de hauxita com 50 c 60'Yc, de sólidos utilizou-se o método indireto. Para ajustar os dados 
experimentais de taxa c tcnsüo de c isa lhamento das polpas de baux ita utili zou-se os mode los de Bingham, Casson e 
ll erschc i-Bulkley. Verificou-se que o mode lo que mclhor ajusta os dados experimentais é o de Casson. 

PALAVRAS-CHAVE: Tensão de escoamento. Casson, Bingham, bauxita. 

ABSTRACT 
Thc yic ld strcss is thc minimum shcar stress and corrcspondin g to the first cvi den ce of flow. The knowlcdgc of the yield 
strcss is vcry important to handlin g, s loragc, proccssing and tran spor! of conce ntratcd suspensions in the mineral 
industry. For cxamplc, in slurry pipeline transpor! , know lcdgc of thc y icld stress value is cssenti al for pump and pipeline 
dcsign. Thc y icld strcss ca n hc dclcrmincd by indin.:cl method that ex peri men tal shear rate-shcar slress data is adjusted 
by constilutivc cq uations . Thc objective of this work is obta ining thc yie ld strcss o f bauxite s lurry with 50 and 60% 
(w/w) by indirect mcthod. Thc modcls uscd to tit thc experimental shear rate-shear st ress data wcre Bingham. Casson 
a nd ll crschc i-Bulklc y. w ith thc bcst rcsults prcscntcd by Casson modcl. 

KEVWOROS: yicl d strcss, Cass<.m, Hingham , bauxite 
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I. INTRODUÇÃO 

A rocha bauxita compõe-se de uma mistura impura de minerais de alumínio, sendo os mais impor
tantes a gibbsita ((AI(OH) ), o diásporo (AIO(OH)) c a bochmita (AIO(OH)). Sua principal utilização 

.1 
é na produção de alumínio (Sampaio e outros, 2005). Em 2007, as reservas mundiais de bauxita foram 
estimadas em aproximadamente 34 bilhões de toneladas. O Brasil detém I 0,6'Yo desse total (Mártires, 2008). 

No estado do Pará está cm operação o primeiro mincroduto de polpa de bauxita do mundo c tem 
o propósito de transportar a polpa de minério de alumínio da usina de beneficiamento até a usina de 
produção de alumina. As propriedades reológicas , como a viscosidade, a tensão de escoamento c tixotro
pia tem impactos diretos nos aspectos técnicos e cconômicos do bombeamento de fluidos. 

No transporte de polpas por meio de dutos , é importante obter informações sobre a tensão de escoamento 
para realizar o projeto das bombas e de dutos. Além disso, elevados valores de tensão de escoamento podem 
ser obtidos para diminuir o processo de sedimentação das partículas por longos períodos. 

Tensão de escoamento consiste no mínimo valor da tensão de cisalhamcnto c é a primeira evidência de 
escoamento, ou seja, é o valor da tensão de cisalhamento quando o gradiente de velocidade tende a zero (Lid
dell e Bogger, 1995, Stokes e Telford, 2004). Nonnalmcnte, dctennina-sc a tensão de escoamento em 
suspensões em que há interaçõcs interparticularcs, resultantes da atração entre as partículas. As par
tículas agregam-se formando flocos c estruturas tridimensionais. (Dzuy c Boger, 19X3 ). 

Os valores de tensão de escoamento podem ser obtidos dirctamentc ou indiretamente. A medida dire
ta pode ser obtida por meio da tensão de cisalhamento do fluido, quando este começa a escoar. Estes expe
rimentos podem ser realizados com o controle da tensão de cisalhamento ou da taxa de cisalhamento. 
Em ambos os experimentos, a tensão de cisalhamento corresponde à primeira evidência do fluido plástico 
a fluir e é interpretada como a tensão de escoamento. 

As medidas indiretas para estimar a tensão de escoamento são baseadas na extrapolação dos va
lores da tensão de cisalhamento contidos no reogmma ( T x y ) até o valor em que a taxa de cisalhamento 
tende a zero. Na prática, este tipo de medida indireta, realizada em viscosímctros convencionais, não é sim
ples, devido à ausência de dados em baixas taxas de cisalhamcnto, pois ocorre a sedimentação e o desliza
mento das partículas na parede do recipiente. Também pode-se realizar o ajuste dos dados experimentais 
de taxa e tensão de cisalhamento por meio de equações constitutivas desenvolvidas para fluidos plás
ticos, como o modelo de Bingham, Casson e Hcrshcl-Bulklcy (Kclcssidis c Maglionc,200R). 

O modelo de Bingham relaciona lineannente taxa ( y) c tensão de cisalhamcnto (T), como pode ser 
observado na Equação I . 

. 
T = 1 /1 + fl, , y (I) 

Sendo T e f.! constantes. 
8 " 

A tensão de escoamento de suspensões que possuem um comportamento plástico não-I inear pode 
ser expressa, por exemplo, pelas equações de Hcrschel- Bulklcy c Casson, descritas pelas Equações 2 e 3, res
pccti vamente. 

(2) 

(3) 

Sendo<,, T
11

n, f.!c, K, n constantes. 

Dentro do contexto acima, o presente trabalho tem como finalidade obter a tensão de escoamento de 
polpas de bauxita utilizando o método indircto e reali zar os ajustes dos dados experimentais de taxa 
de cisalhamento e tensão de cisalhamcnto por meio de cquaçôcs constitutivas como, por exemplo, a de Cas
son, Hershel - Bulkley c Bingham. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A bauxita utilizada neste trabalho é proveniente do Nordeste do Pará c é constituída, basicamen
te, pelos ninerais gibbsita e caulinita (Silva c outros, 2009). 

Foram preparadas quatro polpas de bauxita variando-se a concentração de sólidos c a distribuição granulo
métrica (Tabela I) , para a realização dos estudos reológicos. As distribuições granulométrica foram ob-
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tidos por meio de diferentes tempos de moagem. Os valores de concentração de sólidos e a distribui
ção de tamanho de partícula utilizados na preparação das polpas foram determinados com base nas con
dições industriais de transporte no mincroduto de bauxi ta, locali zado no estado do Pará . As condições in
dustriais são: concentração de só! idos na polpa - 4 7 a 52% c distribuição granulométrica- 6% retido cm 0,208 
mm c 40 a 47% passante cm 0,043 mm (Gandhi c outros, 2008). 

Tabela I. Distribuição granulométrica das polpas de bauxita 

Abertura da Peneira (mm) 
Distribuição Granulométrica A Distribuição Granulométrica B 

Passante ('X,) Passante (0/c,) 

0,5X9 100 100 

0.417 9X,37 100 

0,295 91 ,X4 100 

0.20X 72,32 95,43 

0.147 61 .95 XX,36 

0,104 52.XX 76,49 

0.074 46,06 65,9X 

0.053 40.52 5X,20 

0,043 37,50 53,73 

o.o:n 34,44 49,29 

As condições de preparo das polpns de bauxita podem ser observadas na Tabela 2. 

Tabela 2. Condições de preparo dns polpas de bauxita 

Polpas Concentração de Sólidos Distribuição Granulométrica 

I 50 A 

2 50 8 

3 60 A 

4 60 8 

As medidas rcológicas foram obtidas cm rcômctro fabricado pela Haake c utili zou-se a geometria ci
lindro coaxial. Para cada polpa de bauxita obteve-se, inicialmente, os dados de tensão de cisalhamento a uma 
taxa de cisalhamento constante. As taxas de cisalhamento utilizadas foram de I, 3, 5, 10, 15, 25, 50 e 75 s-1

• 

Os dados experimentais de tensão c taxa de cisalhamcnto foram utilizados para ajuste dos modelos de Bin
gham, Casson c Hcrshcl-Bulklcy. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As Figuras I , 2, 3 c 4 ilustram os resultados dos ajustes dos modelos de Casson e de Bingham para os dados 
experimentais de tensão c taxa de cislhamcnto para as polpas de bauxita estudadas. Não foi possível o ajuste dos 
dados experimentais utilizando o modelo de Hcrshci-Bulklcy, pois os parâmetros encontrados, para este mode
lo. não foram estatisticamente significativos. 
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Figura 3. Ajuste dos modelos de Casson e Bingham para os dados 
experimentais de tensão c taxa de cisalhamcnto da polpa 3 
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Os mode los de Bingham c Casson apresentaram boa previsão em taxas de c isa lhamento moderadas (I O 
a 7 5 s·1 

), porém não obteve-se o mesmo resultado em baixas taxas ( I, 3 e 5 s 1
) e por este mot ivo os coefi

c ientes de corre lação (R ' ) encontrados para os mode los não foram muito sati sfa tórios, não estando pró
ximos de I . Para melh orar o val or de R2, sugere -se dividir o intervalo da taxa de cisa lhamento em duas 
regiões : bai xas c moderadas, para cm seguida reali za r o ajuste dos dados experimentais utili zando os dois 
mode los. 
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Os resultados obtidos para a polpa I mostram que o erro experimental foi elevado. provavelmente, de

vido ao processo de sedimentação das partículas , já que esta polpa cm relação a outras apresenta a menor 
concentração de sólidos (50%) e maior quantidade de partículas grossas (I 00%, passante cm 0.5X9 mm - di s
tribuição granulométrica A). Desta forma, esta polpa apresenta a maior velocidade de sedimentação. pois 
esta sofre menor influencia do efeito populacional , ou seja, quando há poucas partículas na polpa estas des
crevem uma trajctória descendente livre e sedimcntam rapidamente. 

A Tabela 3 contém os valores de tensão de escoamento estimados pelos modelos de Bingham c de Cas
son. Verifica-se que os valores de tensão de escoamento são maiores quando calculados pelo modelo 
de Bingham. Este mesmo comportamento foi observado no trabalho de Dzuy c Bogcr ( 19X3). para uma pol
pa de dióxido de titânio com 37,3% de sólidos. De acordo com a literatura (Dzuy c Bogcr ( 19X3). Kclcssi

dis c Maglionc, 2008) o modelo de Bingham não é rccomedado para mlcular a tensão de escoamento de 
polpas concentradas , devido à supcrcstimação da tensão de escoamento quando comparado com outros 
modelos . Essa observação é corraborada pelos resultados experimentais obtidos nesse trabalho. para valo
res de baixas taxas de ci sa lhamento, como pode ser observado nos g ráficos das Figuras I a 4 . 

O modelo de Casson é preferencialmente aplicável ao modelo de Bingham para calcular a tensão de escoa
mento, pois os valores do coeficiente de correlação, para todas as polpas de bauxit a , foram maiores quando utili

zou-se o modelo de Casson. Nota -se também que o perfil dos dados experimentais de taxa c tensão de escoamento 
é não- linear, além de o modelo de Bingham superestimar o valor da tensão de escoamento para polpas concen
tradas, como mencionado anteriormente . 

Tabela 3 - Tensão de escoamento calculada pe los modelos de Casson c de 1:3ingham. 

Polpas 
Tensão de Escoamento Calculada Tensão de Escoamento Calculada 

pelo Modelo de Casson (Pa) pelo Modelo de Bingham (Pa) 

I (50% de só lidos , 100% 
1, 10 IJ5 

passante em 0,589 mm) 

2 (50% de sólidos, I 00% 
1,39 1,74 

passante em 0,295 mm) 

3 (60% de sólidos, I 00% 
3,72 5)\3 

passante em 0,589 mm) 

4 (60% de só lidos, 100% 
4,97 7.X5 

passante cm 0,295 mm) 

Observa-se na Tabela 3 que, para as polpas com a mesma distribuição granulométrica. a tensão de es
coamento é maior quanto maior é a concentração de sólidos. Isto ocorre porque há diminuição da camada 
de lubrificante (água) entre as partículas com o aumento da concentração de sólidos , o que favorece as in 

tcrações entre e las c, consequentemente, a formação de aglomerados. Desta forma , maior é a forç a de ci
salhamcnto a ser exercida entre as partículas para que os aglomerados sejam destruídos c para que o fluido 
comece a escoar (He c outros , 2006). 

Quando a concentração de sólidos é fixada c varia-se a distribuição granulométrica. verifica-se o aumen
to da tensão de escoamento devido ao aumento da quantidade de partículas fin as na polpa. Este fato pode 
ser explicado pela maior á rea superficial das partículas finas que fa vorece as intcraçücs de vw1 der Waals en
tre elas, inclusive com maior probabilidade de formar aglomerados. 

4. CONCLUSÕES 

Os ajustes dos modelos de Casson c de Bingham não foram satisfatórios cm baixas taxas de cisalhamen
to (I a 5 s 1 

) , por este motivo sugere - se a divisão do intervalo da taxa de cisalhamcnto cm duas regiões: 
baixas c moderadas, para em seguida realizar a estimação dos parâmetros c ajuste dos modelos. 

O modelo de Bingham não é recomendado para a obtenção do valor da tensão de escoamento para pol
pas concentradas devido a supcrcstimação desta variável. 

O modelo de Casson (não-linear) é preferencialmente aplicável ao modelo de Bingham (linear) para cal
cular a tensão de escoamento, já que o primeiro prevê melhor a não lincraridadc dos dados experimentais. 
apresentando, consequentemente, melhores coeficientes de correlação. 

O aumento da tensão de escoamento é diretamcntc proporcional a concentração de sólidos c a quantidade de par
tículas finas na polpa, pois ambas variáveis contribuem para a fom1ação de aglomerados das partículas c desta for

ma maior será a torça de cisalhamento para quebrar os aglomerados c lúcr com que o fluido comece a escoar. 
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