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Resumo 

 
 

O transporte de matérias primas por meio de dutos é uma tendência de diversos setores 

da indústria.  Trata-se de um meio de transporte de baixo custo, prático e de baixo impacto 

ambiental, se comparado aos demais meios de transporte disponíveis. 

A indústria mínero metalúrgica emprega largamente o sistema de minerodutos. Tanto 

entre as etapas de processamento, transportando o minério entre plantas industriais para 

etapas intermediárias de beneficiamento, como para escoar o produto final até a região 

portuária. Portanto, o estudo de condições ótimas de transporte destes bens minerais é de 

importância estratégica para as indústrias deste setor. O estudo da abrasividade dos insumos 

minerais transportados pode contribuir com esta otimização. 

A proposta deste trabalho é estudar a abrasividade de polpas e lamas minerais de 

acordo com a metodologia Miller, cujos critérios são definidos na norma ASTM G75-15, 

contribuindo assim para melhor compreensão dos fatores envolvidos no desgaste destes 

minerodutos. 

Mais especificamente, busca-se relacionar a abrasividade de polpas e lamas minerais 

transportadas em minerodutos à morfologia das partículas, diluição (porção das lamas 

composta por sólidos) e gênese mineral. Propõe-se ainda a elaboração de um banco de 

dados de abrasividade de lamas minerais com os resultados obtidos. 

Pretende-se desta forma, contribuir para a otimização do sistema de transporte de lamas 

e polpas minerais por meio de minerodutos. 

 

Palavras-chave: Minério, indústria, transporte, beneficiamento, minerodutos. 
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Abstract 

 

The raw material transportation system is a tendency for many areas of industry.  It is 

a low cost, high manageable and low environmental impact in comparison with the other 

available ore transport systems. 

This system is largely applied in mining industry. Inside production process and to 

transport the ore between intermediate production steps as well to transport the final 

production to the port region.  

Thus, the research of the best transportation conditions for these mineral resources is 

strategical for the industries from this activity area. The research of the abrasively of the 

raw material transported by this system can contribute to optimize the raw material 

transportation. 

The aim of this work is to study the abrasively of mineral slurries according to Miler 

methodology, described in ASTM G75-15, contributing to the comprehension of the factors 

related to the wear of these pipelines.  

More specifically, this work intends to establish the numerical correlation between 

slurry abrasively to the particles morphology using Spike (S) parameter. With the obtained 

results is expected the gathering of a slurry abrasively in a database system.  

At last, the target of this work is to contribute to increase the mining slurry 

transportation using pipeline transport system. 

 

Keywords: Ore, industry, transport, beneficiation, pipelines. 
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1. Introdução 

 

A indústria mineral é responsável pelo fornecimento de matérias primas para 

diversos setores da economia global. Os setores automotivo, petroquímico e de energia, por 

exemplo, são dependentes deste importante ramo de atividade. Entre essas matérias primas 

fundamentais estão minérios, metais nobres, elementos terras raras bem como os mais 

variados tipos de “commodities fósseis”. Os processos envolvidos na utilização destas 

matérias primas desde o subsolo ao usuário final representam um caminho complexo e 

dispendioso. Estes processos incluem: 

 A prospecção de reservas minerais, 

 A exploração destas reservas, 

 Processamento mineral, 

 Transporte por meio de dutos, 

 Secagem, 

 Fundição 

 Refino (METALS AND MINING, 2009). 

Ao longo destas etapas é necessário o máximo cuidado e correto gerenciamento de 

modo a se evitar quaisquer inconvenientes. Se uma etapa do processamento falha, isso 

levará a atrasos da produção, que na normalmente representa aumento do custo final de 
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produção. Para se evitar tais falhas e inconvenientes, são requeridos altos níveis de 

engenharia e de manutenção.  

Para se manter a possibilidade de falhas e os gastos de manutenção os mais baixos 

possíveis, a seleção dos materiais utilizados nos projetos industriais é de fundamental 

importância. Com a escolha correta dos materiais a se utilizar nas plantas industriais, os 

custos de operação destas plantas e consequentemente, os custos da produção final podem 

ser otimizados. 

Os materiais utilizados são expostos a muitas solicitações. Existem solicitações 

mecânicas, físicas e químicas que afetam de maneira decisiva os componentes industriais. 

No transporte de produtos da indústria mineral, por exemplo, influências mecânicas são as 

mais decisivas. Isso pode ser observado considerando-se os severos desgastes abrasivos 

que podem ocorrer em sistemas de correia transportadora e em minerodutos sob 

determinadas condições (MINERALS, 2014). 

O Brasil está entre os países que comportam os mais extensos minerodutos encontrados 

no mundo. Isto se deve a diversos fatores, entre eles, a grande extensão territorial brasileira. 

A tendência é que a utilização deste sistema de transporte pela indústria de mineração 

aumente nos próximos anos. Entre os fatores que contribuem com este aumento está a 

diminuição das reservas de minérios granulados. 

Portanto, é de importância estratégica o estudo do desgaste abrasivo de minerodutos 

utilizados pela indústria mineral. Entre os estudos empreendidos nesta área, o método 
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proposto por Miller se destaca dada sua grande praticidade e reprodutibilidade.  Trata-se de 

um método desenvolvido com a finalidade de quantificar a abrasividade de polpas e lamas 

minerais. No entanto, a literatura especializada ainda não dispõe de um conjunto consistente 

de dados de abrasividade medidos pelo emprego da metodologia proposta por Miller. Este 

método pode ser utilizado para auxiliar nas etapas de elaboração de projetos de sistemas de 

transporte de polpas e lamas na indústria mineral e contribuir na otimização deste 

transporte. Além disso, por meio da reunião de um conjunto de dados de abrasividade de 

polpas e lamas minerais, pode-se estudar a relação entre propriedades da lama transportada 

e sua abrasividade, de maneira a se poupar tempo e evitar falhas que podem comprometer 

todo o processo produtivo além de comprometer o meio ambiente. 

Com frequência, diversos fatores relacionados à abrasividade das polpas e lamas 

minerais transportadas por meio de minerodutos são negligenciados na elaboração de 

determinados projetos, causando muitas vezes catástrofes ambientais e prejuízos 

milionários às empresas que fazem uso deste meio de escoamento e produção. 
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2. Objetivos 

 

A proposta deste trabalho é estudar a abrasividade de polpas e lamas minerais de 

acordo com a metodologia Miller, de maneira quantitativa, cujos critérios são definidos na 

norma ASTM G75 (TORRANCE, 1981), contribuindo assim para melhorar a compreensão 

dos fatores envolvidos no desgaste destes minerodutos. 

Propõe-se ainda a colaboração, na geração de informações, por meio da utilização de 

um banco de dados de abrasividade de lamas minerais, com os resultados obtidos, isto pode 

possibilitar dados válidos durante as etapas de planejamento e execução de projetos 

relacionados aos sistemas de transporte de lamas e polpas minerais.  

Mais especificamente, busca-se a compreensão das relações entre abrasividade de 

polpas e lamas minerais transportadas em minerodutos, à outras propriedades 

correlacionadas tais como forma da partícula, diluição da polpa mineral e dureza das 

partículas minerais componentes da polpa. 

Pretende-se desta forma, contribuir para a literatura específica da qual trata este tema, 

bem como com os métodos de otimização do sistema de transporte de lamas e polpas 

minerais por meio de minerodutos.  
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3. Revisão Bibliográfica 

 

Esta seção tem por finalidade a apresentação de aspectos fundamentais do desgaste 

de minerodutos causado pelo transporte de polpas e lamas minerais. É também apresentada 

a metodologia Miller, utilizada na investigação dos mecanismos de desgaste. 

 

3.1 DesgasteAbrasivo 

 

A definição comumente aceita para desgaste é a perda de massa de uma superfície 

devido ao movimento relativo desta superfície e um corpo com a qual esteja em contato 

(ROWE, 1966). Existem diferentes mecanismos de desgaste de materiais. Estes podem ser 

agrupados de acordo com a aplicação e/ou o tipo do sistema tribológico. Abrasão é o tipo 

de desgaste no qual pequenas partículas de materiais relativamente mais “duros” penetram 

materiais mais macios sob tensão. Em materiais dúcteis isso leva ao processo de formação 

de micro - deformações e micro - cortes na superfície do material mais macio. Em materiais 

mais rígidos isso conduz à formação de micro - trincas. Uma relação empírica entre o 

desgaste volumétrico “W”, a força norma aplicada “FN”, a distância “s” percorrida pelo 

corpo mais duro e a dureza do material mais macio “H” é descrita pela equação de Archard 

(Equação1) (SOMMER et al., 2014). Esta equação é válida quando o desgaste ocorre 

unicamente com o sulcamento e corte de uma superfície. O fator “k” representa a geometria 
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da partícula abrasiva. A Figura 3.1 ilustra o mecanismo de desgaste conforme descrito pela 

equação de Archard. 

 
 

Figura 3.1. Representação do desgaste abrasivo modelado pela equação de Archard. 

 

W=k∙ (FN∙S) /H 

Equação 1: Equação de Archard para cálculo do desgaste, onde: 

W: Desgaste volumétrico; 

k:  Fator geometria da partícula abrasiva; 

S = Distância; 

H = Dureza do material mais macio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

A quantidade de desgaste de uma dada superfície é dependente do tribo-sistema 

considerado. Um tribossistema consiste de quatro principais elementos. Assuperfícies em 

contato, o meio entre as superfícies em contato e um meio que circunda todo o sistema 

tribológico (ASTM 575 – 01, 2001). 

Para gerar abrasão, os triboelementos, isto é, as duas superfícies em contato devem 

estar em movimento relativo. O desgaste abrasivo é dependente da cinética e da 

angulosidade das partículas entre as superfícies em contato. Neste processo, o papel 

desempenhado pelas partículas abrasivas entre as superfícies em contato é crucial na 

determinação do desgaste abrasivo ocorrido. Se as duas superfícies estão em contato direto, 

o sistema é chamado sistema abrasivo a dois corpos. Este é o sistema mais abrasivo 

possível. Neste sistema as partículas percorrem a maior distância de deslizamento possível. 

Quando entre as duas superfícies estão presentes partículas abrasivas, como fragmentos das 

próprias superfícies em contato, o sistema é denominado sistema abrasivo a três corpos. 

Nesta última configuração, ocorre em adição ao movimento de deslizamento entre as 

superfícies em contato, rolamento das partículas abrasiva. Outro exemplo de sistema de 

abrasão a dois corpos é a erosão, no qual a partícula abrasiva é transportada por meio de 

fluidos, líquidos ou gasosos. 
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3.2 Sistema de abrasão a dois corpos 

 

Na prática se verifica a ocorrência de três diferentes configurações de desgaste 

abrasivo a dois corpos. Estas configurações são mostradas na Figura 3.2. No primeiro e 

mais abrasivo dos sistemas considerados as partículas abrasivas estão incrustradas em uma 

das superfícies. As partículas podem deslizar livremente. Outro tipo consiste de um 

aglomerado de partículas abrasivas. Neste caso, a superfície sobre a qual o aglomerado se 

move consiste de partículas arrancadas ou ligeiramente comprimidas. De maneira adicional 

ao deslizamento, as partículas podem realizar um movimento de rolagem.  

O grau de movimento depende da morfologia das partículas, a quantidade e a 

compressão das partículas. Este sistema abrasivo pode ser encontrado por exemplo no 

transporte de produtos na indústria minera como minérios e rochas. 

O bloco aglomerado forma uma fluente transição para o terceiro tipo de sistema 

abrasivo a dois corpos, o processo é então denominado erosão. Neste tipo de mecanismo 

de desgaste as partículas abrasivas são transportadas por meio de um fluido líquido ou 

gasoso. A superfície na qual as partículas incidem sofre a ação de carregamento dinâmico. 

Fenômeno típico do desgaste são as marcas superficiais na direção do movimento 

relativo. A intensidade do desgaste sofrido pela superfície dependem do comprimento do 

percurso de deslizamento, da morfologia das partículas, da dureza das partículas e da 

relação entre a dureza das partículas abrasivas e das superfícies em movimento relativo. A 

velocidade da superfície sobre a qual outra superfície deslize com mais facilidade é menos 
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importante. Este parâmetro só é importante em situações nas quais o aumento da 

temperatura do sistema seja significativo. 

 
 

Figura 3.2 Tipos de sistemas de abrasão a dois corpos. a) partículas abrasivas incrustadas; 

b) aglomerado de partículas abrasivas; c) erosão (SOMMER et al., 2014). 
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3.3 Sistema abrasivo a três corpos 

 

O sistema abrasivo a três corpos é constituído pela superfície de um corpo, a 

superfície do corpo sobre o qual se dá o movimento e partículas abrasivas que estão situadas 

entre estes dois corpos. A Figura 3.3 mostra um sistema abrasivo a três corpos. Pode-se 

notar a presença e dois corpos mais massivos e das partículas menores situadas entre estes 

dois corpos principais. 

Por meio da movimentação dos tribo-elementos as partículas são posicionadas no 

espaço entre os corpos principais e executam um misto de dois movimentos: deslizamento 

e rolagem. Altas tensões podem levar à fratura das partículas entre os dois corpos maiores.  

Da mesma maneira que no sistema de abrasão a dois corpos, o fenômeno típico 

deste tipo de desgaste leva a formação de marcas paralelas na direção do movimento 

relativo entre as superfícies. A taxa de desgaste é dependente da dureza das superfícies em 

contato bem como da relação desta dureza com a dureza das partículas abrasivas entre as 

duas superfícies. Da mesma maneira o tamanho do grão mineral, a quantidade de partículas 

abrasivas e a tensão normal desempenham um papel importante no desgaste. 
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Figura 3. 3 Esquema ilustrativo do sistema abrasivo a três corpos. 
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3.4. Desgaste abrasivo de minerodutos causado pelo transporte de lamas minerais 

 

A lama minera é uma mistura heterogênea de partículas minerais em água. De 

acordo com sua composição a lama mineral pode constituir sistemas de abrasão a dois ou 

três corpos e/ou erosão.  

Modelar este sistema lama-mineroduto em pequenos aparatos experimentais 

envolve algumas dificuldades. Por exemplo, a única carga sobre a lama durante seu 

transporte é a gravidade. Para observarmos resultados mensuráveis de abrasão nestes 

sistemas em um tempo relativamente pequeno, faz-se necessária a utilização de uma certa 

carga com uma maior quantidade de lama mineral utilizada. O sistema de abrasão a três 

corpos é mais fácil de simular em pequena escala. Portanto o sistema utilizado neste 

trabalho será sistema abrasivo a três corpos. 

 

3.5 Influência das propriedades das partículas na abrasividade das lamas 

 

Como anteriormente mencionado, lamas minerais são constituídas de uma fração 

líquida e um fração sólida, composta de uma mistura de diferentes tipos de partículas 

minerais. Diferentes propriedades destas partículas influenciam a abrasividade final das 

lamas minerais. O tamanho destas partículas minerais (SASADA et al., 1984; 

TORRANCE, 1981; STACHOWIAK, 2000), morfologia, dureza (WANG, et al., 1989; 

WANG et al., 1988) densidade, pressões de contato entre as partículas e as superfícies que 
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participam do sistema abrasivo, carga e velocidade (WANG et al., 1989; WANG et al., 

1988; MISRA et al., 1981) são alguns dos parâmetros de interesse.Tem sido largamente 

demonstrado por ensaios de laboratório que a angulosidade das partículas minerais aumenta 

a taxa de desgaste abrasivo e erosivo dos minerodutos. Tem se demonstrado esta relação 

tanto qualitativa (SWANSON et al., 1984; SWANSON et al., 1981; LIEBHARD et al., 

1991; RAASK, 1969; BAHADUR, et al., 1990; MOORE et al 1983) quanto 

quantitativamente por meio da utilização de parâmetros que visam quantificar a forma das 

partículas minerais (STACHOWIAK, 2000). 

Os projetos de minerodutos consideram ainda diversas variáveis reológicas das lamas 

minerais transportadas (BRASS, 2008; NASCIMENTO, 2008; POSSA, 2000). Estas 

variáveis reológicas são muito afetadas pelas propriedades das partículas abrasivas das 

lamas minerais. 

 

3.6  Indicadores 

 

Para comparar as diferentes taxas de desgaste dos materiais, determinados 

indicadores são utilizados. Os mais importantes indicadores utilizados na indústria mineral 

são o número de Miller (MN) e o índice de resposta abrasiva (SAR). 

Estes indicadores da abrasividade de lamas minerais foram inicialmente utilizados 

em 1987 pelo engenheiro americano Thomas Miller e foram especialmente desenvolvidos 
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para utilização pela indústria mineral. Ambos indicadores são baseados em medidas da 

perda de massa de um corpo de prova realizados por meio da utilização de um aparato 

experimenta denominado máquina de Miller.Estes índices não são absolutos, mas sim 

índices que representam a resistência ao desgaste abrasivo dos materiais testados em 

condições específicas. 

 

3.7 Número de Miller 

 

O número de Miller (MN) descreve a abrasividade de uma lama mineral qualquer. É 

usado para classificar as lamas minerais de acordo com sua abrasividade medida pela perda 

de massa de um corpo de prova padrão. Quanto maior o valor do índice de Miller, maior a 

perda de massa do material de referência causada pela lama mineral.  

Por meio da realização do teste proposto por Miller pode-se construir uma curva 

perda de massa acumulada em função do tempo.A curva pode ser aproximadacom a 

utilização de uma função potencial conforme mostrado na equação 3.7.1. A e B são 

parâmetros de ajuste calculados com o método dos mínimos quadrados. 
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𝐌(𝐭) =  𝐀 ∙ 𝐭𝐁 

Equação 3.7.1. Função exponencial usada para modelar a curva do teste de Miller com: 

 

M(t) = perda de massa acumulada (mg); 

A = primeiro coeficiente de ajuste da curva; 
B = segundo coeficiente de ajuste da curva; 

t = tempo (h). 

 

 

A taxa de perda de massa depois de duas horas é a inclinação da curva calculada 

neste ponto. A inclinação da curva é o valor obtido pela diferenciação da equação 3.7.1.para 

x igual a 2 (t =2h).  

A diferenciação é mostrada na equação 3.7.2: 

𝐌′(𝐭) = 𝐀 ∙ 𝐁 ∙ 𝐭(𝐁−𝟏) 

Equação 3.7.2. Diferenciação da equação 3.7.1, onde:   

M’(t) = taxa perda de massa (mg / h);                                                                                     

A = primeiro coeficiente de ajuste;                                                                                         

B = segundo coeficiente de ajuste;                                                                                         

t = tempo  em  horas  (t =2h). 
 

Para a obtenção de um valor representativo que expresse os efeitos abrasivos o fator 

de escala C = 18,18 mg/h é utilizado, isso leva à Equação 3.7.3. O resultado é sempre 

arredondado para o próximo inteiro. Valores serão aproximadamente 1 para enxofre e 1000 

para Coríndon 220-mesh (ASTM 575 – 01, 2001). 
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𝐌𝐍 =  𝐂 ∙ 𝐌′ 

Equação 3.7.3. Cálculo do índice de Miller, onde: 

MN = Número de Miller; 

C = fator de escala (18,18 mg/h); 

M’ = taxa de perda de massa em  mg/h. 

 

 

 

3.8 Índice SAR 

 

Para a obtenção do índice SAR, o índice MN é multiplicado pela relação entre a 

massa específica do corpo de prova padrão, 7.58, e a massa específica do corpo de prova 

utilizado como mostrado na equação 3.8. O resultado obtido é arredondado para o próximo 

inteiro (ASTM 575 – 01, 2001). 

 

𝐒𝐀𝐑 =  𝐌𝐍 ∙
𝐒𝐆𝐬,𝐬

𝐒𝐆𝐭,𝐬
 

Equação3.8. Cálculo do número SAR, onde: 

SAR = Resposta abrasiva da lama mineral; 

MN = Número de Miller; 

SGs,s = Densidade específica do corpo de prova padrão (7,58); 

SGt,s = Densidade específica do corpo de prova utilizado. 
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3.9  Propriedades reológicas  

As propriedades reológicas das lamas transportadas por meio de minerodutos também 

influenciam em sua abrasividade. De um modo geral as propriedades reológicas mais 

importantes no processamento das suspensões minerais são a viscosidade e a tensão limite 

de escoamento (BRUM, 2001). 

Estas propriedades têm impacto direto no projeto de equipamentos, na eficiência e 

consumo energético de diversas operações industriais tais como o transporte por meio da 

utilização de minerodutos e operações envolvendo por exemplo a moagem de agregados 

minerais (BRUM, 2001). 

No caso das suspensões a viscosidade sofre variações em função de variações de 

concentração, tamanho e distribuição das partículas, forma das partículas  e a qualquer 

fator que altere o nível de agregação das partículas tais como sais, dispersantes, floculantes 

e alterações no valor do ph do meio (BRUM, 2001). 

Alguns pesquisadores relatam que a viscosidade é inversamente proporcional ao 

tamanho das partículas que constituem a lama ou polpa mineral. Estes mesmos 

pesquisadores constataram que numa dada concentração de fase dispersa a diminuição de 

tamanho da partícula resulta numa menor distância média de separação entre as partículas 

e, como consequência, num aumento das interações hidrodinâmicas e da viscosidade 

(BRUM, 2001). 
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3.10.  Influência da dureza das partículas na abrasividade das lamas minerais 

 

Quando se analisa a influência da dureza mecânica sobre a abrasividade, diversos 

estudos já demonstraram que quanto maior a dureza do material base, menor será o desgaste 

abrasivo causado ao mesmo pelas partículas abrasivas, isto é, menor será a variação de 

massa superficial causada pelo desgaste abrasivo imposto à superfície pelas partículas. 

Esta condição é o mesmo que afirmar que quanto mais dura for a natureza das 

partículas constituintes de uma polpa ou lama mineral transportada, maior será a perda de 

massa imposta pelo fluxo do movimento das partículas à parede superficial do material. 

A Figura 3.4 ilustra a variação do índice de abrasividade medido pelo método descrito na 

norma ASTM G75 com a dureza e natureza das partículas minerais. 
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Figura 3.4. Efeito da dureza da partícula na abrasividade. Adaptado de Duignan, 2002.. 

. 

 

 

3.11. Influência do tamanho das partículas na abrasividade das lamas minerais 

 

Outra propriedade determinante da abrasividade das lamas minerais é o tamanho 

das partículas minerais que compõem a parte sólida da lama ou polpa mineral. 

No entanto, a Figura 3.5 indica que apenas até pouco mais de 100 mícrons de 

diâmetro, MN é diretamente proporcional. Acima desse diâmetro MN independe do 

tamanho da partícula. Nesta Figura, observa-se que a escala é dada em Perda de Massa por 

tempo, ao invés do Número de Miller. 
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Figura 3.5. Efeito do tamanho das partículas na abrasividade. Adaptado de Duignan, 

2002. 

 

 

3.12. Influência da concentração das partículas na abrasividade das lamas minerais 

 

A Figura 3.6 abaixo mostra que depois de 5% em peso, MN ainda aumenta, mas a 

um ritmo mais lento, até que se torne uma assíntota em 40% em peso.  A 20% em peso, a 

superfície abrasiva é considerada “saturada” de partículas, o que significa que os sólidos 

adicionais não contribuem tão significativamente para a abrasão. 
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 Isto é, o Número de Miller torna-se menos sensível à concentração com o aumento 

da mesma, o que significa que a realização do teste, em elevadas concentrações, pode 

minimizar a variação. 

 

Figura 3.6   Efeito da concentração de sólidos da lama mineral na abrasividade. Adaptado 

de Duignan (2002). 
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3.13.  Comentários gerais sobre o desgaste abrasivo dos polímeros 

 

Este campo de estudo ainda é muito carente de referências literárias, no entanto, 

alguns fatores são muito relacionados ao desgaste abrasivo de polímeros. Dois fatores 

relevantes quando se trata de resistência ao processo de desgaste abrasivo experimentado 

pelos materiais poliméricos são a orientação e a espessura dos grãos do material. 

 Portanto é de grande importância o controle dos processos de produção dos 

polímeros empregados na constituição de paredes internas de minerodutos, uma vez que a 

estrutura deste material está intimamente relacionada à sua performance em serviço. 

 Recentemente, mesmo com todas as pesquisas e investimentos feitos no campo da 

pesquisa e inovação de materiais, diversas catástrofes ambientais e acidentes vêm 

ocorrendo, sendo em sua grande maioria perfeitamente evitáveis, bastando para isso o 

conhecimento técnico necessário quanto à abrasividade e seus mecanismos.  
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4. Material e Métodos 

 

4.1 Corpos de Prova 

 

O material utilizado no teste abrasivo é um aço API X70. Este aço é normalmente 

utilizado por diversas empresas para aplicações em minerodutos. A composição deste aço 

é mostrada abaixo. 

 

Tabela 4.1. Composição do aço API X70 utilizado no ensaio. 

Elemento(X) C Si V Mo Al Nb P N S 

Percentual (%) 0.05 0.19 0.05 1.36 0.032 0.06 0.012 0.006 0.004 

 

 

4.2 Lamas minerais 

 

As polpas utilizadas neste experimento foram fornecidas por empresas de projetos 

de dutos para transporte de lamas e polpas minerais.  Algumas de suas propriedades 

foram fornecidas, outras foram determinadas ao longo da realização deste trabalho. 
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4.3 Neopreno 

 

Para a máquina de Miller um tapete polimérico de Neopreno é necessário. Em cada 

teste um novo tapete deve ser recolocado na posição inferior da máquina de Miller. Suas 

dimensões são de aproximadamente 350 mm por 550 mm.  Sua nomenclatura oficialde 

acordo com a ASTM é “ASTM D 2000 M 4 BC 8 10 A14 B14 C12”. É um polímero que 

contém em sua estrutura o cloro(Cl). Sua dureza é de aproximadamente 80 ±5 Shore A e 

possui um limite mínimo de ruptura de 10 MPa (ASTM D 2000). Medidas realizadas nos 

laboratórios da Escola de Minas da UFOP encontraram valores de 75 Shore A de dureza e 

constante elásticade 929,60 N/m2. 

 

4.4. Balança 

 

A balança de precisão utilizada na realização dos procedimentos experimentais é do 

modelo “AY 220” da companhia japonesa “Shimadzu Corporation”. A Tabela 4.2 mostra 

as especificações da balança utiliza. 
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Tabela 4.2. Especificações da balança de precisão AY 220 (SHIMADZU, 1985). 

Modelo AY 220 

Capacidade  220 g 

Mínimo valor medido 0,1 mg 

Desvio padrão ≤ 0,1 mg 

Linearidade ± 0,2 mg 

Estabilidade de sensitividade (10°C a 

30°C) 
±2ppm/°C 

Faixa de temperatura de operação ±5 to 40°C 
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4.5. Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

 

 

Neste trabalho algumas amostras foram caracterizadas quanto à granulometria por 

meio da utilização de microscopia eletrônica de varredura para verificação de aspectos 

relacionados à forma e ao tamanho das partículas que constituem as polpas e lamas 

minerais.  

Este equipamento foi muito importante para auxiliar na percepção dos grãos, na 

análise e detecção de morfologias e na caracterização química das partículas. 

O modelo utilizado foi o VEGA3 LMH, com modos de operação SE; BSE – 

Resolução: SE 3 nm a 30 kV / 2nm a 30kV, 8 nm a 3kV / 5 nm a 3kV; BSE 3.5nm a 30 kV 

/ 2.5 nm a 30 kV; Aumento :2x - 1.000.000x; campo máximo de visão: 24 mm a 30 mm; 

vácuo <9x10-3 Pa (TESCAN, 2014). 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

4.6. Analisador de tamanho de partícula 

 

Para determinação do experimento foi empregado o princípio do espalhamento 

“laser”.  

Para medir diferentes tipos de classes de tamanhos para diferentes tipos de 

partículas foi usado o medidor de partículas 1064 “Cilas; classe de tamanho (modo líquido) 

0,04µm a 500µm; quantidade de amostra (modo liquido) < 5g; repetibilidade±0,5% 

(Wilson et al., 2016). As partículas drenadas da polpa para serem analisadas são colocadas 

no reservatório da máquina com água destilada. A máquina bombeia a suspensão num 

circuito. Nesse circuito a suspensão passa numa célula de feixes luminosos. Dependendo 

da forma como a luz interage com as partículas podemos ter difração, refração, reflexão ou 

absorção. As partes refratadas e refletidas do feixe são detectados por múltiplos 

detectores:com os sinais dos detectores é possível calcular a distribuição de partículas e 

plotar um diagrama. 
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4.7 Máquina de Miller e procedimentos utilizados  

 

A construção e os procedimentos utilizados no teste de abrasividade de Miller são 

descritos na norma ASTM G 75 2001. A Figura 4.1 mostra a configuração experimental da 

máquina de Miller.Para causar desgaste abrasivo no corpo de prova o suporte utilizado para 

portar as amostras desliza horizontalmente sobre o tapete plástico (1) na região da máquina 

preenchida pela lama mineral (10). Abaixo do suporte está localizado o tapete de Neopreno 

(2). O corpo de prova padrão para ensaio de desgaste (6) é colocado no porta amostra no 

suporte da máquina (8). A máquina é ajustável de modo a garantir o paralelismo do 

movimento durante a realização do ensaio. São utilizadas partes da máquina em material 

plástico para evitar possíveis efeitos eletrolíticos. 
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       Figura 4.1. Máquina de Miller utilizada nos testes de abrasividade. 

 

(1) Suporte plástico 

(2) Tapete de Neopreno 

(3) Dispositivo amortecimento de impacto 

(4) Reservatório de espuma 

(5) Guia do movimento  

(6) Bloco padrão de desgaste 

(7) Peso morto 

(8) Suporte ajustável de corpo de prova 

(9) Braço pivô recíproco 

(10) Lama mineral 

(11) Filamento plástico em “V” 

(12) Placa suporte da máquina 
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Conforme descrito, cada teste possui seis horas de duração, durante os quais o desgaste 

é quantificado a cada intervalo de duas horas, através da pesagem das amostras. No entanto, 

alguns detalhes devem ser considerados para a realização do ensaio. As polpas devem estar 

homogeneizadas. É importante manter a proporção 50% em peso de sólidos, e por isso, ao 

transferir a lama para um recipiente menor, é muito importante garantir que ela esteja 

homogênea. Antes de se iniciar o teste, impõe-se uma rugosidade padrão às amostras metálicas, 

a partir de uma lixa 240 mesh. Em seguida, as amostras são lavadas, levadas ao ultrassom, e 

secadas.  

Com a ajuda de uma pinça, elas são pesadas, e em seguida, já estão prontas para 

incorporar o aparato experimental e iniciar o ensaio. Durante o procedimento, é importante 

garantir a alimentação do motor, que é feita via bateria. Também é preciso lubrificar o pistão que 

aciona os braços, e estar atento para qualquer superaquecimento dos motores. Após duas horas 

de ensaio, deve-se quantificar a perda de massa. Antes de ser feita a medição, os corpos de prova 

precisam ser lavados com detergente e água, em seguida devem 15 ser levados ao ultrassom e 

secados.  

Após medição de massa, eles retornam para o aparelho para que o teste continue. É 

preciso manter a polpa homogeneizada durante cada intervalo de pesagem das amostras. A 

superfície deve estar alinhada com os suportes das amostras para se obter um desgaste 

homogêneo. Ao final do teste, é avaliada a condição da borracha que recobre a superfície do 

aparato. Os dados obtidos devem ser relacionados em Tabelas, conforme exemplos mostrados 

nas Tabelas 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 a seguir. 
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            Tabela 4.3.  Resultados obtidos em teste de abrasividade para a amostra 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Tabela 4.4.  Resultados obtidos em teste de abrasividade para a amostra 2. 

 

 

 

 

 

 

          Tabela 4.5. Resultados obtidos em teste de abrasividade para a amostra 3. 
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A Tabela 4.6 abaixo mostra a perda de massa média acumulada para cada uma das 

amostras anteriores. 

A partir da perda de massa acumulada de cada amostra de desgaste, encontramos a média, 

para então plotar o gráfico de perda de massa (mg) versus tempo. 

 

Tabela 4.6. Perda de massa média acumulada dos corpos de prova da máquina de abrasividade 

Miller. 

                                             

 

 

 

Agora, utilizando um software de plotagem de gráficos, encontramos a curva de melhor 

ajuste, conforme já descrito neste trabalho. A Figura 4.2 traz o gráfico obtido a partir dos 

resultados experimentais. 
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Figura 4.2.  Perda de massa média acumulada das amostras de aço em função do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

A partir do gráfico, podemos encontrar o Índice de Miller e Número SAR, onde os 

parâmetros A e b são fornecidos pelo software e estão em destaque na Figura acima: y = A.tB ; 

pelo gráfico, A = 16,999971 e b = 0,95903, y = 16,99971. t0,95903 

Tomando a derivada no ponto onde o tempo é igual a dois: y’(2) = 16, 99971. 0, 95903. 

2 (0,95903 -1), resulta em: y’(2) = 15,8468 

 MILLER = 15,8468. 18,18 = 288,09  

 SAR = 288,09. (7,58/7,80) = 279,96  

 

Para a demonstração acima, encontramos que Número SAR = 280, ou seja, trata-se de 

uma polpa bastante abrasiva e, portanto, haverá significativo desgaste do material do duto 

utilizado no transporte desta polpa ou lama mineral. Este resultado é muito importante na seleção 

do material que melhor responde às condições abrasivas impostas por este transporte. 

 

4.8 Função do Tapete de Neopreno 

 

O tapete de Neopreno tem um papel importante na realização do ensaio de determinação 

de abrasividade de polpas minerais. É utilizado para absorver impacto e evitar assim que ocorra 

fragmentação das partículas abrasivas. Além do mais, ele mantém as partículas abrasivas 

incrustadas levando a maior superfície de contato entre as partículas abrasivas as amostras 

metálicas causando maior desgaste abrasivo dos corpos de prova utilizados (BAYER et al., 2004; 

SASADA et al., 1984; TORRANCE, 1981; STACHOWIAK, 2000). 
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A Figura 4.3 mostra o comportamento das partículas abrasivas durante o ensaio. 

 

Figura 4.3.  Comparação dos movimentos das partículas abrasivas. 

 

4.9 Porta amostras 

Na máquina de Miller as amostras são colocadas na parte inferior do suporte porta 

amostra. No topo do porta amostras são colocados três pequenos pesos para pressionar as 

amostras com a tensão padrão estabelecida pela norma dos ensaio SASADA et al., 1984; 

TORRANCE, 1981; STACHOWIAK, 2000). A Figura 4.4 mostra a correta posição das amostras 

na máquina de Miller. 



 

47 

 

.   

Figura 4.4. Posição das amostras no suporte da máquina de Miller. 

 

4.10 Amostra padrão 

A amostra padrão do ensaio de Miller é uma liga de cromo-de composição mostrada na 

Tabela 4.7 (DUIGNAN,  2002). 

 

 

Tabela 4.7.  Composição do aço usado na Máquina de Miller. 

Elemento (X) C Mn Si Ni Cr Mb V Fe 

Quantidade (%) 2.5 1.0 0.6 0.25 28 0.3 0.8 66.55 

 

O formato do bloco de desgaste no qual a amostra é posicionada é mostrada na Figura 

4.5 a seguir. 
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 Nesta Figura podem ser observadas as dimensões do dos suportes nos quais são apoiados 

os corpos de prova padrão. 

 

 
 

Figura 4.5. Forma do bloco de desgaste padrão. 

 

4.11 Movimento do suporte da máquina de Miller 

 

O movimento do porta amostra utilizado na máquina de Miller é mostrado na Figura 4.6 

Esta representação mostra o movimento horizontal em sentidos opostos do suporte de amostras, 

este se move em velocidade constante.  

No final do movimento do suporte de amostras, este se ergue, isto é muito importante 

para o ensaio, por possibilitar a entrada de lama no espaço entre a amostra e o tapete de Neopreno, 

mantendo as condições abrasivas. 
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 Figura 4.6. Representação do movimento do suporte de amostras da máquina de Miller. 

 

 

 

 

              Abaixo, conforme pode ser observado, a Figura 4.7 nos mostra o aparato 

experimental utilizado neste trabalho. 
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Figura 4.7. Vista lateral da Máquina de Miller utilizada neste experimento. 

 

Segue mais uma ilustração do aparato experimental utilizado nos ensaios de desgaste 

abrasivo.  Os três portas amostras no detalhe da Figura 4.8 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 4.8. Detalhe ilustrando os porta amostras da máquina de Miller. 

 

                                    

    Ao longo da realização deste trabalho foram construídos projetos técnicos da máquina 

de Miller para que suas dimensões e demais características ficassem bem determinadas.  Estes 
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projetos foram realizados nas dependências do L.E.S.T.A e utilizando softwares de projetos 

especializados. Para maiores detalhes, por favor, consultar a seção apêndice.       

                              

4.12. Procedimento de Teste 

 

Um experimento realizado com a utilização da máquina de Miller, para um determinado 

material e determinada lama mineral, dura cerca de 6 horas sendo realizado em três etapas de 

duas horas cada. No início do experimento as amostras devem ser polidas na superfície que 

sofrerá desgaste abrasivo, desmagnetizada, limpa com a utilização de detergente e colocadas em 

um dispositivo de limpeza equipado com ultrassom contendo álcool isopropílico e seco de 

maneira adequada. Após estas preparações as amostras devem ser pesadas e essa massa deve ser 

anotada. Na sequência deve-se posicionar o tapete de Neopreno na parte inferior do reservatório 

de lama onde se dará o movimento do porta amostra.  

Em seguida as amostras devem ser fixadas no porta amostra. A lama ou polpa mineral 

deve ser homogeneizada por meio de agitação e em seguida colocada no reservatório. Em 

seguida o porta amostras é mergulhado no reservatório da máquina contendo a lama ou polpa 

mineral. 

Após cada intervalo de duas horas removem-se as amostras. Estas são limpas como no 

início do experimento e a massa é novamente medida e anotada. Em cada etapa as posições das 

amostras devem ser alternadas. 

Por meio da perda de massa acumulada ao longo do tempo determinam-se os números 

de Miller (MN) e o índice SAR. 
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Os demais aspectos da máquina de Miller bem como os procedimentos adotados  

em sua operação são descritos de maneira detalhada na norma ASTM G75-2001. 

 

4.13.  Caracterização da Abrasividade de Lamas Minerais: metodologia Miller 

 

Como exemplos de aplicação da metodologia Miller, foram realizados alguns 

procedimentos conforme a norma ASTM G75 visando a obtenção dos indicadores denominados 

número de Miller e número SAR em diferentes lamas minerais. Provenientes de diferentes 

regiões e, portanto, obtidas por meio de processos também diferentes. Também foram 

empregadas técnicas de microscopia eletrônica de varredura (MEV) na caracterização das 

amostras utilizadas.  

As amostras continham diferentes quantidades de hematita e sílica que foram utilizadas 

como variáveis no estudo. Outra característica utilizada foi a concentração das partículas de 

sólidos das lamas. 

  Diversas lamas minerais foram caracterizadas quanto à abrasividade medida por meio 

da metodologia de Miller. Estas lamas, provenientes de diferentes regiões do Brasil e de 

diferentes processos minero- metalúrgicos foram ensaiadas no L.E.S.T.A. com a máquina Miller.  

A Tabela 4.8 abaixo mostra as características da máquina de Miller utilizada neste 

trabalho. 
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           Tabela 4.8 Especificações técnicas da máquina de Miller. 
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5.  Resultados e Discussão 

 

Utilizando a metodologia proposta por Miller, diversas amostras de lamas minerais 

tiveram suas abrasividades medidas. Amostras de lamas minerais provenientes de diferentes 

regiões brasileiras tais como fosfatos, minérios de ferro (magnetita e hematita de várias etapas 

do processo de beneficiamento mineral), rejeitos, dentre outros foram ensaiadas por meio da 

aplicação da metodologia Miller utilizando a máquina de Miller do Laboratório de Engenharia 

de Superfícies e Técnicas Afins (L.E.S.T.A). 

 Os procedimentos utilizados estão descritos pela norma ASTM G75, conforme 

comentado anteriormente. 

 

5.1 Abrasividade das lamas minerais utilizadas como referência 

 

As lamas e polpas minerais utilizadas neste estudo foram fornecidas por empresas da 

indústria mínero metalúrgica bem como de projetos de tubulações, interessadas no estudo do 

desgaste abrasivo causado pelo transporte destes materiais. 

Para que tivéssemos uma base de comparação de referência, foi medida a abrasividade 

de polpas utilizadas como referência de baixa e também de alta abrasividade, isto é, capazes de 

causar pouca e severa perda de massa na amostra de aço utilizada no experimento. 
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A amostra utilizada como padrão de referência de desgaste abrasivo baixo foi preparada 

com pedra sabão e a de alta taxa de desgaste foi utilizada polpa de alumina. As amostras foram 

preparadas na proporção sólido/líquido de 1:1. 

A Figura 5.1 abaixo mostra os resultados para as lamas de referência utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 5.1 Perda de massa média acumulada para lamas referência. 
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Os valores de referência obtidos por meio da aplicação dos cálculos já mostrados 

anteriormente estão na Tabela 5.1 a seguir. 

 

 
      Tabela 5.1 Resultados das abrasividades das lamas de referência utilizadas.   

 
Miller SAR 

Alumina 304,1 303,7 

Pedra Sabão 4,23 4,11 

 

Estabelecidas as referências utilizadas no estudo diversas outras polpas e rejeitos 

minerais tiveram suas abrasividades medidas pela utilização da metodologia descrita pela norma 

ASTM G75.   

 

 

5.1.1 Abrasividade de lamas e polpas de minérios de ferro  

 

As abrasividades de polpas e lamas minerais de minérios de ferro fornecidos pela 

empresa Brass do Brasil foram medidos e os resultados estão agrupados na Tabela 5.2 a seguir. 

 Os demais dados referentes aos ensaios e resultados dessas lamas e polpas minerais estão 

reunidos no apêndice. 
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                   Tabela 5.2 Abrasividades de lamas de minérios de ferro. 

Lamas de minérios de Ferro 

LAMA MINERAL MN SAR 

BDB-1 444 431 

BDB-2 458 445 

BDB-3 409 397 

BDB-4 401 389 

BDB-5 419 407 

BDB-6 431 418 

BDB-7 416 404 

BDB-8 259 251 

BDB-9 504 490 

BDB-10 405 394 

BDB-11 310 301 

BDB-12 215 209 

BDB-13 227 220 

BDB-14 83 81 

BDB-15 184 179 

BDB-16 194 188 

BDB-17 235 228 

BDB-18 145 140 

BDB-19 377 367 

BDB-20 230 223 

BDB-21 106 103 

BDB-22 221 215 

BDB-23 130 127 

BDB-24 344 334 

BDB-25 406 394 

BDB-26 253 246 

BDB-27 89 87 

BDB-28 57 55 

BDB-29 55 54 

BDB-30 88 85 

   

É importante observar que embora não tivéssemos todas as características destas lamas 

minerais, devido ao fato de se tratarem de estudos de projetos da empresa pela qual foram 

fornecidas, algumas características nos foram possível determinar. 
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As amostras de polpas BdB-1 até BdB-10 se referem a polpas de minério de ferro 

provenientes do quadrilátero ferrífero ao passo que as polpas BdB-11 até BdB-19 se referem a 

polpas de minério de ferro vindas da região de carajás. As polpas de minério de ferro incluem 

polpas de concentrados, de finos de minério e de “Run of Mine”. De modo similar para as polpas 

de rejeito de minério de ferro, as polpas BdB-20 até BdB-26 são provenientes do quadrilátero 

ferrífero e as polpas BdB-27 até BdB-30 vieram de carajás, sendo inclusas polpas de rejeitos 

arenosos e de lamas. 

 As perdas de massa das amostras de aço submetidas à abrasividade das lamas minerais 

de ferro são mostradas nas Figuras 5.1.2 e 5.1.3 a seguir. 
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A nomenclatura escolhida para as lamas e polpas de minérios de ferro objeto deste estudo 

foi escolhida de acordo com a empresa fornecedora, denominada Brass do Brasil, daí a escolha 

da abreviatura BDB. 

Com o objetivo de estudar as propriedades das partículas constituintes das lamas e polpas 

minerais no desgaste abrasivo destas, medido pelo número de Miller e SAR, algumas amostras 

foram caracterizadas química e fisicamente. 

As lamas utilizadas para avaliar as correlações entre morfologia, tamanho de grão médio 

das partículas sólidas, microdureza das partículas, composição química e concentração de 

sólidos. Os valores obtidos para os índices de abrasividade, são amostras de lamas minerais 

provenientes de diferentes regiões mas com a característica comum de se tratarem de lamas 

hematíticas.Os dois projetos são denominados BDB 1201.08 e BDB 1210. 
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5.1.2 Medições de abrasividades de lamas e polpas diversas 

 

Além da medição das abrasividades de lamas e polpas minerais de minérios de ferro, 

diversas outras medições referentes à outras companhias e tipos de lamas e polpas minerais, 

foram quantificados nas dependências do L.E.S.T.A. 

Alguns destes resultados foram medidos ao longo da realização deste trabalho e outros 

resultados foram obtidos por outros pesquisadores interessados nestas medições. Os resultados 

obtidos neste trabalho e os demais resultados diponibilizados na base de pesquisa do L.E.S.T.A, 

foram compilado e organizados de modo a contituírem uma referência de biblioteca de dados, 

disponíveis para estudos e desenvolvimento de projetos que envolvam a necessidade de se 

conhecer melhor as características abrasivas de suspensões transportadas por meio de dutos. 

Certamente, essa base de dados pode ser muito útil, no mínimo, como uma primeira 

ferramenta de consulta, que ampliada pode conduzir a diversas pesquisas que contribuam para 

melhor entendimento dos fenômenos envolvidos neste desgaste, sendo portanto, útil no 

desenvolvimento tecnológico de materiais com ciclo de vida prolongado. fragmentos, os 

fragmentos que ficam entre o corpo rolante e o corpo do contador também desempenham um 

papel importante, interferindo no movimento das outras partículas. 

                  Não obtivemos quaisquer informações de caracterização das lamas utiizadas de forma 

mais precisa, portanto, mantivemos os nomes originais conforme as recebemos. 
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5.2 Influência da concentração de sólidos no índice de abrasividade de Miller, MN 

 

De acordo com as referências bibliográficas consultadas era esperada uma correlação 

positiva entre a abrasividade de lamas minerais e a concentração volumétrica de sólidos 

constituintes das mesmas. 

Isso foi verificado para as lamas minerais de ambos os projetos, estudadas neste trabalho. 

Para que todas as demais características das polpas fossem fixadas foi utilizada uma 

polpa com partículas sólidas idênticas e preparadas frações de diferentes concentrações de 

sólidos. 

Os resultados obtidos para as lamas adotadas no estudo do projeto BDB 1201.08 estão 

mostrados na Tabelas 5.3 a seguir. 

 

Tabela 5.3 Lamas de minérios de ferro idênticas com diferentes concentrações de sólidos. 

Lama mineral 
Perda média de massa 

acumulada (mg) 

Índice de abrasividade de 

Miller (MN) 
Índice de abrasividade SAR 

BdB 1201.08 A -20% 16,5 276 268 

BdB 1201.08 A -33% 13,26 226 220 

BdB 1201.08 A -60% 15,39 280 272 

BdB 1201.08 A -80% 20,44 372 361 

 

 

A Figura 5.2 a seguir demonstra graficamente os resultados da Tabela 5.3 referente às 

lamas minerais do projeto BdB 1201.08. 
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Figura 5.2 Índice de abrasividade (MN) em função da concentração de sólidos 
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Diferentes amostras pertencentes ao mesmo projeto BdB 1201.08 tiveram suas 

concentrações volumétricas de sólidos fixadas em 33% e 60% de sólidos. Estas lamas minerais 

nomeadas em 1201.08 B, 1201.08 C e 1201.08 D, tiveram seus índices de abrasividade 

determinados e os resultados são apresentados nas Tabelas 5.4 e 5.5 para as concentrações de 

33% e 60% respectivamente. 

 

 

Tabela 5.4 Abrasividade das lamas minerais 1201.08 para 33% de concentração volumétrica 

de sólidos. 

Lama mineral 

Perda média de 

massa acumulada 

(mg) 

Índice de abrasividade 

de Miller (MN) 

Índice de 

abrasividade SAR 

BdB 1201.08 A -33% 12,44 226 220 

BdB 1201.08 B -33% 13,26 241 234 

BdB 1201.08 C -33% 15,1 275 267 

BdB 1201.08 D -33% 11,94 217 211 
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Tabela 5.5 Abrasividade das lamas minerais 1201.08 para 60% de concentração volumétrica 

de sólidos. 

Lama mineral 

Perda média de 

massa acumulada 

(mg) 

Índice de 

abrasividade de 

Miller (MN) 

Índice de 

abrasividade SAR 

BdB 1201.08 A – 60% 15,39 280 272 

BdB 1201.08 B – 60% 16,85 306 298 

BdB 1201.08 C – 60% 14,12 257 249 

BdB 1201.08 D – 60% 16,5 300 291 

 

A Figura 5.3 a seguir representa graficamente as abrasividades das polpas minerais BdB 

1201.08 para uma concentração de 33% em sólidos conforme Tabela 5.3. 

 

 

 

Figura 5.3 Abrasividade das lamas 1201.08 para 33% de concentração volumétrica de 

sólidos. 
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De maneira análoga, são representados graficamente na Figura 5.4, os resultados da 

Tabela 5.4 para as lamas minerais do projeto BDB 1201.08 com concentração volumétrica de 

sólidos igual a 60%. 

 

 

Figura 5.4 Abrasividade das lamas 1201.08 para 60% de concentração volumétrica de sólidos. 
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A Figura 5.5 representa graficamente o efeito do aumento da concentração sob o índice 

de abrasividade medido pelo método de Miller. 

 

 Figura 5.5 MN para as concentrações de 33% e 60%.        
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Abaixo a Tabela 5.6 mostra os resultados obtidos para os índices de abrasividade MN e 

SAR para as lamas minerais do projeto BDB 1210 com uma concentração de sólidos fixada em 

70%. 

 

 Tabela 5.6 Abrasividade de lamas minerais com diferentes granulometrias e mesma 

concentração   de sólidos, 70%. 

 Lamas minerais com 70% em concentração de sólidos  

 

Fração em massa (%) 

abaixo de 325 mesh 
MN SAR 

BdB 1210 . A 50 146 140 

BdB 1210 . B 60 123 119 

BdB 1210 . C 70 139 136 

BdB 1210 . D 80 112 109 

    

 

De acordo com a literatura especializada esperava-se a obtenção de uma correlação 

positiva para estes índices e a granulometria das partículas. Conforme pode ser observado, os 

resultados obtidos para as medições realizadas também demonstraram resultados conforme 

esperados de acordo com a revisão da literatura para as lamas do projeto BDB1210. 

Também foram realizadas medições que pudessem nos fornecer subsídios para avaliar se 

esta mesma relação se verificaria para as amostras do projeto BDB 1201.08. Os resultados são 

mostrados na Tabela 5.7 a seguir. 
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Tabela 5.7 Relação entre o tamanho médio das partículas sólidas e os índices de abrasividade 

MN e SAR. 

 Tamanho médio de grão (µm) MN SAR 

BdB 1201.08 A 66,54 276 268 

BdB 1201.08 B 82,2 226 220 

BdB 1201.08 C 95,06 280 272 

BdB 1201.08 D 87,36 372 361 

 

 

Como pode ser observado por meio dos resultados mostrados na Tabela anterior, não 

ficou demonstrada de maneira clara a relação esperada pela literatura especializada. De acordo 

com as consultas e pesquisas realizadas esperava-se que a lama mineral BdB 1201.08 C 

apresentasse os maiores resultados para a abrasividade medida pelo método de Miller, seguida 

respectivamente das lamas 1201.08 D, 1201.08 B e 1201.08 A. 

A Figura 5.6 representa graficamente os resultados da Tabelas 5.6 anteriormente 

apresentada. 
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Figura 5.6 Relação entre a distribuição das partículas e o índice e abrasividade da lama, 

MN. 

 

A Figura 5.7 a seguir representa graficamente os resultados da Tabela 5.7 para as lamas 

minerais do projeto BdB 1201.08. 
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  Figura 5.7 Tamanho médio das partículas versus índice de abrasividade, MN. 
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5.4 Composição química e morfologia dos sólidos das lamas minerais no índice de 

abrasividade de Miller, MN 

 

Para se ter maior clareza sobre a morfologia das partículas e a composição das mesmas, 

as partículas são observadas por MEV com o microscópio eletrônico VEGA3 LMH de Tescan. 

Ele pode operar em modo de elétrons retroespalhados (BSE) e elétrons secundários (SE). 

 A Figura 5.8  mostra o registro microscópico dos grãos, nesta podem ser vistas forma 

das partícualas do projeto BdB 1201.08 500 vezes ampliado no modo BSE. Você pode ver dois 

tipos de partículas na imagem: as partículas mais brilhantes com superfícies mais ou menos 

claras e as partículas escuras com superfície áspera. Todas as polpas analisadas neste estudo 

eram compostos por esses dois tipos de partículas. 
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Figura 5.8 Microscopia Eletrônica de Varredura; Da parte esquerda superior, da 

esquerda para a direita as partículas das lams BdB1201.08 A, BdB1201.08 B, BdB1201.08  e 

BdB1201.08 D. Modo operação BSE, aumento de 500 vezes. 
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 As partículas de sílica são grandes corpos com uma superfície rugosa. Como bordas 

têm sobretudo ângulos obtusos. Isso possibilita que as partículas atuem como um elemento 

rolante. A hematita está presente principalmente em pequenas fraturas, mas também em 

partículas maiores.  

 Os principais grupos podem ser vistos como grandes planos, o que é devido ao sistema 

de cristal hexagonal. Neste caso, as substâncias estão presentes como “Tabular Plates” 

(SASADA et al., 1984). Com essas línguas paralelas, como indústrias que se parecem. Os 

ângulos das arestas são provavelmente agudos. Em contraste com as partículas de sílica, estas 

são as realizações de deslizamento. 

 Uma vez que o corpo fosse esférico não causaria abrasão, mas como uma sílica tem 

bordas em obtusos toda vez que rola de uma posição para outra, então a abrasão pode tomar 

parte. Também os obtusos são mais resistentes à fratura. As partículas rolantes são grandes 

comparadas  aos fragmentos que se encontram entre o corpo rolante e o corpo de um só contador 

desempenham um papel importante.  

 A similaridade das partículas também é refletida nos números de SAR das massas. O 

valor para as lamas BdB 1201.08 B-60% é pouco  maior do que o valor para a lama 1201.08 A-

60%. Para BdB 1201.08 B-33% e BdB 1201,08 A-33% a diferença é também pequena. Esta 

pequena diferença pode ser maior ao mesmo tamanho de BDB 1201,08 B. 

   As partículas de sílica são grandes corpos poliédricos com uma superfície rugosa. As 

bordas têm principalmente ângulos obtusos. Isso possibilita que as partículas atuem como um 

elemento rolante. A hematita está presente principalmente em pequenas placas, mas também em 

partículas maiores em menor quantidade. Nas partículas maiores podem ser vistos grandes 

planos, o que é devido ao sistema de cristal hexagonal. Neste caso, as partículas estão presentes 

como “placas tabulares” (SASADA et al., 1984). Com essas superfícies paralelas, as partículas 

parecem placas. Os ângulos das arestas são provavelmente são agudos. Em contraste com as 

partículas de sílica, estas provavelmente realizariam movimentos de deslizamento. A 

determinação das composições químicas das partículas em todas as quatro imagens revela que 

as partículas brilhantes em todas as amostras, incluindo o lote BdB 1210, são do mesmo material. 

O mesmo se aplica a todas as partículas escuras nas lamas. A Figura 5.9 mostra o diagrama de 
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determinação da composição das partículas brilhantes. O ponto analisado é marcado com um 

círculo vermelho na Figura 5.10 anteriormente mostrada.  O diagrama das partículas escuras é 

marcado com um círculo amarelo na Figura 5.9 e está mostrado na Figura. 5.9 

 O diagrama das partículas brilhantes mostra dois picos particularmente altos para os 

elementos oxigênio e ferro. Portanto, deve ser um óxido de ferro. Um olhar mais preciso sobre 

as faces geométricas das partículas e comparação com possíveis minérios de ferro revelou que o 

óxido presente provavelmente se tratava de hematita, Fe2O3. Os picos do diagrama para os 

materiais pretos são para os elementos silício e novamente oxigênio em um nível inferior. Como 

o silício normalmente não ocorre como um elemento puro, ele deve estar em combinação com o 

oxigênio como sílica, SiO2. Se toda a imagem for analisada como um todo, outros elementos 

como carbono, alumínio, manganês e cromo também estão presentes, mesmo em quantidades 

insignificantes. Estes podem como elementos residuais ou erros na detecção e interpretação dos 

elétrons secundários. 

 

 
 

Figura 5.9  Diagrama mostrando os picos  de energia referentes aos elementos Ferro(Fe) e do    

elemento partículas mais claras destacadas na micrografia anterior em vermelho. 
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Figura 5.10   Diagrama mostrando os picos de energia referentes aos elementos Silício (Si) e 

do elemento Oxigênio(O) das partículas mais escuras destacadas na micrografia anterior em 

amarelo. 
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              A razão entre hematita e sílica é medida de acordo com a sua presença na imagem 

analisada. Seus valores para as partículas dos projetos BdB 1201.08 são mostrados na Tabela. 

Um problema deste método é que ele é pontual, não sendo aplicável quando se deseja conhecer 

a composição química global referente à toda a amostra. A maneira adequada de se realizar essa 

medida seria empregando métodos de química quantitativa. 

 A Tabela 5.8 a seguir mostra as proporções de hematita encontradas nas amostras 

analisada do projeto BdB 1201.08. 

 

 

 Tabela 5.8 Composição química das lamas do projeto BdB1201.08. 

Lama mineral Proporção de Hematita (%) 

BdB 1201.08 A 60 

BdB 1201.08 B 50 

BdB 1201.08 C 60 

BdB 1201.08 D 80 
 

 

                

 

 Existem principalmente partículas de hematita nas placas tabulares presentes. As 

partículas de sílica vista que podem ser vistas são na sua maioria pequenas e também têm a 

forma de placas. As diferenças entre as lamas são a quantidade de fragmentos de hematita. Do 

lama BdB 1210 A ao BdB 1210 C, o valor aumenta. Essas lamas contêm mais ou menos os 

mesmos números de SAR. Isso mostra novamente que a diferença no tamanho médio do grão 

não tem grande influência. 
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 A razão para a grande diferença entre os dois lotes também pode ser explicada com a 

morfologia. No lote BdB 1201.08 estão presentes grandes placas, onde as partículas abrasivas 

podem deslizar por baixo e causar o desgaste. No lote BdB 1210, as partículas em forma de 

placa são muito pequenas, pelo que, para os fragmentos, é mais difícil ficar por baixo. Além 

disso, a menor quantidade de sílica pode ser uma razão para o menor número de SAR 

A Tabela 5.9 a seguir mostra o resultado obtido para a composição química das lamas 

minerais das amostras do projeto BdB 1210. Não foram verificadas grandes variações de 

composição química, sendo adotado um valor global para os três lotes analisados. Estas análises 

foram obtidas na Universidade de Leoben - Áustria, por meio de técnicas de difração de raios-x. 

Resultados detalhados foram colocados no apêndice deste trabalho em caso de interesse de 

consulta. 

 

 

 

 

Tabela 5.9 Composição química das amostras do projeto BdB1210 obtida por meio de técnica de  

difração de raios-x. 

 

Lama mineral Percentual de Hematita (%) 
Percentual de Sílica 

(%) 

BdB 1210 94,82 2,41 

 

 

 

 



 

78 

 

5.5 Microdureza das partículas de sólidos presentes nas lamas minerais  

 

          Outra propriedade das lamas minerais que foi examinada é a dureza das partículas. Como 

as partículas têm apenas alguns micrômetros de tamanho, é necessário um microdurômetro. Para 

estes testes, foi utilizado o microdurômetro HXD-1000TM. O microdurômetro usa o método 

Vickers para determinar a dureza. Portanto, uma pirâmide de diamante penetra na partícula com 

uma carga especificada.  

Os valores médios das microdurezas das partículas testadas são mostrados na Tabela 5.10 

a seguir. 

Os valores para as partículas variam amplamente para os diferentes tipos de minerais. 

Para hematita a faixa de variação da microdureza é de 3900 HV a 4900 HV e para sílica 6500 

HV a 7667. Esses valores são muito altos porque na literatura a hematita tem uma dureza de 

cerca de 650 HV e sílica de cerca de 1000 HV. A razão para isso pode ser a circunstância de as 

partículas soltas estarem embutida na resina epóxi utilizada como suporte. 

 A resina é um material mais macio e, durante a penetração, a partícula pode afundar na 

resina, o que leva a uma impressão menor. De acordo com a equação 10 diagonais menores da 

impressão levam a uma maior dureza. 
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Tabela 5.10 Microdurezas medidas para partículas de sólidos das lamas dos projetos BdB1210 

e BdB1201.08. 

 

Lama mineral HV 0,05 [N/mm²] Hematite HV 0,05 [N/mm²] Silica 

BdB 1210 4382 6610 

BdB 1201.08 A 4968 7441 

BdB 1201.08 B 3950 7667 

BdB 1201.08 C 4719 6884 

BdB 1201.08 D 4302 6506 

Amostra HV 0,01 [N/mm²] Ferrita HV 0,05 [N/mm²] Perlita 

API X70 173,8 278,8 
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A dureza absoluta das partículas não pode ser determinada com este método de teste. 

Mas os resultados mostram que as partículas de sílica em todas as lamas  minerais são mais duras 

que as partículas de hematita. Como as partículas duras são mais abrasivas, isso significa que as 

lamas  minerais com maior porcentagem de sílica são mais abrasivas.  

 Por exemplo, as suspensões de BdB 1210 em geral têm um menor número de SAR em 

comparação às lamas  minerais de BdB 1201,08. O BdB 1210 também consiste principalmente 

de partículas de hematita. 

Também dentro do lote BdB 1201.08 este fenômeno pode ser visto. Nas lama minerals 

com uma concentração de 33% de sólidos, a lama mineral “D” com a maior quantidade de 

hematita é o número de SAR com 211 a mais baixa.  

 Estranhamente, o SAR-Number da lama mineral com uma concentração de 60% é com 

291 um dos mais altos. Isso pode ser devido ao fato de que as impurezas dessa lama mineral são 

as maiores e com uma concentração maior, elas são mais propensas a causar desgaste. Nas lama 

minerais com uma concentração de 60% de sólidos, a suspensão “C” com a maior concentração 

de sílica tem 298 o maior número de SAR. 

 Para ver se os altos valores para hematita e sílica não foram o resultado de um problema 

com o durômetro, a amostra de desgaste API X70 do teste de Miller também foi testada. O valor 

calculado para a ferrita é de 173,8 HV e para a perlita de 278,8 HV. Esses valores são bons 

resultados para o aço desse tipo em comparação com os valores obtidos na literatura e bases de 

dados especializadas. 
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6.  Conclusões 

 

1) É grande a dificuldade de se determinar com precisão o desgaste abrasivo causado pelo 

transporte de lamas e polpas minerais nos minerodutos usados com esta finalidade. Em grande 

parte, devido ao fato da maioria dos métodos desenvolvidos para medição de desgaste não 

abranger fenômenos de natureza complexa envolvidos neste transporte. 

2) A metodologia desenvolvida por Miller, descrita pela norma ASTM G75, dentre as diversas 

metodologias estudadas na literatura especializada, é a que melhor abrange os diferentes 

aspectos relacionados ao desgaste abrasivo causado nos dutos usados no transporte de lamas 

e polpas minerais. 

3) Os números que medem a abrasividade das lamas e polpas minerais, “SAR” e “número de 

Miller”, obtidos por meio da utilização da metodologia Miller, podem ser uma referência de 

grande auxílio dos responsáveis técnicos dos projetos de dutos utilizados na indústria mínero 

metalúrgica. 

4) Os fenômenos envolvidos no transporte de lamas e polpas minerais, dentre os quais os 

fenômenos de natureza reológica, dependentes por sua vez de granulometria das partículas, 

morfologia, distribuição granulométrica e natureza das partículas, são de natureza complexa 

e de difícil equacionamento matemático. 

5) As lamas e polpas minerais podem ser agrupadas em classes de acordo com a abrasividade 

medida pela norma ASTM G75. Por meio deste ordenamento se torna possível o estudo de 

outros fenômenos envolvidos na abrasividade de lamas minerais. 
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6) Para determinação da abrasividade de lamas e polpas minerais, devem ser empregados 

modelos matemáticos específicos capazes de descrever com maior precisão as 

particularidades de cada classe. Neste trabalho, para as partições estudadas não foi possível o 

estabelecimento matemático destas relações.  
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8. APÊNDICE 

 

Na sequência é mostrada uma sequência de procedimento usados na determinação dos 

índices de Miller e SAR. 

 

EXEMPLO TÍPICO DE EXPERIMENTO DE ABRASIVIDADE 

- Perda de massa acumulada média (mg) 

Tempo 

(h) 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

Massa (g) Perda de Massa(g) Massa (g) Perda de Massa  (g) Massa(g) Perda de Massa (g) 

0 1,7130 0,0000 1,6568 0,0000 1,6054 0,0000 

2 1,7090 0,0040 1,6529 0,0039 1,6011 0,0043 

4 1,7072 0,0018 1,6495 0,0034 1,5995 0,0016 

6 1,7050 0,0022 1,6472 0,0023 1,5951 0,0044 

 
 
   

 
 
    

Perda de massa acumulada média 

(g) (mg) 

0,0000 0,0 

0,0041 4,1 

0,0063 6,3 

0,0093 9,3 
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- Cálculo de SAR e MN 

y= A.tb 

y=.2,25429.t0,78103 

y’(2) = 2,25429. 0,78103 . 2(0,78103 – 1) 

y’(2) = 1,51273 

Miller: 18,18 .1,51273 

Miller = 27,50 

SAR = (7,58/7,80).27,50 

SAR = 26,73 
 

    Número de Miller (MN) = 28; SAR = 27 
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BAUXITA BAYER (BdB) 

Amostra de desgaste 
 

 Descrição: API X70 

 

 Densidade: 7,8g/cm3 

 

 

Material de suporte 

 

 Descrição: Neopreno 

 Dureza “Shore A”: 75 

 Constante Elástica (k) = 929,60 N.m-1 




