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RESUMO 
 
Na atualidade a alternativa de disposição de rejeitos na forma de pasta mineral vem 
significando uma melhora nos impactos ambientais gerados, na estabilidade das 
bacias ou barragens para o confinamento desses resíduos assim como também um 
melhor aproveitamento do recurso hídrico disponível. Dentre os fatores com maior 
grau de incidência no comportamento dos sistemas de pastas encontram-se a 
concentração de sólidos, a concentração de material fino presente no rejeito e outras 
variáveis relacionadas ao estado de agregação ou dispersão do sólido da pasta. O 
objetivo principal do trabalho está relacionado com o estudo do efeito da presença 
de material fino e grosseiro nos rejeitos das pastas minerais, que são gerados por 
uma usina de mineração de cobre do norte de Chile, sobre o comportamento 
reológico destes sistemas sólido-líquido. Foram utilizados ensaios reológicos, slump 
test e flume test. Portanto foi possível obter resultados de viscosidade aparente, % 
de abatimento e ângulo de repouso das pastas minerais. As distribuições 
granulométricas estudadas foram 100% fino (<400 # Tyler), 75% fino + 25% 
grosseiro, 50% fino + 50% grosseiro, 25% fino + 75% grosseiro e 100% grosseiro. 
Foi observado que a adição de material fino gera sistemas de pasta mineral de 
maior viscosidade aparente, com valores de ângulos de repouso e % de abatimento 
muito variáveis (entre 15° e 80° e entre 20% e 80%). 
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ABSTRACT 
 
At present the waste disposal alternative in the form of mineral paste is meaning an 
improvement in environmental impacts, stability basins or dams for the containment 
of waste as well as a better use of available water resources. Among the factors with 
greater incidence in the behavior of these systems are the solids concentration, the 
concentration of this fine material in the waste and other variables related to the solid 
aggregation and dispersion state. The main objective is related to the study of the 
effect of the presence of fine and coarse material in the tailings mineral pastes, which 
are generated by a copper mining plant in the north of Chile, on the rheological 
behavior of solid-liquid systems. Rheological, slump and flume tests were used. So it 
was possible to obtain results as the apparent viscosity, % slump and repose angle 
of mineral pastes. The studied particle size distributions were 100% fine (< 37 µm), 
75% fine + 25% coarse, 50% fine + 50% coarse, 25% fine + 75% coarse and 100% 
coarse (>37 µm). It was observed that the addition of fine material generates mineral 
slurry with higher apparent viscosity systems, with values of angle of repose and % 
slump highly variable (between 15 ° and 80 ° and between 20% and 80%).  
 
KEYWORDS: rheology; consistency; fluidity; mineral paste. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Nos países da América do Sul é cada vez mais frequente a utilização de sistema de 
disposição de rejeitos e resíduos da mineração metálica em forma de pastas 
minerais. Porém o uso de bacias e barragens de rejeitos é ainda a alternativa mais 
empregada na hora de se pensar no confinamento de resíduos e rejeitos produzidos 
por esta atividade econômica. Nos últimos anos algumas usinas de mineração de 
ferro do Brasil optaram pelo uso de pastas minerais para fazer a disposição final de 
seus rejeitos.  
 
Em estudos efetuados com rejeitos e resíduos produzidos pela mineração de cobre 
chilena verificou-se a possibilidade de utilizar parte de esses materiais, como 
matérias primas para a produção de pré-fabricados que podem ser empregados na 
construção civil. O grau de contaminação das águas que estavam em contato com 
os pré-fabricados não foram muito afetados no seu conteúdo de metais pesados. 
(Hernández, 2014). 
 
Nos estudos prévios dos sistemas de pastas minerais formados com rejeitos 
produzidos pela mineração tem-se demonstrado que os fatores como concentração 
de sólidos em massa e presença de material fino do rejeito afetam de forma muito 
significativa o comportamento dos sistemas de pastas minerais assim formados. 
(Valadão et al., 2010). O emprego de água do mar é cada vez mais frequente para a 
formação das pastas minerais, devido ao difícil acesso ao recurso hídrico nas zonas 
mais desérticas como o norte de Argentina, Chile ou nordeste do Brasil. (Jara et al., 
2011). 
 
Nos sistemas sólido-líquido, o conceito de pasta mineral pode ser resumido de 
acordo com as seguintes características: fluido homogêneo, baixa segregação de 
partículas, baixa drenagem de água da pasta quando é depositada numa superfície 
estável e presença de uma quantidade mínima de material fino do rejeito. Se aquela 
proporção de material fino não estiver presente no sistema sólido-líquido, este não 
se comporta como pasta. 
 
O aspecto da pasta mineral o de uma polpa de alta densidade pode ser observado 
na Figura 1. (Vietti e Dumm, 2002). 
 
No Chile existem 183 barragens de rejeitos ativos que geram milhões de toneladas 
por mês destes resíduos da mineração (Alegría, 2015). 
 
O principal objetivo deste estudo foi determinar as respostas em termos de 
consistência, fluidez e reologia de pastas formadas com rejeito de cobre chileno 
quando são controladas as variáveis % material grosseiro (> 37 µm), % de sólidos 
em massa e tipo de água. 
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Figura 1. Aspecto de uma pasta mineral e de uma polpa de alta densidade. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Material e insumos 
 
O material utilizado neste estudo corresponde a um rejeito produzido pelo processo 
de flotação de mineral sulfetado de cobre numa usina de mineração de cobre do 
norte do Chile. A amostra corresponde a alimentação do espessador convencional 
de rejeitos com aproximadamente 25% de sólidos. Neste estudo foram utilizadas 
água potável da cidade de Iquique e água do mar, que foi coletada no local 
conhecido como Poço dos Cavalhos, na península Cavancha de Iquique. 
 

2.2. Caracterização do rejeito sólido 
 
O componente sólido do rejeito de cobre foi estudado segundo as propriedades e 
equipamentos indicados na Tabela 1. 
 

 
 
 



Hernandez, C.A.; Quiero, A.I.; Alegria, P.I. 

Tabela 1. Caracterização do rejeito sólido. 

Propriedade Técnica Equipamento 

Densidade Picnometria simples Picnômetro 
Distribuição granulométrica Peneiramento Peneiras 0,2032m diâmetro 

Composição química Espectrofotometria 
de A. A. 

Espectrofotômetro 
de A. A. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A. A. Absorção atômica.  

 
Foram estudadas 2 amostras de rejeito, uma de granulometria mais grosseira, G 
(>37µm) e outra muito fina, F (<37µm). 
 
As misturas de rejeitos estudadas foram as seguintes: 100% grosseiro (G); mistura 
de 75% grosseiro e 25% fino; mistura de 50% grosseiro e 50% fino; mistura 25% 
grosseiro e 75% fino; 100% fino (F). 
 

2.3. Caracterização das pastas minerais 
 
A caracterização de pastas de rejeito de cobre foi estudada segundo as 
propriedades, técnicas e equipamentos indicados na Tabela 2. 
 

Tabela 2. Caracterização de pastas minerais. 

Propriedade Técnica Equipamento 

Consistência Teste de slump Cilindro de PVC 
Fluidez Teste de flume  Calha acrílica 

Viscosidade aparente Viscosimetria Viscosímetro rotacional  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.3.1. Teste de slump 
 

Mediante este ensaio se determina a consistência da pasta mineral através da 
determinação da % de abatimento ou slump. Para fazer o cálculo da % de slump 
deve ser observada a metodologia deste ensaio, que está apresentada na Figura 2 
(Clayton et al., 2003). 
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Figura 2. Metodologia do ensaio de abatimento ou teste de slump. 
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A determinação da % de slump pode ser calculada mediante a equação 1 segundo: 
 

%ABT = s / H * 100                                                 (1) 
 
2.3.2. Teste de flume 
 

Mediante esta metodologia experimental pode-se determinar a fluidez da pasta 
mineral através da determinação do ângulo de repouso. Para fazer seu cálculo 
devem ser medidas as alturas ao início (H1) e ao final (H2) assim como o 
comprimento da pasta ensaiada (L). Esta metodologia observa-se na Figura 3 (Kwak 
et al., 2005): 
 

comporta

Direção de fluxo

Reservatório

 
Figura 3. Metodologia do ensaio de calha ou teste de flume. 

 
A determinação do ângulo de repouso pode-se realizar mediante a equação 2: 
 
      H1 – H2 

                                ᶿR = arctg { ------------- }                                               (2) 

           L 
 
2.3.3. Viscosimetria rotacional 
 

Neste caso foi empregado o viscosímetro rotacional Brookfield modelo DV-II com o 
spindle LV-4 que é utilizado para medição de viscosidade aparente de fluidos mais 
viscosos. Foi utilizado o valor médio dos valores da viscosidade aparente medida a 
cada 5 s durante um período total de 120 s.  
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1. Resultados do componente sólido do rejeito 
 

Mediante os ensaios de picnometria realizados em triplicata foram obtidos os valores 
de densidade mostrados na Tabela 3: 
 

 
 
 



Hernandez, C.A.; Quiero, A.I.; Alegria, P.I. 

 
 
 

Tabela 3. Densidades das amostras de rejeito grosseiro e fino. 

Propiedade Rejeito grosseiro  Rejeito fino 

Densidade (g/cm3) 2,6863 2,7013 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A composição química dos rejeitos de granulometria grosseira e mais fina é 
apresentada na Tabela 4. 
 

Tabela 4. Composição química dos rejeitos de granulometria grosseira e mais fina. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tipo de amostra Cu T (%) Cu S (%) Ag (gpt) Au (gpt)        Mo (ppm)      Fe 
(%) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rejeito fino  0,41  0,07  1  0,02  64      
1,91 

Rejeito grosseiro 0,20  0,02  1  0,02  28      
1,24 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3.2. Resultados das pastas minerais 
 

Ensaios preliminares realizados com as diferentes misturas de rejeitos grosseiro e 
fino, permitiram obter as faixas de formação de pastas considerando % de slump 
entre 20 e 80%. Esses valores estão apresentados na Tabela 5. 
 

Tabela 5. Faixas de formação de pastas minerais nas diferentes misturas de rejeitos. 

Mistura de rejeitos % de slump % de sólidos 

Material 100% G (grosseiro) Não aplica Não aplica 
Mistura 75% G e 25% F 20 até 79,6 73 até 79,71 
Mistura 50% G e 50% F 20 até 79,6 68 até 75,62 
Mistura 75% G e 25% F 19,8 até 80 60,78 até 70 
Material 100% F (fino) 20 até 80 54,63 até 64 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Como pode ser visto pela Tabela 5 no caso do material 100% grosseiro não 
apresentou comportamento de pasta devido a heterogeneidade da mistura tendo 
sido observado segregação de partículas sólidas. Como pode ser observado não 
houve variação significativa da % de slump na pasta preparada com água potável e 
água marinha. 
 
3.2.1. Teste de slump 
 
Na Figura 4 observa-se os valores das % de slump para os diferentes materiais e 
misturas estudadas empregando água potável (A.P.) e água do mar (A.M.). 
Observa-se valores similares nas viscosidades aparentes das pastas preparadas 
com os dois tipos de água. Quanto mais fino o rejeito apresenta-se uma pasta com 
maior proporção de água. 
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3.2.2. Teste de flume 
 
Na Figura 5 apresentam-se os resultados dos ângulos de repouso obtidos dos 
ensaios de calha acrílica considerando os dois tipos utilizados de água. Quanto mais 
grosseiro o rejeito a pasta mineral pode manter menor quantidade de água. 
 
3.2.3. Viscosimetria 
 
A Figura 6 apresenta os resultados da viscosidade aparente obtidos dos ensaios de 
viscosimetria considerando água potável e marina. As pastas preparadas com água 
do mar são menos viscosas que as preparadas com água potável. Quanto maior o 
conteúdo de rejeito grosseiro na pasta menor proporção de água neste sistema 
sólido-líquido. 
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Figura 4. % de slump de cada mistura usando água potável e água do mar. 

 

 
Figura 5. Ângulos de repouso de cada mistura e comparação entre os tipos de água. 
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Figura 6. Viscosidade aparente de cada mistura em função dos tipos de água. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 

 Dos rejeitos de cobre estudados pode-se indicar que um era mais grosseiro 
com granulometria entre 212 e 425µm e outro muito mais fino com tamanhos 
de partícula menores aos 37µm; 
 

 O rejeito mais grosseiro (100% > 400# Tyler) não apresentou comportamento 
de pasta mineral dado que não tem a proporção mínima de material fino 
requerido (25% < 37 µm); 

 

 Um maior conteúdo de rejeito grosseiro permite obter pastas com menor 
retenção de água, mostrando uma faixa compreendida entre 55 e 80% de 
sólidos para a formação dos sistemas de pasta mineral, apresentando 
menores viscosidades aparentes; 

 

 Quando foram preparadas pastas com água do mar obteve-se sistemas com 
maior fluidez, chegando ao ângulo mínimo de 8,24° para a mistura 
50%G+50%F; 

 

 A água do mar provocou diminuição da consistência das pastas minerais, 
mostrando um aumento superior ao 8% no slump da mistura 50%G+50%F; 

 

 A água de mar aumentou a viscosidade aparente das pastas formadas com 
rejeitos de granulometria fina que foi inverso nas pastas preparadas com 
rejeitos mais grosseiros.  
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