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O objetivo do estudo da reologia de polpas em tecnologia mineral é o de 
fundamentar a importância da otimização dos processos relacionados ao 
beneficiamento e/ ou posterior utilização industrial. 

Os parâmetros fundamentais relacionados ao estudo da reologia de polpas 
são , de forma resumida : viscosidade , percentagem de sólidos e temperatura da 
polpa. Relacionados a esses parâmetros observamos vários fenômenos peculiares 
às aplicações industriais de determinadas polpas. 

A reologia está relacionada ao escoamento e ou deformação de uma matéria 
sob influência de uma força imposta. 

Esta força pode ser aplicada de diferentes formas : como uma tensão ,como 
uma compressão, como um processo cisalhante ou como um combinação dos três. 
No caso de compressão e tensão, suspensões coloidais diluídas, por exemplo, se 
comportam como líquidos simples, ou seja , apresentam comportamento 
Newtoniano. Já sob a influencia de um processo cisalhante (tensão cisalhante ) 
estas suspensões apresentam comportamentos variados ,mesmo diluídas . 

O tamanho e a forma das partículas são características importantes 
As principais técnicas de análise de tamanho de partícula aplicáveis 

principalmente à colóides baseiam-se em métodos de sedimentação e de 
microscopia. 

Assim sendo um estudo fundamental relacionado à reologia de polpas tem 
um efeito de grande relevância na utilização das mesmas em suas aplicações 
industriais. 

Palavras chave:reologia,viscosidade,caracterização de polpas. 

(I) Trabalho submetido ao XVII Encontro Nac. de Tratamento de Minéno e Met. 
Extrativa e I Seminário de Química de Colóides Aplicadas à Tecnologia 
Minerai,Àguas de São Pedro ,S.P., 23 a 26 de agosto de 1998. 

(2) Sócio da ABM; Eng Metalúrgico, Aluno de Mestrado em Metalurgia da PUC
RIO. 

(3) Sócio da ABM; Doutor em Metalurgia, Professor do DCMM PUC-RIO. 

237 



Introdução: 
Os parâmetros fundamentais relacionados ao estudo da reologia de polpas 

são , de fonna resumida : viscosidade , percentagem de sólidos e temperatura da 
polpa. Relacionados a esses parâmetros observamos vários fenômenos peculiares 
às aplicações industriais de detenninadas polpas. 

Viscosidade<t,2,3,4l: 
A viscosidade ,1'], é a grandeza que relaciona a tensão cisalhante (força por 

unidade de área) com a taxa de cisalhamento(velocidade).Valores constantes de 
viscosidade , independente da taxa de cisalhamento, representam um 
comp011amento Newtoniano. Os fluidos não-Newtonianos são caracterizados pela 
viscosidade, 11 , não ser constante quando ocorre o processo de cisalhamento. 

Com isso teremos diferentes perfis de acordo com a natureza de cada 
fluido(polpa) . 

Quando um fluido é colocado entre duas placas paralelas e uma delas se 
movimenta em relação a outra, ocorre um cisalhamento que pode ser estudado de 
acordo com a seguinte figura 

l . 

.,.. h! ... tz: "'------.:5-;-::-:--• , 

/ _______ . ~ '"----
~ 

Figura I :Movimentação de um fluido entre duas placas paralelas( I). 

Uma força F é aplicada a placa superior que tem área A causando assim um 
deslocamento lateral igual a tana. A força por unidade de área é chamada de 
tensão cisalhante, que por sua vez é proporcional ao deslocamento, com isso : 

F I A ex: tana = Y 

A taxa de cisalhamento dy I dt também é proporcional a tensão cisalhante, 
que por sua vez pode ser chamada de S, assim : 

S ex: dy I dt ou S = '11 dy I dt 

onde '11 é a constante de proporcionalidade que é chamada de viscosidade. 
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Quando a relação entre S e dy ldt é linear,ou seJa 11 é constante, s1gnifica 
que a viscosidade não depende da variação de S e dy I dt. 

Com isso, a curva taxa de cisalhamento( dy I dt) em função da tensão 
cisalhante ( S) tem o perfil mostrado na figura 2. 

s 

dy I dt 
Figura 2:Relação entreS e dy I dt(5) 

Os fluidos não-Newtonianos são caracterizados por relações não lineares 
entre dy I dt e S, ou seja, a viscosidade 11 não é constante quando ocorre o processo 
de cisalhamento. 

Com isso, a curva dyldt x S pode assumir diferentes perfis de acordo com a 
natureza de cada fluido . Ver figura 3. 

s 

s 82 

Sa1 
Sao 

dy I dt 
Figura 3:Possíveis relações entreS e dy I dt(S) 

As unidades de viscosidade são as seguintes : 

CGS- Poise 
SI - N I m2 s ou Pa s 

onde I Pa s = N I m2 s = I O Poise 

239 



As medidas de viscosidade são feitas com o uso de viscosímetros Existem 
dois tipos básicos : 
a -cilíndrico ( Couette ) 
b - capilar ( Ostwald ) 

-Cilíndrico : o fluido em estudo é colocado no espaço anular entre dois cilindros 
concêntricos. O cilindro externo gira a uma velocidade v, que faz com que o 
cilindro sofra um cisalhamento e assim tente girar o cilindro interno, que por sua 
vez é preso a uma haste de torção. O torque causado e relacionado com a 
viscosidade de acordo com a seguinte equação : 

2 7r r 11 [ ( dv I dr ) - ( v I r ) ] L = T 

--Capilar : consiste em um tubo capilar no qual o fluido em estudo é colocado, e o 
tempo no qual uma unidade desse fluido passa por uma região, do capilar é 
relacionada com a viscosidade. 

V = 7r a 4 
t t1P I 8 11 L 

onde a é o raio do capilar. 

Tixotropia(8,6): 

Quando o tempo requerido por um fluido para voltar as suas características 
originais é igual ao tempo de aplicação de uma tensão cisalhante. chamamos este 
fenômeno de tixotropia . 

Por exemplo quando um fluido sofre um cisallhamento. ocorre uma 
variação não-linear da sua viscosidade ao longo do tempo de aplicação da tensão 
que causa este cisalhamento 

A tixotropia pode ser positiva, ou seJa, ocorre um aumento da viscosidade 
com a aplicação da tensão, ou negativa, quando ocorre o fenômeno inverso. 

A largura dos "loops" do gráfíco está relacionada ao passado mecânico dos 
fluidos analisados, ou seja, quantas vezes e de que maneiras estes fluidos foram 
submetidos à tensões cisalhantes. 

A tixotropia tem grande importância no momento do "start-up" de linhas 
que operem com fluidos não-Newtonianos, já que depois de paradas. os fluidos 
retomam ao seu estado original e a sua nova movimentação causa mudanças na 
viscosidade, o que pode ser altamente prejudicial em termos operacionais 

A forma e o tamanho de partículas coloidais são características de grande 
interesse. visto que vão determinar importantes aspectos de comportamento de 
suspensões coloidais tais como a taxa de sedimentação. a facilidade com que serão 
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filtradas e as propriedades de escoamento. Portanto, uma ava liação do tamanho de 
partículas deve ser considerada com algum detalhe. 

Suspensões coloidais apresentam uma grande faixa de tamanho de suas 
partículas. Em alguns casos pode ser suficiente saber o tamanho mínimo ou 
máximo, ou algum tipo de valor médio. Em muitos casos é necessário se ter o 
conhecimento da distribuição, ou seja, o número de partículas em cada faixa de 
tamanho. 

As funções de distribuição teórica mais comumente usadas são as funções 
Normais ou Gaussianas. Nem sempre a distribuição de tamanho obedece a uma 
função Normal ou Gaussiana, porém, os dados experimentais podem ser 
manipulados de forma a se obedecer a esta função. A grande vantagem é que 
podemos aplicar todos os métodos padrões de estatística 

Dentre as técnicas para avaliação do tamanho de partícula temos a 
Microscopia, os Métodos de Sedimentação, Métodos de Espalhamento de luz, 
Métodos Hidrodinâmicos. Eletroacústicos e Contadores de Pulso Elétrico. 

Técnicas de Sedimentacãoo,2,4,7,5): 

O princípio fundamental é a medição da taxa de sedimentação das partículas 
dispersas em um fluido 

Sedimentação Gravitacional 

Mede a taxa de sedimentação de partículas coloidais através de um fluido, 
devido a mfluência da força gravitacionaL As partlculas sofrem a ação de três 
forças ; gravitacionaL empuxo, devido ao deslocamento do fluido . e impulso para 
cima devido as forças viscosas do fluido sobre as partículas As partículas 
adquirem uma velocidade terminal quando a soma das forças ascendentes se 
igualam a força gravitacional. A velocidade terminal da partícula apresenta relação 
com a densidade das partículas, densidade do fluido , viscosidade do fluido e o raio 
da partícula, a partir da lei de Stokes: 

, onde p, = densidade das partículas; Pt = densidade do 

tlutdo; Tl =viscosidade do fluído e r= raio da partícula. 

Determina-se, portanto a velocidade terminal, procedendo-se ao cálculo do 
raio da partícula, utilizando a expressão da lei de Stokes, o que permite a obtenção 
do diâmetro. 

A velocidade terminal é usualmente determinada, através da sedimentação 
em becker, contendo os coloides dtspersos em agua. onde é colocado um tubo sifão 
imerso até uma altura h, abaixo do nível da dispersão 
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Registra-se o tempo (t) necessário á sedimentação, sendo a velocidade 
calculada pela relação: 

h 
v,= t 

Entretanto, a utilização da lei de Stokes para partículas não esféricas, 
produz erros que devem ser corrigidos pela utilização de fatores, de acordo com a 
forma da partícula em análise. Além disto, a faixa de aplicação desta relação é 
restrita a sistemas, cujo Número de Reynolds é inferior a O, I , estando portanto o 
método limitado a partículas de até I Jlm (limite inferior). Abaixo deste tamanho, 
as partículas estão sujeitas a correntes de convecção, que tomam longo o tempo de 
sedimentação e grandes erros são considerados. 

Sedimentação Centrífuga 

Esta técnica leva em consideração a sedimentação de partículas, através da 
centrifugação. As partículas adquirem movimento circular e se sedimentam sobre a 
influência da força centrífuga, do peso aparente e de forças viscosas, devidas ao 
fluido em que estão submersas. Neste caso, calcula-se o coeficiente de 
sedimentação das partículas, através da relação : 

m-m' 
S = --

8
- , onde B é um fator de forma, determinado a partir do conhecimento 

dos coeficientes de difusão . 

No caso de partículas esféricas, determina-se 8, através da relação de 
Stokes: 

B = 61tl)T 

O raio das partículas é determinado por: 

( 
97]S )~ 

r= 2(p, -p,) 

O método de sedimentação centrífuga, apresenta vantagens em relação à 
sedimentação gravitacional, pelo aumento da taxa de sedimentação, estando as 
partículas menos sujeitas aos efeitos das correntes convectivas, diminuindo 
portanto os erros na determinação de tamanhos de partículas. 
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Técnicas M icroscópicaso ,2): 

As técnicas microscópicas para determinação de tamanho de partículas 
representam métodos de observação e medida, a partir da imagem da partícula, 
onde é estimado o tamanho da partícula pela comparação de sua área projetada 
com áreas de referência de tamanhos conhecidos. 

A utilização de microscopia eletrônica aplica-se a faixas de tamanhos que 
englobam partículas de até 1 nm (limite inferior). 

A limitação deste método está relacionada ao fato de que ele está limitado a 
amostras de pequeno porte, dificultando a representatividade do sistema. 

Outros métodos clássicos são ainda relevantes na determinação do tamanho 
das partículas. Dentre estes, destaca-se a Contagem de pulsos elétricos, baseado na 
medida das alterações da corrente elétrica devido a presença da partícula Este 
princípio é efetuado pelo Contador Coulter, que permite uma rápida obtenção de 
distribuição de tamanhos. 

Técnicas recentes(l,2,5): 

Métodos Hidrodinâmicos 

O fracionamento capilar hidrodinâmico é um desenvolvimento recente no 
dimensionamento de tamanhos de partículas coloidais dispersas que se baseia na 
passagem da suspensão, sob pressão, através de uma coluna de leito poroso ou fino 
tubo capilar. As partículas de tamanhos variados se movimentam em velocidades 
diferentes estabelecendo a separação por tamanhos. 

Métodos Eletroacústicos 

Estas técnicas envolvem princípios eletroacústicos. baseado no movimento 
das partículas, na presença de ondas sonoras de alta freqüência 

Estabilidade da Polpa Coloidal(2,4,6,7,8l: 

Do ponto de vista coloidal, um sistema é dito estável quando as partículas se 
mantém livremente dispersas no meio, sem qualquer agregação No entanto. estas 
partículas colidem umas com as outras muito freqüentemente devido ao 
movimento Browniano. Estas colisões podem levar a união das partículas e 
conseqüente formação de agregados, ocasionando assim uma precipitação. Neste 
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caso o sistema é chamado de coloidal instável visto que as colisões levam a 
fonnação de agregados num processo denominado de coagulação ou floculação . 

Na aproximação de duas superticies com suas respectivas duplas camadas. 
As interações repulsivas que ocorrem entre as duplas camadas , no começo do 
"overlap", 
podem ser explicadas pela pressão osmótica que se desenvolve com o acúmulo de 
íons entre os planos . 

Onde: 

A pressão osmótica é proporcional a concentração local de íons. 

p==cRT= nKT 

R= constante dos gases. 
T=Temperatura. 
n=número de íons. 
K= constante de Boltzman. 

O potencial da energia de repulsão por unidade de área é: 

D 
V r=- f pdD 

oc 

p = É a diferença da pressão osmótica na solução entre as paredes e a pressão 

osmótica no lado de fora da solução. A figura 4 mostra uma representação dos 
planos de duas partículas. Que podem ser tratadas como placas paralelas 
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Dupla Camada 

Figura 4:Representação esquemática dos planos de duas partículas com suas 
respectivas duplas camadas e de como essas podem ser representadas por planos 

paralelos(2 ). 

Com ajuda da equação de POISSON-BOL TZMAN(Equação I): 

Onde: 

à21j1 p p 
--=--=--
Ox2 E. Eo& 

ljl =Potencial eletrostático. 
p = Densidade de carga. 
E.= Permissividade da água. 
& =Permissividade do vácuo. 
& =Permissividade relativa. 

E da Equação: 
n;= n,0 exp(-w;IKT) 

Onde: 
n; = número de íons do tipo i por unidade de volume do seio da solução ate 

a superficie. 
w; = trabalho executado pelo íon 

w;=Z;eljl 
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Onde: 
zi = valência do íon. 
e =carga do próton. 

Tem-se o resultado mostrado na figura 5, que representa graticamcnte o "overlap" 
das duas camadas elétricas. 

_, 
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Figura S:Superposição entre duas camadas elétricas(2) 

As curvas em pontilhado representam a distribuição de potencial para as 
partículas isoladas. 

A curva cheia representa a distribu1ção de potencial para um par de 
partículas, onde wm é o potencial minimo que se localiza no "mid-plane". 

A equação-! pode ser escrita( Equação 2) 

a2\l1 = _ 2n.Ze sinh zew 
àx2 c kT 

Onde sinh p = [ exp(p) - exp( -p )J!2 

Reagrupando a equação-2 : 

82\jl 2n,Ze . h zeiJ' 
0 -c--+--sm --= 

àx2 kT 
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Integrando a equação-2 para um valor fixo de 'D': 

Onde: 

Então: 

pm =É a pressão osmótica no plano intermediário( mid-plane) 

Quando 0\v = O(plano intermediário) 
àx 

2n,kT hzeljlm 
pm=--cos --

kT 

= kT(n. +n)m 

= kT(n. +n -2no) 

= 2nokT( cosh ym- I) 

Zeljlm 
ym=--

kT 

O termo cosh pode ser expandido dando: 

1- ry 
pm= -kcljlm-

2 
Quando o overlap é pequeno nós podemos assumir que o potencial é 

ljlm=21jJ(x=DI2) 

Sob essas condições uma boa aproximação pode ser feita 

O potencial de repulsão: 

IJlm = (8kT I Ze)z 

z = tanhZeiJ1,/4ke 

D D ry 

V r=- f pdD=- f64n,kTZ 2 exp( -kD)dD 64n,krz- exp(-kD) 
k 
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Com o aumento da concentração iônica, a espessura da dupla camada 
decresce( compressão da dupla camada) 

Forcas atrativas(2,5,8): 
A distribuição de elétrons ao redor do átomo ou molécula produz um dipolo 

temporário e esse induz um dipolo num átomo ou molécula vizinho. 
Quando isso ocorre há um aparecimento de uma força. que a níveis 

coloidais tem um grande significado , além de um efeito a longa di stància 
Conhecida como VAN DER WAALS ou força de HAMAKER 

Onde: 

Tomando um elétron com uma órbita de raio a.., 

a.,=e2 /8rrE0 hy 

e= carga do próton. 

E0=perrnisssividade do vácuo. 
h= constante de PLANCK's 
y= 3.38*10 15 para o átomo de hidrogênJO de BOHR. 

O átomo de H não tem um dipolo permanente e pode ser tratado como tendo 
um momento de dipolo instantâneo p 1· 

P1=a..,e 

O campo do dipolo mstantâneo, com uma distànc1a r do átomo. 

E( PJ)= pl/4rrc,/ 

Um átomo neutro poderá ser polarizado pelo campo e adquirir um momento 
de dipolo induzido p2 

P2=a E:::aa,/4 RC0r~ 
Onde 

a= polarizabilidade do átomo. 
Facilidade com que uma distribuição de clctrons pode ser deslocada . 

a==A ][f:o3o 
3 
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A energia potencial de interação entre os dipolos pI e p2 

V a( r)=- 2 a 2 hy I (4m;0 )
2rt' 

Uma expressão mais exata, levando cm consideração a mecânica quântica, 
tem a mesma conclusão: 

B depende da polarizabilidadc 

A atraçâo entre duas partículas coloidais tem a seguinte expressão 

Ya(por unidade de área de superficie)=- A/12rrD2 

D= Separação entre as supertlcies 

O parâmetro "A" incorpora o valor B e p e depende somente do material 
imolvido, e é chamado constante de IIAMAKER. 

Tendo A I 2 3 como a interação entre uma partícula de substância I 
interagindo com uma de substância 2 em um meio 3: 

A22= Duas partículas de material 2 mteragindo no vácuo. 

A fórmula para a interação de VAN DER W AALS com partículas de outras 
fonnas pode ser bastante complicada 
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Coagulação e Floculação(1,7,5): 
Quando a coagulação ou tloculação ocorrem o sistema passa de estável a 

instável, tendo suas características totalmente mod iticadas (ti ltração, decantação. 
escoamento). Portanto, muita atenção deve ser dada ao controle da estabilidade 
coloidal, que pode ser feita de duas formas : 

- estabilização eletrostática conferir carga elétrica às partículas, levando a 
repulsão; 

- estabilização estérica: cobrir a superficie das partículas com uma camada 
adsorvida de alguma substância que previna a tração, a aproximação das 
partículas. 

O tamanho ou eficiência da barreira de repulsão a qual estabiliza uma 
suspensão coloidal dependerá da natureza da superfície Para o caso de um sol 
estabilizado eletrostàticamente, a barreira dependerá da magnitude da carga de 
superficie e da extensão da dupla camada difusa ao redor da partícula. ao qual 
dependerá da concentração total do eletrólito 

Se a concentração dos íons determinantes de potencial (são os íons CUJO 

balanço determina a carga de superfície do sistema) é aJustada para que exista 
grande excesso de carga positiva ou negativa na superticie, a estabilidade do 
colóide poderá ser alta. No entanto. esta estabilidade poderá ainda ser inJluenciada 
por mudanças na extensão da dupla camada difusa Isso ocorre porque se um outro 
sal é adicionado a um sol. este pode levar a uma compressão na dupla camada. e 
uma diminuição nas forças de repulsão levando a uma rápida coagulação Isto 
ocorre quando a repulsão é efetivamente elimmada e toda colisão resulw em 
contato entre as partículas 

Conclusão: 
O estudo da reologia de polpas depende fundamentalmente de um 

entendimento profundo da química de superficies e das mterações à que estão 
suJeitas 

Os dados de viscosidade servem como mdicadores de mudança na reologw 
de polpas 

As interações entre partículas são o pnmeiro passo para o estudo de polpas 
.principalmente se tratando de colóides.A manutenção dos parâmetros operaciOnais 
ligados à reologia são de fundamental importância para controle e otimização dos 
processos de beneficiamento eiou posterior utilização industrial 
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FUNDAMENTALS AS APECTS OF RHEOLOGY OF MINERAL 
PULPS-A REVIEW. 

ABSTRACT 

Erick P. Pettendorfer 
Maurício LeonardoTorem 

Rheology is concerned with the flow and/or defonnat10n of matter under the 
influence of externally imposed mechanical forces. 

The Newtonian viscosity of a liquid is modified, and may bccomc non
Newtonian, if it contains colloidal particles. 

This results from the complex interplay of interactions includíng 
hydrodynamic interactions between the liquid and solid particles .attractive or 
repulsive forces between the particles,and, in concentrated systems .d1rect partícle 
-particle contact. 

The characterization of parti eles is paramount importance to understand the 
hydrodynamic interactions. 

The role of this paper is to make a review of the main parameters of 
rheology. 

Keywords : Rheology, viscosity ,characterization of parti eles 
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