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RESUMO 

O teor de umidade dos minérios. muitas VC/'.CS é um imp011antc item de controle durante o embarque do mate1ial produzido 
A determinação do teor de umidade dos sólidos pelas mineradoras para controle de qualidade, geralmente é feita através 
do uso de chapa aquccid<t e/ou estufa. Estas anúliscs podem ser demoradas, pelo fato do calor utilizado no processo fluir 
de fora para dentro dos grãos. A única cxccção é a secagem com ondas de alta frcqüência, diclétrica c por microondas , em 
que o c<tlor é gcr<Jdo em todo o sólido, principalmente cm seu interior. Logo, faz-se neccss{uio o emprego de técnicas de 
determinação do teor de umidade, que produzam resultados mais rápidos. <tgilizando desta forma o controle de qualidade 
das especificações de umidade durante um embarque. Neste trabalho determina-se o tempo ótimo de secagem de amostras 
de bauxita de diferentes distribuições granulométricas, da Mineração Rio do Norte S. A- MRN. usando microondas, 
chapa aquecida c est11fa. Com o uso de microondas. o tempo de secagem foi reduzido cm até 5 vezes, passando de l 05 
para 20 minutos, se comparado com os métodos tradicionais de secagem (chapa aquecida e estufa). 

PALAVRAS-CHAVE: secagem: microondas: estufa: chapa: umidade: granulomctria : bauxita. 

I. INTRODUÇÃO 

Em todos os processos de secagem o calor é transferido por convecção, condução, radiação ou por um somatório desses 
fatores. Segundo Mctaxas c Mcrcdith ( 1983) todos os processos de secagem possuem um ponto cm comum com o calor 
tendo o sentido de fora para dentro do sólido. cxceto na secagem por microondas onde o calor se inicia em todas as partes 
do sólido unifonnemente, inclusive internamente, como pode ser visualizado na ftgura l. Por essa razão a utilização de 
chapa aquecida e estufa são mais lentas do que a secagem por microondas. 
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Figura 1- Sentido do 1luxo de calor cm diferentes processos de secagem. 
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Von Kriigcr (I <J<J7). comparou a secagem de minério de ferro cm estufa clétrica com o uso ele microoncl:rs. com :1 

fmalidaclc ele promover a rcduç:lo da umidade. comprovando a viabilidade técnica da secagem do minério ele ferro com o 
uso de microond:rs. pois a mes ma se revelou rúpicla c eficiente. 

Dependendo ci:J temperatura alcançada nos métodos ele secagem a bau:-;it:r pode sofrer transformações c:-;oté nnicas. que 
seria m perdas de hidro:-;itrs c transformações estruturais. Pascoal c Panclolfclli (2000). através de an;'Jlisc tcnnoclifcrcncial 
c tcnnogravimétrica ele bau:-;itas. verificaram que a temperaturas abai:-;o ele I 000 °C as fases cristalinas c:-;istcntcs (gibbsiUJ. 
bocmita c caulinita) passam por v <'Irias transformações. Em temperaturas prÓ.\ ilnas a :100 oc_ uma pequena quantidade ele 
gibbsi ta- co nsiderada como se ndo a principal fase- se transforma cm bocmita. co ntribuindo para a formaç;lo ele Ó\ idos 
mcta-cst;'rvcis a 5:10 °C. A aproximadamente :150 oc :1 gibbsi ta perde hidroxi las na forma de úgu:1. o que d:í origem :1 

ó:-; iclos de alumínio mcta-cst:ívc is. Entre <JOO c 1000 oc_ tem início uma tr<rnsfonnação desses óxidos de transição cm 
:Jl unrina alfa. a1r:11és de rcaçôcs via estado sólido. que se completam acima de 1100 oc 

I\ Mincraç:io Rio elo Norte S./\. - MRN é um elos maiores produtores mundiais ele bau.\ita c tem co r11o principal acionista 
a Companhia Va le elo Rio Doce. A MRN produ1. cerca de 11.5 milhões ele toneladas por ano de bau:-;ita lavada. esta 
produção é distribuída cm dois tipos de produto. granulado (-76.20 mm +I.J(iX mm) c finos (-J.I(JX mnr +0.03X mm). 
sendo que os principais embarques rcali1.ados pela MRN têm as seguintes distribuições percentuais ele c:rcla produto 
(Magalh;ics. 2002) 

Embarque I => 60 '%ele material granul ado c -lO 'X, de fi nos: 
EmbarQ.J.!.Q.l ~"> X3 %de m:rtcrial granulado c 17 %de fi nos: 
EmbarmtL1 => 100% de material granulado. 

A maioria dos embarques ele ball\it:r para os clientes da MRN tem limite ele umiclaclc cstabclcciclo por contratos. ()u:rnclo 
esse limite ele umidade é excedido a MRN sofre multa contratu:rl. O teor ele umidade de cada embarque é controlado pelos 
métodos ele scc;rgcm cm chapa aquecida c estufa . A determinação ele umidade por chapa aquecida leva 55 minutos IXInr 
fornecer o resultado. este método é utilizado pam o control e de umidade do minério durante o carregamento elos'"" ios. 
O resultado ofic ial ele umidade . C.\ igido pel os clientes. é obtido pelo método de estufa . 

O tempo gasto para esta an;'liisc é ele I() horas. Obse rva-se que o tempo ele ob tenção da umidade por chapa aquecida (55 
minutos) por ser muito longo pode impossibilitar a corrcç:io ela mesma dunrntc o carregamento do navio. pois a ta:-;a ele 
carregamento é de -+.500 t/h co m previ silo de ser c:-;panclida para 7.500 t/h c. cm média. um navio carrega 50.000 toneladas 
Um outro l'ator que eleve se r levado cm consiclcraç:1o é que os tempos de secagem para a clctcnnin:rç:lo ela umiclaclc 
tanto pela chapa aquccicl:r quanto pela estufa s;lo constantes c independentes ela umidade inicial c ela granulomctria elo 
material . 

Pe lo exposto :r ntcriormcntc. esse trabalho teve por objctivo fazer um estudo comparati,·o para a clctcrminaç;io da 
umidade dos principais embarques realizados pela MRN por secagem cm chapa aquecida. estufa c microondas. ,·isando 
a clctcnninaç;lo dos tempos ótinros ele scc:rgcm. 

2. METODOLOGIA A DOTADA 

Foram retiradas amostras representativas de cada tipo ele embarque ela MRN. as mesmas foJ<lm colctadas na torre ele 
amostragem. que antecede o embarque do material nos navios. Ao final de cada embarque tinham-se 1.000 kg de material. 
este matcri:rl foi homogcnci1.ado c quarteado cm amostras de I kg. visando os testes de secagem (chapa aquecida. estufa 
c microondas). Os teores ele umidade das amostras dos embarques L 2 c 3 foram de 12.20. (>.<JO c 5.10%. A determinação 
elos constituintes mineralógicos de cada uma das amostras foi feita por difraç;1o de raios-X. método elo pó . O equipamento 
utilizado foi o difratômctro de raios-X modelo Rigaku. série D/Max-B c para a interpretação dos difmtogr:rmas utilizou-se 
o so ftware IADE 3. 1 elo fabri ca nte MDI. 

Foi utili1ada uma montagem co mo a csqucmatil.acia na fi gura 2 para as scc:rgcns cm estufa. onde se tem a amostra no 
interior da est ufa. suspensa cm uma balança clctrônica com capac iclaclc de -l.OOO g c prcc is:lo de 0.0 I g. com saída para 
um microcomputador. Durante a secagem. o peso ela amostra era continuamente registrado cm intervalos de()() segundos. 
A temperatura ele secagem era mantida constate cm 150 oc_ 
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ESTUF.'. 

Figura 2- Montagem dos Testes de Secagem em Estufa. 

No caso das secagens em chapa aquecida e microondas, utilizou-se a montagem esquematizada na figura 3. onde se tem 
uma balança cletrônica com filtro automático de vibrações c com capacidade de 45 .000 g e precis:Jo de 0,0 I g e sob a 
mesma, a chapa aquecida ou o microondas com a amostra a ser seca. A tomada de dados foi também, com intervalos de 
registro de 60 segundos. A temperatura da chapa era mantida constante em 150 °C, mesma temperatura da estufa. No 
microondas a temperatura máxima registrada foi de 250 °C, esta temperatura foi medida com o uso de tcnnoparcs I"L:1S 

amostras c de medidores de temperatura infravennelho. A utili zação de tcnnoparcs nas amostras não foi bem sucedida, 
pois os mesmos interferiam no campo de radiação do forno de microondas, pois eram metálicos. com isso geravam faíscas 
no interior do equipamento, alterando as leituras de temperatura c prejudicando o processo de secagem. desta fonna. 
optou-se pela utilização de medidores de temperatura infravermel ho. 

1\llCROCO!IIPUf.'.DOR B.'.LINC.'. 

Figura 3- Montagem dos testes de secagem cm chapa c microondas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na tabela TI abaixo está apresentada a composição mineralógica qualitativa das amostras de bauxita dos três embarques 
da MRN. 

Tabela II - Composição mineralógica das amostras de bau:-,:ita 

Mineral Composição 
Gibsita Al(OH) 

Boemita AlO( OH) 
Caulin.ita Al?SiO?O (OH) 
Hematita Fep 
Quartzo Si O_,_ 
Goclita FcO(OH) 

Anéltúsio TiO_,_ 

Nas figuras 4a, 4b c 4c são apresentadas as curvas de secagem obtidas em chapa aquecida (a) , estufa (b) c microondas (c) 
das amostras do embarque l. 
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Figura -ta- Curv~l de secagem cm chapa aquecida elas amostras do embarque I. 
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Figura -th- Curva ele secagem cm estufa elas amostras elo embarque I. 
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Figura -te- Curva ele secagem cm microondas das amostras do embarque I. 

Nas figuras -1-a. -1-b c -1-c s~1o mostrados os comportamentos ela secagem elas amostras elo embarque I. que s~lo 

convencionais. isto é. podem ser caractcri;.aclos pelos seus períodos ele secagem crescente. constante c clccrcsccntc. Os 
períodos ele secagem cm microondas acontecem com pouco tempo ele secagem c tem um tempo menor ele cluraç~lo. além 
de alcançarem taxas ele secagem bem maiores. A \Clociclaclc ele secagem cm microondas cresce muito mais rapidamente 
no início ela secagem. se comparado com as secagens cm chapa c estufa. Em seguida. tem-se um trecho cm que ela tende 
a subir mais lentamente ou a se cstabili;ar. para cm seguida cair ú medida que a quantidade ele úgua diminui c. como 
provavelmente é a mais interna. encontra mais clificulclaclc para o escoamento. Este fato também foi observado por Von 
Krügcr (I 997) na secagem ele minério ele ferro. Uma outra obscrvaç<lo que se pode fazer é que o aumento ela vclociclaclc 
ele secagem. no início elo processo. inclcpcnclc ela umidade inicial ela amostra. 
No caso específico elas secagens das amostras elo embarque I. que tem uma umidade ele I 2.20 %. o tempo total de 
secagem cm microondas foi de 20 minutos. na estufa foi ] vezes maior c na chapa aquecida foi 5 vc;.cs maior. isto pode 
ser atribuído ao mecanismo dominante de transferência ele calor. que se dú elo interior para fora da partícula. fazendo com 
que tanto a umidade superficial quanto a interna iniciem sua secagem imediatamente depois de iniciado o processo de 
secagem. 
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Nas figuras 5 (a, b e c) c 6 (a, b c c) são apresentadas as curvas de secagem obtidas cm chapa aquecida (a). estufa (b) c 
microondas (c) das amostras dos embarques 2 e 3, respectivamente. 
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Figunt 5a- Curva de secagem em chapa aquecida das amostras do embarque 2. 
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Figura 5b- Curva de secagem cm estufa das amostras do embarque 2. 
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Figura 5c- Curva de secagem cm microondas das amostras do embarque 2. 

Nas figuras 5 (a. b c c) c 6 (a. b e c) são mostrados os comportamentos das secagens dos embarques 2 c 3. que também são 
convencionais, isto é. podem ser caracterizados pelos seus períodos de secagem crescente, constante c decrescente. 

Nos ensaios de secagem das amostras dos embarques 2 c 3, que possuíam teores de umidade de 6. 90 c 5, I O 'Yo 
respectivamente, o tempo total de secagem cm microondas para as estas amostras foi de 17 c 16 minutos respectivamente. 
na estufa foi 2,5 vezes maior c na chapa aquecida foi 4,5 vezes maior. 

Comparando a secagem das três amostras dos embarques nota-se que, à medida que a umidade do material a ser seco 
diminui os valores de taxa de secagem constantes também diminuem, juntamente com os intervalos de tempo cm que 
ocorrem os períodos crescente, constante c decrescente. 
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Figura 6a- Curva de secagem cm chapa aquecida das amostras do embarque 3. 
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Figunt6b - Curva de secagem cm estufa das amostras do embarque 3. 
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Figura 6c- Curva de secagem em microondas das amostras do embarque 3. 

A necessidade de maiores tempos de secagem em chapa aquecida c estufa se comparado com a secagem em microondas 
pode ser atribuída aos mecanismos de transferência de calor destes dois métodos de secagem, que são principalmente a 
condução e a convecção respectivamente. A transferência de calor se inicia na superfície da partícula c vai se dissipando 
através dela, precisando assim, de um maior tempo de secagem para que o interior c toda a superfície da partícula sejam 
aquecidos até uma temperatura de evaporação. 

Os fatores marcantes na secagem cm fomo de microondas são os altos v<:JJores de taxa de secagem c a redução do tempo 
total de secagem cm relação aos métodos de secagem em chapa aquecida e estufa. 

4. CONCLUSÕES 

Com o desenvolvimento deste trabalho, verificou-se que os tempos ótimos de secagem, cm minutos, para amostras de I 
kg, para os diferentes embarques realizados pela Mineração Rio do Norte S. A. - MRN foram de: 
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MÉTODO DE SECAGEM EMBARQUEI EMBARQUE2 EMBARQUE] 
CHAPA 105 78 72 

ESTUFA 60 45 40 
MICROONDAS 20 17 l(J 

Estes tempos de secagem mostram que, para o controle de qualidade do produto finaL devem ser aplicados diferentes 
tempos de secagem para cada tipo de embarque. 

Analisando os tempos de secagem obtidos, pode-se afmnar que, a secagem por microondas, considerando um mesmo tipo 
de amostra de embarque, é mais eficaz do que as secagens por chapa aquecida c estufa, sendo cm média, 4,5 c 2,5 vezes 
mais rápida, respectivamente. 

O uso de técnicas de dctenninação do teor de umidade que produ;.am resultados mais nípidos, como o método por 
microondas, agiliza o controle de qualidade das especificações de umidade durante um embarque, possibilitando o 
aumento do número de embarques dentro dos limites de especificação de qualidade dos clientes. 
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