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RESUMO 

Na indústria mineral as bombas centrífugas são amplamente utilizadas no transporte de polpas 

de minério por meio de dutos de curta ou longa extensão. Dentre os custos associados ao 

transporte de polpa de minério, aquele relativo ao consumo de potência das bombas é um dos 

mais importantes. Tendo como motivação os altos gastos energéticos em transporte hidráulico 

de polpas de minério de ferro, esta pesquisa está centrada na avaliação energética do processo 

de bombeamento de polpa das plantas de beneficiamento do minério de ferro para as 

barragens de rejeito, através da definição de um Indicador de desempenho energético que 

permita prever quantitativamente o comportamento de bombas centrífugas de polpas baseado 

na potência consumida relativo á quantidade de rejeito transportado. A análise vai caracterizar 

a influência de três fatores.  O primeiro fator são as características do sistema de 

bombeamento como traçado, comprimento e diâmetro dos dutos. O segundo está relacionado 

à influência das características do sólido, como distribuição granulométrica e a concentração 

de sólidos na suspensão de minério. Finalmente, considera-se a influência da quantidade e da 

faixa operacional das bombas centrífugas utilizadas no sistema de transporte. O cálculo do 

indicador energético foi realizado mediante técnicas de simulação, sendo que a quantidade de 

experimentos realizados foi determinada através da técnica do planejamento dos experimentos 

(PdE) para o qual foram definidos dois níveis para cada variável. Os resultados mostraram 

que o comprimento do sistema, o diâmetro do duto e a concentração dos sólidos são as 

variáveis que mais influem no indicador energético. A melhor conversão da potência 

consumida pela bomba em vazão de processo verifica-se em casos de menor concentração, 

menor comprimento e maior diâmetro. Assim, os resultados sugerem combinações possíveis 

de variáveis para melhor projeto de sistemas de bombeamento de polpas, através de 

estratégias de engenharia ou definição de layouts que podem ser orientadas no sentido de uma 

maior economia de energia em função de variáveis analisadas no presente trabalho.  
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ABSTRACT 

On Mining Industry, centrifugal pumps are widely applied on iron ore slurry transportation 

through pipelines, for either long or short distances. Among the associated costs to operate 

such systems, the one regards to pump power consumption is one of the most relevant. Being 

motivated by the high energycost associated to the hydraulic transportation of iron ore 

slurries, this research is focused on an energetic evaluation of slurry pumping processes, from 

beneficiation plants to tailings dams‟. This evaluation is carry out by means of an well-

defined Energy Performance Indicator, which allows one to predict the centrifugal slurry 

pumps behavior, based on the power consumption and the volumetric flow rate of the 

transported tailing. The analysis will characterize three influence parameters. The first one is 

based on the pump system configuration, considering length, pipe diameter and pipe route. 

The second one is connected to the presence of solids on fluid, as granulometry distribution 

and solids concentrations on slurry. Finally, it takes into account the number and operational 

range of the centrifugal pumps used for transportation. To determine the Energy Indicator, 

one has resorted of numerical simulations, structured by a technique called “Design of 

Experiments (DOE)”. On such technique, one has defined two “levels” for each variable. 

Results shown that system length, pipe diameter and solid concentration have the biggest 

influence on the energy indicator. The best relationship between the pump power 

consumption and the flow rate delivered was obtained when the system operates with lower 

concentration, length and larger diameter. Therefore, results suggest different possible 

variables arrangements in order to get the best pumping system design, based on engineering 

strategies, geometrical configurations and slurry rheology aiming to obtain, of course, the 

most economical systems regards to energy consumption. 

Keywords:Iron ore pipeline, Energy Efficiency, Pumping, Slurry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A mineração no Brasil tem posição de destaque no cenário mundial devido à 

quantidade e qualidade do minério de ferro que é produzido no país. Diante do cenário 

positivo de investimentos para a exploração do minério de ferro, também é de conhecimento 

que toda atividade de mineração gera, inevitavelmente, grandes quantidades de rejeito. O 

rejeito é o material descartado resultante do processo de beneficiamento do minério (lavagem, 

moagem, britagem, tratamento químico e outros), geralmente dispostos em barragens 

(PORTES, 2013).  

As barragens de contenção de rejeitos constituem as maiores e mais destacadas 

estruturas resultantes das atividades da mineração. O grande porte destas estruturas resulta das 

demandas de acumulação de enormes volumes de rejeitos, gerados na planta industrial da 

mineração e transportados, sob a forma de polpa (misturas de minério com uma fase líquida, 

normalmente a água), até o lançamento no reservatório das barragens. A disposição dos 

rejeitos em forma de polpa e feita segundo as técnicas de aterro hidráulico (PEIXOTO, 2012). 

O transporte de rejeitos em forma de polpa (slurry) através de instalações de 

bombeamento para a barragem de rejeitos (tailings dam) é muito complexa, recomenda-se um 

estudo criterioso, fundamentando-se nas características geotécnicas e hidráulicas, 

considerando os parâmetros inerentes à reologia da polpa transportada, em termos de 

comportamento reológico, podendo os rejeitos serem muito plásticos (argilas/lamas) ou não 

plásticos (areias/materiais grossos). Logo, o bombeamento será influenciado pela resistência 

dessas suspensões em se deformar ou fluir, quando submetidas à força de cisalhamento ou 

pressão. Cabe ressaltar que a velocidade da polpa deve impossibilitar a sedimentação do 

material sólido, o que provocaria a obstrução da tubulação (LUZ et al., 2010). 
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Na melhoria do processo de transporte em minerodutos, são levados em conta três 

fatores principais: a concentração de sólidos na suspensão de minério, a vazão de 

bombeamento e o consumo de energia na operação. Os dois primeiros fatores devem ser 

maximizados, entretanto, o gasto com energia é o fator restritivo do processo, devendo ser 

reduzido.  Para que o processo de transporte por minerodutos seja economicamente bem 

sucedido, torna-se necessário que o escoamento da suspensão concentrada, com maior teor de 

sólidos possível, seja feito com o mínimo consumo energético. Neste contexto, a descrição do 

comportamento reológico é relevante na otimização das condições do transporte hidráulico da 

suspensão (NASCIMENTO e SAMPAIO, 2009). 

O tratamento de minérios, apesar de ser essencialmente técnico em suas aplicações 

práticas, não pode desprezar o conceito econômico. Todos os segmentos industriais e de 

serviços estão diante do desafio da produção mais limpa (“aplicação contínua de uma 

estratégia preventiva integrada relativa a processos, produtos e serviços, visando aumentar a 

eficiência e reduzir os riscos para a saúde humana e para o meio ambiente”) (LUZ et al., 

2010). 

A eficiência energética pode ser encarada como uma solução interessante gerando 

retornos atraentes e imediatos, podendo também, proporcionar robustez na sustentabilidade e 

rentabilidade das operações. Um processo de gestão eficaz começa com uma compreensão e 

medição do consumo de energia e nas emissões de gases do efeito estufa (GEE) e a 

incorporação desta análise nos processos de tomada das decisões (TAVARES et al., 2015). 

Diante do apresentado, o objetivo geral desta pesquisa é identificar quais são as 

principais alternativas para a gestão energética nos sistemas de bombeamento de polpas de 

minério de ferro. Duas dessas alternativas foram destacadas: o uso de indicadores de 

desempenho energético e da análise de sistemas de bombeamento de polpas em diferentes 

condições de bombeamento através da influência de três fatores: as características do sistema 
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de bombeamento como topologia, comprimento e diâmetro dos dutos, as características da 

polpa como: granulometria e a concentração de sólidos na suspensão de minério e o tipo de 

bomba utilizada, por meio do software AFT Fathom.  

A proposta desse trabalho é propor também a aplicação integrada da teoria sobre 

planejamento experimental e simulação computacional, com o objetivo de se obter o 

aprimoramento das grandezas de interesse, pela determinação dos fatores influentes sobre 

essas grandezas e, eventualmente, pelas suas interações e minimização dos efeitos da 

variabilidade sobre o desempenho do sistema de bombeamento. 

Apesar da abundante informação obtida no presente trabalho, encontraram-se sérias 

limitações durante a análise e discussão de resultamos devido ao fato que não foram 

encontrados estudos com enfoques semelhantes ao apresentado. 

 

2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral 

 

Neste projeto pretende-se realizar, através de simulação de dinâmica de fluidos e da 

utilização da ferramenta estatística planejamento de experimentos (PdE) um estudo para a 

caracterização energética de sistemas de bombeamento de polpas de minério de ferro 

mediante a determinação de um indicador capaz de caracterizar o consumo energético relativo 

á vazão bombeada, em sistemas de bombeamento de polpa até 6 km comprimento. O 

resultado obtido é de grande interesse das indústrias da região. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

1. Definir os parâmetros que caracterizam o bombeamento de polpas.   
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2. Simular sistemas de bombeamento de polpa como função dos parâmetros que 

caracterizam este tipo de sistema: sistema de bombeamento, a bomba e o sólido na polpa; 

3. Definir quais dos parâmetros que caracterizam o bombeamento de polpa são 

mais representativas, em forma isolada ou como combinação deles; 

4. Apresentar um indicador de desempenho energético para a avaliação da 

eficiência energética em sistemas de bombeamento de polpas. 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo é apresentada a caracterização dos sistemas de bombeamento de polpas 

como base para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

3.1 Transporte de Suspensões Minerais Através de Dutos  

 

O transporte hidráulico na mineração pode se dar por gravidade ou sob pressão, isto é, 

por bombeamento. A principal forma de transporte de fluidos consiste no bombeamento, 

sendo esse método utilizado tanto no transporte de água quanto de polpa. No entanto, deve-se 

ressaltar que tanto a bomba quanto a tubulação correspondente apresentam características 

diferentes para cada um desses fluidos. 

As bombas de polpa são usadas em plantas de beneficiamento mineral, onde polpas de 

minério são bombeadas entre os processos de concentração. As polpas quando bombeadas, 

apresentam comportamento bastante diferente dos líquidos.  

De acordo com Wasp et al. (1977), Jacobs (1991) e Chaves (2012), o comportamento 

de suspensões contendo partículas sólidas difere do comportamento de um fluido simples 

quando submetidos a bombeamento em tubos. A caracterização da natureza do fluxo para 

líquidos pode ser determinada a partir das propriedades físicas do líquido e do sistema de 
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bombeamento, sendo que a operação permite alcançar uma completa faixa de velocidades 

(laminar, transição ou turbulento). 

Já nas polpas, Nayyar (1999), Nascimento (2008) e Chaves (2012) abordam às 

alterações provocadas pelos sólidos, além das propriedades do líquido, isso acarreta uma faixa 

de comportamentos da polpa particulares, quando submetidas a diferentes condições de 

operação, cada polpa específica apresenta limitações próprias de velocidade e parâmetros 

reológicos e de escoamento.  

Para o transporte de polpas, um sistema típico inclui tanques de abastecimento com 

agitadores, uma estação de bombeamento geralmente com bombas centrífugas e/ou bombas 

de deslocamento positivo somado à tubulação de transporte do concentrado. Em alguns casos, 

incluem estações de monitoramento de pressão e estações intermediárias de válvulas para 

melhorar a operação do mineroduto, conforme mostrado na Figura 1. (BETINOL e ROJAS, 

2008). 

 

 

Figura 1: Componentes típicos de um mineroduto. (Betinol e Rojas, 2008). 
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3.1.1 Tipos de Escoamentos de Polpas Minerais 

 

Polpas minerais podem ser classificadas quanto ao escoamento como homogêneo e 

heterogêneo, de acordo com a ilustração apresentada na Figura 2. A primeira classe é o 

escoamento homogêneo: Apresenta uma composição uniforme da mescla em qualquer ponto 

da secção transversal da tubulação, como poder ser visto na Figura 2a. Segundo Jacobs 

(1991), normalmente, este tipo de suspensão tem uma alta concentração de sólidos contendo 

partículas finas (diâmetro da partícula < 40 µm) com baixa densidade e apresenta um 

comportamento viscoso, permitindo operações de bombeamento no regime laminar. De 

acordo com Wilson et al., (1992), afirmam que não existe uma faixa granulométrica bem 

definida para classificar a polpa como pseudo-homogênea, mas usualmente adota-se como 

base partículas com diâmetros menores que 100 µm.  As polpas que exibem comportamento 

homogêneo não tendem a sedimentar e/ou formar depósitos sob condições normais de 

escoamento. 

A segunda classe pode ser caracterizada pelo escoamento heterogêneo, onde as 

partículas sólidas sedimentam, de modo que, as partículas não serão mais uniformemente 

distribuídas na seção transversal da tubulação (JACOBS, 1991). Suspensões heterogêneas são 

encontradas para polpas minerais compostas em sua maioria de partículas grossas (diâmetro 

da partícula >100μm). 

Segundo Chaves (2012), sob certas condições, o regime de fluxo do sistema 

heterogêneo com leito móvel pode ser observado, onde a concentração é maior no fundo, e 

decresce lentamente em direção ao topo como mostra a Figura 2c. No regime de escoamento 

heterogêneo com um leito fixo, a velocidade do escoamento da polpa é muito baixa para 

permitir o movimento de todas as partículas imersas e um leito de depósito fixo é formado no 

fundo do duto. Além disso, as partículas depositadas no leito são transportadas por um 

movimento separado de camada, apresentando uma estratificação no interior do duto. 
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Aumentando a sua quantidade, a seção útil vai diminuindo progressivamente, até o 

entupimento da tubulação, como poder ser mostrado na Figura 2d. 

O comportamento destes dois tipos de polpas minerais diferem entre elas. Enquanto 

polpas pseudo-homogêneas permitem uma variação na velocidade de transporte, do regime 

laminar ao turbulento, polpas heterogêneas necessitam de uma velocidade mínima para que 

não ocorra deposição de partículas na base da tubulação (BROWN E HEYWOOD, 1991; 

DORON et al., 1987). 

 

 

Figura 2: Tipos de escoamentos de polpas – Fonte adaptado de Chaves (2012). 

 

3.1.2 Velocidade crítica de deposição 

 

A velocidade crítica de deposição (𝑉𝐷) é o parâmetro que determina a mínima 

velocidade de fluxo para que não exista risco de depósito e obstrução na tubulação. Consiste 

na velocidade em que as partículas sólidas apresentam tendência a formar um leito no fundo 

da tubulação (formação de dunas móveis e/ou leito fixo de fundo).  

Para que a suspensão da polpa seja mantida, o escoamento da polpa deverá ter uma 

velocidade superior àquela na qual teria início a sedimentação das partículas (VALADÃO E 

ARAÚJO, 2007). 
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De acordo com Gillies (1993) e Crowe (2006), para o transporte de polpas que 

apresentam comportamento heterogêneo, ou seja, polpas que contém partículas grossas 

(diâmetro ˃ 100 μm), o critério de velocidade crítica de deposição apresenta um papel de 

fundamental importância, uma vez que as partículas sólidas não são uniformemente 

distribuídas em relação ao plano horizontal e tendem a assentar no fundo do tubo. Operações 

de bombeamento abaixo desta velocidade irão comprometer de forma significativa a 

operação. 

Segundo Valadão e Araújo (2007), as polpas, nos circuitos de beneficiamento mineral, 

apresentam características heterogêneas, onde as partículas sólidas são transportadas e 

mantidas em suspensão pela turbulência do fluxo. O escoamento da polpa deverá ser mantido 

em regime turbulento. 

Segundo Souza Pinto (2012) partículas mais densas e com concentrações maiores 

demandam maior velocidade do escoamento para se atingir a condição de leito móvel. O 

efeito do tamanho da partícula sobre a magnitude de 𝑉𝐷  pode ser evidenciado: partículas 

menores demandam menor velocidade do escoamento pelo fato de exibirem menor velocidade 

de sedimentação. De fato, partículas maiores demandam maior turbulência para serem 

transportadas em condição de leito móvel do que as mais finas.  

Durand (1953) apresentou um modelo clássico para predizer a velocidade crítica de 

deposição, que varia de sistema para sistema, em função do tamanho de partículas e da 

concentração de sólidos, conforme expresso pela Equação 1: 

 

 

𝑉𝐷 = 𝐹𝐿  2𝑔𝐷  
𝜌𝑠 − 𝜌𝑙

𝜌𝑙
   

(1) 

 

Onde VD é a velocidade crítica de deposição, em m/s; FL é um fator, função da 

granulometria e da diluição de polpa (adimensional); g é a aceleração da gravidade, em m/s²; 
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D é o diâmetro da tubulação, em m; 𝜌𝑠  é a massa específica dos sólidos, em kg/m³; 𝜌𝑙  é a 

massa específica do líquido de transporte, kg/m³. 

De acordo com Wasp et al. (1977) e Kaushal et al., (2001) apud Souza Pinto (2012), o 

parâmetro FL se mostra aplicável para partículas que apresentam tamanhos de até 1mm 

(Figura 3), diminuindo sua influência na velocidade para polpas que apresentam uma 

distribuição não uniforme de partículas. 

 

Figura 3: Variação do parâmetro FL em função da granulometria de sólidos e da 

concentração. 

 

Shiller e Herbich (1991) apud Gomes (2012) propuseram a Equação 2 para o cálculo 

do fator FL na equação da velocidade crítica de deposição. 

 

 𝐹𝐿 = 1,3𝐶𝑉
0,125 1 − 𝑒𝑥𝑝 −6,9𝑑50   (2) 

 

Onde: 𝐶𝑉: concentração de sólidos, em volume; 𝑑50 : tamanho das partículas em 

percentual passante de 50%. 
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O modelo de Wilson e Judge (1979) apud Souza Pinto (2012) se aplica a partículas 

maiores que 0,15mm e tubos com diâmetros superiores a 100mm, conforme Equação 3. Os 

resultados também podem ser representados na forma de um ábaco conforme ilustra a Figura 

4. 

 
𝑉𝐷 = 2.0 + 0.3 𝑙𝑜𝑔  

𝑑

𝐷. 𝐶𝐷

 .  2. 𝑔. 𝐷 𝑆 − 1  0.5 
(3) 

 

  

 

 

 

 

Figura 4: Nomográfico para determinação da velocidade limite de deposição, Wilson (1979). 

Fonte: Souza pinto (2012). 

 

3.1.3 Classificação Reológica dos Fluidos 

 

A maioria dos líquidos apresenta um comportamento denominado “newtoniano”. Tais 

fluidos apresentam uma única viscosidade (µ) a uma dada temperatura, independente da força 

de cisalhamento. O conceito de viscosidade e tensão de escoamento é explicado por Newton 
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em seu modelo de placas paralelas e significa que existe uma relação direta entre a tensão de 

cisalhamento (τ) e a taxa de cisalhamento (γ), denominada por Newton como viscosidade (µ). 

O modelo de Newton é apresentado pela Equação 4: 

     
 

(4) 

 

A unidade de viscosidade mais utilizada no SI é o mPa.s (1mPa.s = 1cP = 

0,001kg/m.s). 

Os fluidos Não-Newtonianos independentes do tempo podem ser classificados de 

acordo com Hiemenez & Rajagopalan (1997) apud Bisco (2009) em: dilatantes, 

pseudoplásticos, pseudoplásticos com tensão de escoamento e plástico de Bingham, materiais 

que requerem uma força de cisalhamento mínima, conhecida como yield stres antes de se 

deformarem. Outra classificação dos fluidos é em função da dependência com o tempo: eles 

podem ser tixotrópicos ou reopéticos. Os fluidos tixotrópicos são aqueles que apresentam uma 

diminuição na viscosidade com o tempo quando submetidos a uma taxa de cisalhamento 

constante. Já os fluidos reopéticos apresentam um aumento da viscosidade com o tempo. 

Fluidos não newtonianos não apresentam um valor constante de viscosidade, 

representada pela inclinação da reta em um gráfico de tensão de cisalhamento em função da 

taxa de cisalhamento. A Figura 5 mostra um diagrama da tensão de cisalhamento em função 

da taxa de cisalhamento para vários tipos de fluidos estudados na Reologia. 
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Figura 5: Modelos reológicos para diferentes fluidos (adaptado de Chaves, 2012). 

 

A maior parte das polpas usuais em tratamento de minérios pode ser assimilada a um 

modelo denominado “fluido de Bingham” ou fluido visco-plástico. (CHAVES, 2012). A 

Figura 6 ilustra o comportamento de fluidos de Bingham no diagrama da tensão de 

cisalhamento x taxa de cisalhamento. 

 

Figura 6: Fluidos Newtonianos e de Bingham (Chaves, 2012). 
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O fluido newtoniano pode ser representado por uma reta que passa pela origem e cuja 

inclinação é a viscosidade. O fluido de Bingham precisa ser cisalhado até um determinado 

valor limite, 0, para começar a escoar e passar a se comportar como fluido newtoniano.  

A Equação reológica empírica para o comportamento do plástico de Bingham é 

descrita abaixo: 

 𝜏 =  𝜏0 + 𝜂𝑃𝛾  (5) 

 

Onde: 𝜏 = tensão de cisalhamento (Pa); 𝜏0 = tensão de cisalhamento inicial (Pa); 𝜂𝑃  = 

viscosidade plástica (Pa.s); 𝛾  = taxa de deformação (s-1). 

 

3.1.3.1 Principais Propriedades Reológicas de Suspensões Minerais 

 

A reologia da polpa desempenha um papel muito importante nos diversos processos de 

tratamento de minérios, destacando-se, fragmentação, classificação, moagem, concentração, 

sedimentação e filtração. Todas essas operações, na maioria dos casos, envolvem a realização 

do processamento na forma de suspensões - misturas de minério com uma fase líquida, 

normalmente a água. Logo, essas operações serão influenciadas pela resistência dessas 

suspensões em se deformar ou fluir, quando submetidas à força de cisalhamento ou pressão,ou 

seja, a viscosidade da suspensão influenciará nas etapas de processamento.  

A viscosidade atua significativamente na velocidade de sedimentação das partículas, 

sendo esta dependência mais fortemente verificada à medida que diminui o tamanho da 

partícula. A reologia tem participação também no transporte de rejeitos e de concentrados ao 

longo de dutos não só na usina de beneficiamento, como também em minerodutos 

(FERREIRA et. al. 2005; POSSA e LIMA, 2000). 
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A viscosidade aparente representa a resistência do material ao escoamento, ou seja, 

quanto maior for à viscosidade aparente de um fluido, maior será a energia necessária para 

bombeá-la durante o transporte através de dutos. Esta propriedade reológica tende a diminuir 

com o aumento da temperatura e aumentar com o aumento da pressão. Contudo essa variação 

pode ser desprezível para alterações pequenas de temperatura e pressão. No caso de polpas, a 

viscosidade aparente é sensível à variação da concentração de sólidos, ao tamanho médio e à 

distribuição de tamanho de partículas, à forma das partículas e a qualquer outro fator que 

modifique o nível de aglomeração das partículas, tais como a presença de sais, agentes 

dispersantes ou mudança de pH do meio (NASCIMENTO, 2008; POSSA e LIMA, 2000). 

Como a grande maioria das suspensões concentradas não possui comportamento 

newtoniano, a viscosidade aparente também sofre variação com a taxa de cisalhamento, o que 

significa que a viscosidade aparente varia com a vazão aplicada no bombeamento. 

Consequentemente, a determinação do perfil da curva de viscosidade aparente deve ser feita 

dentro de uma faixa de taxas de cisalhamento que inclua as taxas usualmente aplicadas no 

processo de bombeamento, que são em torno de 100 s-1 (SAMPAIO e NASCIMENTO, 

2006). 

A tensão de escoamento ou "yield stress" é definida como o valor mínimo da tensão de 

cisalhamento capaz de deformar plasticamente o fluido e é a primeira evidência de 

escoamento, ou seja, é o valor da tensão de cisalhamento quando o gradiente de velocidade 

tende a zero (LIDDELL e BOGGER, 1996; STOKES e TELFORD, 2004 apud BARBATO, 

2011). 

Segundo Ferreira et al. (2005) e Barbato (2011),  a tensão limite de escoamento é uma 

propriedade reológica que tem grande impacto no processo de bombeamento de polpas. Por 

exemplo, no transporte de suspensões minerais através de dutos, é importante obter 

informações sobre a tensão de escoamento para realizar o projeto das bombas e de dutos. A 
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existência de 𝜏0 tem relação direta com a estabilidade da suspensão quanto à sedimentação 

das partículas, elevados valores de tensão de escoamento podem ser obtidos para diminuir a 

velocidade de sedimentação das partículas quando submetidas a longos períodos de parada do 

bombeamento. Contudo, deve-se observar que valores elevados da tensão de escoamento 

podem sobrecarregar as bombas e causar problemas operacionais. 

A tensão de escoamento de uma suspensão é influenciada pela concentração de 

sólidos, pela distribuição granulométrica das partículas, pelo formato das partículas, pelo pH, 

pela concentração de surfactantes e pela temperatura (ALEJO e BARRIENTOS, 2009 apud 

BARBATO, 2011). 

Nascimento (2008) enfatiza que as propriedades reológicas mais importantes no 

processamento de suspensões minerais são a viscosidade e a tensão limite de escoamento. 

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

consumo energético de diversas operações industriais, tais como a moagem a úmido de 

minérios e o transporte de polpas por minerodutos. 

 

3.1.4 Perda de Carga em Sistemas de Transporte de Polpas 

 

3.1.4.1 Escoamento homogêneo 

Segundo Chaves (2012), para polpas diluídas com menos de 40% de sólidos, e 

pequenas distâncias de bombeamento de até 100 m, a experiência tem mostrado que as perdas 

de carga podem ser avaliadas como se tratasse de água limpa, tendo-se o cuidado de expressá-

las em altura de polpa. É possível utilizar o diagrama de Moody. 
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3.1.4.2 Escoamento heterogêneo  

 

A correlação para a perda de pressão adicional em dutos horizontais devido à polpa é 

dada por Wilson et al., (2006) através da Equação 6 : 

 𝑖𝑚 −  𝑖𝑓

𝑆𝑚 −  𝑆𝑓
= 0,22  

𝑉𝑚
𝑉50

 
−𝑀

 
(

(6) 

 

Assim, para uma dada razão 𝑉𝑚 𝑉50 , assume-se que o efeito dos sólidos (𝑖𝑚 −  𝑖𝑓) 

varia diretamente com a concentração de sólidos (e, portanto, com 𝑆𝑚 −  𝑆𝑓), sendo que os 

autores supracitados revelam que isto não é valido para condições em que as polpas minerais 

são altamente concentradas devendo ser consideradas concentrações volumétricas de até 25%. 

O coeficiente de 0,22 representa o valor do efeito de sólidos relativos ao ponto em que 𝑉𝑚  é 

igual a 𝑉50 . 

Onde, 𝑖𝑚  representa o gradiente de pressão hidráulico adimensional em uma mistura 

(polpa), mas é expresso em altura de água por comprimento do duto, M é um fator baseado na 

distribuição granulométrica da polpa mineral, 𝑉𝑚  é a velocidade média com base no diâmetro 

total independentemente de qualquer deposição de sólidos no fundo do duto reduziu o 

diâmetro efetivo, 𝐶𝑣𝑑  é a concentração volumétrica de sólidos entregue (reservatório), 𝑆𝑓  é a 

densidade relativa do fluido (fluido é generalizado), 𝑆𝑚  é a densidade relativa de mistura, 𝑖𝑓  

expressa o gradiente de pressão para um fluido (se diferente da água). Na Equação que segue 

assumir que o fluido é a água (onde aqui o fluido é generalizado) a perda de pressão do 

gradiente de mistura é dada pela Equação 7: 

 
𝑖𝑚 =  

𝑓𝑓

2𝑔𝐷
𝑉𝑚

2 +  0,22 𝑆𝑠 − 𝑆𝑓 𝐶𝑣𝑑   
𝑉𝑚
𝑉50

 
−𝑀

 
(7) 
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Onde, 𝑆𝑠  é a densidade relativa de sólidos, 𝑓𝑓  é o fator de atrito. Como  𝑆𝑠 − 𝑆𝑓 𝐶𝑣𝑑 =

𝑆𝑚 − 𝑆𝑓  obtemos a seguinte solução para o gradiente de pressão hidráulico em uma mistura 

dado pela Equação 8: 

 
𝑖𝑚 =  

𝑓𝑓

2𝑔𝐷
𝑉𝑚

2 +  0,22 𝑆𝑚 − 𝑆𝑓   
𝑉𝑚
𝑉50

 
−𝑀

 
(8) 

 

 

Calcular o valor de 𝑽𝟓𝟎 

A Equação 9 precisa a velocidade à qual 50% dos sólidos são suspensos pelo fluido, 

𝑉50 . Isso é discutido por Wilson et al., (2006), com uma relação funcional dada na página 130. 

 

 

𝑉50 =  𝑤50 
8

𝑓𝑓
cosh 60𝑑50 𝐷   

 

(9) 

 

Onde: w é a velocidade da partícula associada, d é o diâmetro da partícula de sólido e 

D é o diâmetro interno do duto. 

 

 

Calcular o valor de M 

Se ambos os valores 𝑑50e 𝑑85  são inseridos, o valor de expoente M pode ser calculado 

usando a Equação 10: 

 𝑀 =  0,25 + 13𝜎𝑠
2 −0,50  (10) 

 

 

 Temos: 

 
𝜎𝑠 = log  

𝑤85 cosh  60𝑑85 𝐷  

𝑤50 cosh  60𝑑50 𝐷  
  

(11) 
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Onde: 𝜎𝑠  é a tensão normal de sólidos (pressão granular), associado à classificação de 

partículas, 𝑤50  é a velocidade associada de partículas para 𝑑50  e 𝑤85  é a velocidade associada 

de partículas para 𝑑85 . Ao utilizar estes cálculos M é limitado a valores entre 0,25 e 1,7. 

 

Abordagem simplificada para estimar o efeito de sólidos na perda de carga 

 

      Segundo Wilson et al., (2006), em muitos casos de importância prática, 

informações sobre o tamanho e a peneiração do material a ser bombeado é limitado, mas a 

estimativa do efeito dos sólidos sobre a perda de carga deve ser feita. 

Para estimar o efeito dos sólidos, dois parâmetros são necessários na Eq. 6: o fator M e 

a velocidade 𝑉50 . O valor de M tem um limite inferior de 0,25 (Para o escoamento totalmente 

estratificado) e, tende a aproximar-se de 1,7 para polpas com classificação de partículas 

estreita (pelo menos para dutos de tamanho moderado, e partículas entre 300µm e 800µm). Se 

apenas uma idéia aproximada da classificação está disponível, pode ser difícil de aplicar o 

método de avaliação detalhada descrito acima. 

Em vez disso, pode ser adequada para ser usada a seguinte aproximação, que requer 

apenas uma estimativa da relação entre os diâmetros de partícula 𝜎𝑔 , que pode ser avaliada 

como 𝑑50 𝑑85 . Usando essa avaliação, a aproximação para M é dada pela Equação 12: 

 

 𝑀 ≈  ln 𝑑85 𝑑50  −1 (12) 
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Onde: ln é o logaritmo natural. Ao usar esta aproximação, M não deve exceder 1.7 ou 

cair abaixo de 0,25. Assim, se 𝑑85 𝑑50  é menor do que 1,8, o fator M será ajustado para 1,7. 

O próximo passo é obter uma aproximação proporcional para a velocidade 𝑉50 . Isto é 

realizado ignorando as variações do Fator de atrito 𝑓𝑓  e de 𝑑 𝐷  na Eq. 9, e usando uma lei de 

potência na equação em 𝑑50 , (𝑆𝑠 − 1) e 𝜈𝑟  viscosidade relativa para aproximar a velocidade  

da partícula associada w. Através da Equação 13 é dada a aproximação para a velocidade 𝑉50 : 

 

 𝑉50 ≈ 3.93𝑑50
0.35  𝑆𝑠 − 1 1.65  0.45𝜈𝑟

−0.25  (13) 

 

 

O coeficiente de 3,93 aplica-se para as velocidades em m/s e o 𝑑50  é em mm. Para 

“Sólidos com peso de areia”  𝑆𝑠 − 1  é igual a 1.65 e a parte entre colchetes da Eq. 13 

equivale a 1,00. A viscosidade relativa 𝜈𝑟  representa a relação entre a viscosidade real do 

fluido de transporte no caso a água a 20˚C. O valor da 𝑉50  obtida a partir da Eq. 13 é 

substituída na Equação 6 para obter o efeito de sólidos (𝑖𝑚 −  𝑖𝑓). Nota, “sólidos com peso de 

areia” só é aplicável para 0,15 mm < 𝑑50<1,5 mm. 

 

 

3.1.5 Bombeamento de Polpas 

 

3.1.5.1 Bombas Centrífugas de Polpas 

 

Bombas centrífugas geralmente são preferidas para aplicações que demandam altas 

vazões e baixas alturas manométricas, enquanto bombas de deslocamento positivo tendem a 

ser utilizadas em vazões menores e aplicações a alta pressão, usualmente longas distâncias. 



35 

 

 

Vale ressaltar que o arranjo de turbobombas em série permite um ganho considerável de 

pressão. 

De acordo com Chaves (2012), para cálculo dos parâmetros hidráulicos no projeto de 

sistema de bombeamento de polpa não se pode supor tratar-se apenas de um líquido 

semelhante à água, com densidade maior. As partículas de sólidos da polpa são capazes de 

causar sérios danos às bombas. Esta combinação de produtos corrosivos e abrasivos faz com 

que as bombas de polpa possuem revestimentos internos e rotores fabricados em materiais 

especiais para atender a cada tipo específico de polpa. 

Ainda de acordo com Chaves podemos destacar as seguintes diferenças entre as 

bombas de polpa e água: 

O rotor tem menos aletas (pás de saída) que a bomba de água, isto se deve a 

necessidade de bombear sólidos e recomenda-se o uso de aletas robustas e com perfil mais 

brando.  

As partes em contato com a polpa são revestidas por material resistente a desgaste, 

geralmente elastômeros (borracha natural, clorobatílica, nitrílica, neopreme e outros) até ligas 

especiais de alta dureza e resistência ao desgaste (alto cromo, Ni-hard e outros). 

A carcaça da bomba é bi-partida e pode ser aberta para permitir o desentupimento, a 

limpeza, a manutenção, a troca de rotor ou revestimento com rapidez e facilidade. As relações 

diâmetro do rotor e largura da carcaça são limitadas, pois rotores grandes implicam 

velocidades periféricas muito altas e, consequentemente, grande desgaste do rotor. 

3.1.5.1.1  Principais Componentes de uma Bomba Centrífuga de Polpa 

 

Na Figura 7 são apresentados detalhes do projeto das bombas WEIR série AH, de 

amplo uso no bombeamento de polpas, que são bombas com revestimentos internos para 

polpas abrasivas e corrosivas e logo a seguir são detalhados seus componentes. 
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Figura 7: Bomba centrífuga para polpa abrasiva série AH (WEIR, 2006). 

 

Conjunto do mancal: contempla eixos de grandes diâmetros e pouco comprimento 

em balanço, o que minimiza deflexões e contribui para o aumento da vida útil dos mancais.  

Rotor: especialmente projetado de forma a obter turbulência atenuada e 

consequentemente menor desgaste por abrasão.  Apresenta menor número de aletas (menor 

desgaste) e tornam mais eficiente o sistema de selagem. Rotores metálicos e em 

borracha/elastômeros são perfeitamente intercambiáveis.  

Revestimentos: São totalmente intercambiáveis podendo ser em borracha/elastômeros 

ou metal duro conforme ilustra a Figura 8. 
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Figura 8: Intercambiabilidade entre os revestimentos. (WEIR, 2002). 

Carcaça: as carcaças podem ser projetadas como carcaças sólidas ou carcaças 

bipartidas. A carcaça sólida implica que toda a carcaça, inclusive o bocal de descarga, compõe 

uma peça única, fundida ou usinada. Numa carcaça fundida, duas ou mais partes são firmadas 

juntas. Quando as partes da carcaça são divididas no plano horizontal, a carcaça é descrita 

como bipartida horizontalmente (ou bipartida axialmente). Quando a divisão é no plano 

vertical perpendicular ao eixo de rotação, a carcaça é descrita como bipartida verticalmente, 

ou carcaça bipartida radialmente. As carcaças das bombas de polpa são usualmente bipartidas 

radialmente de maneira a permitir um fácil acesso para os serviços de manutenção tais como 

desobstrução, limpeza, trocas de rotor ou revestimento e são fabricadas em ferro fundido 

cinzento ou nodular, desenvolvida com reforços externos para suportar com segurança altas 

pressões de trabalho. A Figura 9 ilustra um exemplo de bomba centrífuga radial com carcaça 

em voluta. 
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Figura 9: Bomba centrífuga radial, em corte parcial com carcaça em voluta. 

 

A forma mais frequente de recuperação de energia nas partes não rotativas é uma 

carcaça com formato espiral (caracol) conhecido como voluta, que termina em um bocal de 

recalque. Uma outra forma usual de dispositivo recuperador de energia é uma série de 

palhetas estáticas, chamada de difusor.  O difusor com palhetas pode ser seguido de um canal 

de retorno - dirigindo o fluido a outro rotor - ou a um coletor espiral, muito semelhante a uma 

voluta. A Figura 10 ilustra a diferença entre os dois formatos de carcaças para bombas 

centrífugas radiais. 

 

Figura 10: a) Carcaça em formato de voluta em espiral (caracol); b) Carcaça em formato de 

difusor. 
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3.1.5.2 Desempenho das Bombas de Polpa 

 

O desempenho de bombas centrífugas é afetado quando do bombeamento de líquidos 

viscosos. Sellgren e Addie (1993) destacam que o bombeamento de polpas reduz a altura 

manométrica e a eficiência da operação, a uma vazão constante, conforme ilustrado na Figura 

11. Se a viscosidade variar, as perdas por atrito e por choques sofrerão variações que podem 

ser elevadas e isto poderá afetar o funcionamento da máquina de maneira acentuada. O 

aumento da viscosidade diminuirá a energia útil fornecida ao líquido e no rendimento e ter-se-

á um aumento na potência consumida. 

 

 

Figura 11: Comparação da potência requerida (P), carga (H) e eficiência (η) para operação de 

bombeamento de polpa e água (Adaptado de Sellgren e Addie (1993)). 

 

Cave (1976), propôs que a modificação dos parâmetros operacionais de uma bomba 

operando com água relativo ao desempenho dessa bomba operando com polpas pode ser 

avaliada mediante a razão de altura (HR) e a razão de eficiência (ER). Estes coeficientes 

dependem do tipo de minério e das suas características na polpa. A razão de altura e a razão 

de eficiência são determinadas através do denominado Ábaco de Cave, mostrado na Figura 

12, considerando os efeitos de sólidos sobre o desempenho de uma bomba em função da 
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granulometria dos sólidos expressa pelo (𝑑50), da sua densidade real e da diluição da polpa 

expressa em porcentagem de sólidos em peso. 

A razão entre a altura da coluna de polpa e da coluna de água obtidas pela mesma 

bomba em condições idênticas é HR. Esta razão é afetada principalmente pelo tamanho das 

partículas, pela densidade dos sólidos e pela diluição da polpa conforme mostrado no ábaco. 

Analogamente, a razão entre a eficiência do bombeamento de polpa e a do 

bombeamento de água é expresso por ER. 

A inscrição 𝑑50  no rodapé do diagrama faz referência à granulometria das partículas 

sólidas. Significa que no mínimo 50% dos grãos da parte sólida que compõe toda a polpa 

devem possuir tais dimensões. 

 

 

Figura 12: Ábaco de CAVE. 
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Conforme o Ábaco exibido na Figura 12, saímos do valor 0,3mm (tamanho das 

partículas) com uma linha vertical até cruzarmos a linha da densidade do minério de ferro 

(3,0), então encontramos o ponto 1 (um) em vermelho. Depois deslocamos horizontalmente 

para a direita até cruzarmos com a linha da porcentagem de sólidos da polpa em peso, então 

encontramos o ponto 2 (dois). Finalmente a partir do ponto 2, subimos verticalmente e 

encontramos o desempenho para a bomba de polpa em relação de água no ponto 3 (três). 

A literatura apresenta outros ábacos como o Diagrama Head Ratios and Efficiency 

Ratios for Pumping Solids – Razão de altura e razão de eficiência para bombeamento de 

sólidos da fabricante Warman (2002), sendo que a diferença básica entre esses ábacos 

consiste em que no segundo é considerado o diâmetro do rotor e os valores de HR e ER são 

diferentes. 

 

3.1.5.3 Potência Consumida 

 

Para calcular a potência consumida pela bomba, basta utilizar o valor do rendimento 

da bomba. A expressão para o cálculo da potência mecânica (absorvida pela bomba) 

necessária para o funcionamento de uma bomba centrífuga, expressa em kW, é calculada pela 

Equação 14: 

 
𝑁𝑚 =

𝜌𝑔𝑄𝐻

𝜂𝑏
=

𝑁𝑢

𝜂𝑏
 

(14) 

 

Em que: 𝑁𝑚 : Potência consumida pela bomba (ou potência mecânica), que caracteriza 

a potência que é consumida pela bomba, através do eixo, para o seu funcionamento, em kW; 

𝑁𝑢 : Potência útil, potência que realmente á absorvida pelo fluido, em kW; η: Eficiência ou 

rendimento da bomba, em %. Define o desempenho da bomba; Q: Vazão de operação, em m
3
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/h; H: Altura de elevação pretendida, em m; 𝑔: Aceleração da gravidade (9,81 m/s
2
); ρ: Massa 

específica do fluido que esta sendo bombeado, em kg/m³. 

 

3.2 Eficiência Energética de Bombeio de polpas através de Indicadores 

3.2.1 Motivação para aplicação de indicador de eficiência energética em sistemas de 

bombeamento de polpa 

 

A eficiência energética consiste no uso eficaz e inteligente dos recursos energéticos, 

visando redução de custos e ganhos sócio-ambientais. Para a sociedade, a diminuição do 

desperdício de energia gera uma maior disponibilidade, além de permitir que os recursos 

economizados possam ser destinados para outros fins e contribuir para a diminuição da 

emissão de gás carbônico. Já para as indústrias, a eficiência energética contribui para reduzir 

os gastos com insumos energéticos, além de possibilitar ganhos de marketing à empresa, 

devido à prática de ações sustentáveis (NOGUEIRA, 2007). 

Para Lorentz (2012) os gastos energéticos consistem em um dos principais custos de 

uma indústria, dessa forma seu gerenciamento apresenta uma crescente importância, motivado 

pela necessidade de redução de custos em um mercado competitivo, além das incertezas sobre 

a disponibilidade energética e das restrições ambientais. Assim, por se tratar de um tema 

complexo, devem ser utilizados métodos e técnicas na busca por um melhor desempenho 

energético, a partir da definição de ações e objetivos concretos, representados por indicadores 

de desempenho energético (SALUM, 2005; MARQUES et al., 2007). 

Segundo Tavares et al.,(2015) a utilização de indicadores voltados para avaliação da 

eficiência energética dos processos na indústria vem crescendo de importância no país e no 

mundo. Os resultados de uma análise de indicadores de eficiência energética poderão estar 

ligados a ações de planejamento estratégico, de gestão e tecnologia ambiental e de 
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conservação de energia. Na prática, cabe destacar que a aplicação da análise destes 

indicadores e sua relevância em descrever a inter-relação existente entre eficiência energética 

e os recursos consumidos associam-se principalmente a fatores econômicos e político-

ambientais dentro da indústria. 

Ainda segundo Tavares et al., (2015) ações de monitoramento continuo focado na 

gestão por indicadores de desempenho relacionados a dados de emissões e ao consumo de 

recursos naturais poderão auxiliar em uma intervenção direta e eficaz e ser um gerador de 

ações de melhorias nos processos produtivos e/ou em condutas operacionais. 

“O uso de indicadores dos níveis de eficiência energética tem significativa importância 

para a avaliação de políticas de eficiência energética, ou no estabelecimento de objetivos para 

as mesmas, ou ainda na identificação de potenciais de redução do consumo energético de um 

país ou de um setor específico da sua economia. No entanto, a utilidade de um indicador de 

eficiência energética está relacionada ao seu grau de comparabilidade” (APEC, 2000). 

 

3.2.2 Tipos de indicadores de eficiência energética  

 

Os indicadores comumente utilizados para análise de eficiência energética na indústria 

podem ser subdivididos em quatro grupos (ABREU et al., 2010 e PATTERSON, 1996):   

1. Indicadores termodinâmicos: são indicadores baseados inteiramente em medidas 

termodinâmicas. Alguns destes indicadores são simples razões, como por exemplo, a 

razão entre a quantidade de um determinado produto e os insumos utilizados em sua 

manufatura, todos mensurados em termos energéticos, enquanto outros referem-se à 

medidas mais sofisticadas, que relacionam a real energia consumida em um dado 

processo com a energia consumida em um processo “ideal”.  



44 

 

 

2.  Indicadores físico-termodinâmicos: conhecidos também como indicadores 

específicos, são indicadores híbridos que referem-se à relação entre a energia 

consumida, ainda em termos termodinâmicos, com uma quantidade física de produção 

ou serviço prestado.  

3.  Indicadores econômico-termodinâmicos: são também considerados indicadores 

híbridos, onde a energia consumida, em termos termodinâmicos, é também 

relacionada com a quantidade produzida ou de serviço prestado, estes, porém, 

mensurados em termos econômicos. 

4.  Indicadores econômicos: são indicadores utilizados para mensurar mudanças na 

eficiência energética totalmente em termos econômicos. Assim sendo, tanto a energia 

consumida quanto a produção ou serviço prestado são utilizados em termos 

financeiros. 

O principal objetivo dos indicadores energéticos na indústria é proporcionar um 

entendimento maior e melhor da influência técnico-econômica no consumo final de energia 

na indústria e individualmente dos subsetores ou filiais. (EICHHAMMER e MANNSBART, 

1997 apud ABREU et al., 2010). 

 

3.2.3 Definição do Indicador 

 

Devido ao exposto acima e baseado em modelos de análise de eficiência energética em 

Sistemas de Abastecimento de Água e com avaliação de Sistemas de Gestão de Energia, no 

desenvolvimento deste trabalho propõe a utilização de um indicador físico-termodinâmico 

específico de desempenho energético para avaliar os sistemas de bombeamento de polpas de 

minério de ferro, visando à seleção adequada das bombas a fim de minimizar o consumo 

energético.  
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O indicador proposto incide apenas na aplicação do consumo específico das bombas 

centrífugas utilizadas para o bombeio da polpa. Para o indicador, o numerador será dado pela 

potência absorvida pela bomba, adotando-se como denominador a vazão de polpa bombeada, 

ou seja, utiliza-se o consumo específico de energia por unidade de volume de polpa bombeada 

(expresso em kWh/m³ de polpa bombeada).  

O indicador energético de bombeamento de polpas de minério de ferro é dado pela 

Equação 15: 

 𝑁𝑚

𝑄
=

Potência absorvida pela bomba 

Vazão recalcada
=

kWh

m³
 

(15) 

 

O indicador poderá fornecer informação com a finalidade de comparar eficiência 

energética entre países, empresas e setores e inclusive entre diferentes tipos de sólidos 

resultantes de diferentes processos tecnológicos. 

 

3.3 Simulação Computacional  

 

Cada vez mais, as grandes entidades e empresas têm se reorganizado para que as 

decisões, cada vez mais complexas, possam ser tomadas mais cientificamente. Devido ao 

surgimento de ferramentas cada vez mais acessíveis, tanto em termos de custo quanto em 

facilidade de uso, a técnica de simulação computacional tem se popularizado e fornecido 

importantes resultados. 

A técnica de simulação computacional é conceituada de diversas maneiras por 

diferentes autores, porém todos convergem para o fato de que a simulação é útil na resolução 

de problemas muito complexos nas organizações. A seguir, são mostrados alguns desses 

conceitos e como o mesmo tem evoluído no tempo. 
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Segundo Naylor et al., 1971, a simulação é uma técnica que consiste em realizar um 

modelo da situação real, e nele levar a cabo experiências. Entretanto, faz-se necessária uma 

definição mais restrita, como a dada por EHRLICH (1985). 

Segundo Ehrlich (1985), a simulação é um método empregado para estudar o 

desempenho de um sistema por meio da formulação de um modelo matemático, o qual deve 

reproduzir, da maneira mais fiel possível, as características do sistema original. Manipulando 

o modelo e analisando os resultados, pode-se concluir como diversos fatores afetarão o 

desempenho do sistema.  

Ainda segundo Ehrlich (1985), através da simulação não é possível obter, de imediato, 

resultados que levem à otimização de um objetivo desejado. Entretanto, é possível simular, 

por meio do modelo, uma série de experimentos em diferentes condições e, posteriormente, 

escolher a condição cujos resultados sejam mais aceitáveis. 

Szymankiewci (1988) conceitua simulação da seguinte maneira: “simulação é uma das 

mais poderosas técnicas disponíveis para a solução de problemas. Ela consiste na construção 

de um modelo matemático, correspondente ao sistema real, que pode ser experimentado e 

avaliado, quando submetido a diversos cenários de ação”. 

Hollocks (1992) dá a seguinte definição: “simulação é uma técnica de Pesquisa 

Operacional que envolve a criação de um programa computacional que represente alguma 

parte do mundo real de forma que experimentos no modelo são uma antevisão do que 

acontecerá na realidade”.  

Segundo Prado (1999), “simulação é uma técnica de solução de um problema pela 

análise de um modelo que descreve o comportamento do sistema, usando um computador 

digital”. 

 Sturgul (1999), afirma que a simulação permite avaliação rápida e com baixo custo de 

grande número de problemas sem a necessidade de interferência no sistema sob investigação. 
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Para Luz etal., (2004), “Simulação é qualquer procedimento usado para modelar um 

processo, sem ter que pré-operá-lo”. 

Segundo Dávalos (2005) “a simulação envolve a geração de uma história artificial de 

um sistema e a observação desta história, permitindo traçar inferências a respeito das 

características operacionais do sistema real”. Para o mesmo autor simulação envolve 

construção de modelos através de softwares, uso dos modelos para recriar cenários do sistema 

real, obter resultados e conclusões sistemas sem a necessidade de construí-los. 

A simulação de um sistema complexo de engenharia só é possível quando se tem a 

compreensão detalhada de cada componente e a simulação é, para o engenheiro, uma 

ferramenta de previsão do comportamento de sistemas mesmo que estes não existam na 

realidade. Entretanto, a previsão de um simulador só é boa na medida em que se tenha uma 

compreensão básica das partes componentes. 

Os modelos matemático-computacionais são ferramentas bastante úteis para compor 

uma avaliação mais precisa, econômica e segura. Esses modelos, quando perfeitamente 

calibrados, podem reproduzir com muita precisão um sistema real, o que permitirá a 

simulação de cenários múltiplos de operação antes que qualquer mudança seja implementada. 

(RODRIGUES, 2007). 

 

3.3.1 O Software Applied Flow Technology (AFT) 

 

O programa permite analisar os sistemas de escoamento em tubulações, utilizando o 

método de Newton-Raphson para resolver as equações fundamentais do escoamento nas 

linhas como à equação de Bernoulli, a equação de perdas de Darcy-Weisbac e a lei da 

conservação de massa. 

Em seguida, uma explicação do método utilizado pelo programa para resolver o 

sistema de escoamento em dutos, com a definição das equações necessárias.  



48 

 

 

O programa usa a lei da conservação de massa, que afirma que a soma dos fluxos de 

massa em cada conexão tem de ser igual a zero: 

 
 𝑚 𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= 0 
(

(16) 

 

Onde 𝑚 𝑖𝑗  refere-se ao fluxo de massa existente entre os pontos i e j, e n ao número de 

dutos ligados aos pontos. 

A queda de pressão na conduta devido à fricção é calculada pela a equação de Darcy-

Weisbach: 

 
∆𝑃𝑓 = 𝑓

𝐿

𝐷
  

1

2
𝜌𝑉2  

(17) 

 

Onde ∆𝑃𝑓  é a queda de pressão, L é o comprimento do tubo, D diâmetro, f é o fator de 

atrito, ρ densidade do fluido e V é a velocidade. 

A mudança de pressão total é definida entre dois pontos pela equação de Bernoulli 

simplificada: 

 
𝑃1 +

1

2
𝜌𝑉1

2 + 𝑝𝑔𝑍1 = 𝑃2 +
1

2
𝜌𝑉2

2 + 𝑝𝑔𝑍2 + ∆𝑃𝑓 
(

(18) 

 

Fazendo a simplificação utilizando a pressão de estagnação: 

 

 
     𝑃0 = 𝑃 +

1

2
𝜌𝑉2 

(19) 

                          

Resulta: 

 

 𝑃0,1 + 𝜌𝑔𝑍1 = 𝑃0,2 + 𝜌𝑔𝑍2 + ∆𝑃𝑓 (20) 

 

 



49 

 

 

Sendo a queda de pressão para um trecho qualquer igual à Equação 21: 

 

 ∆𝑃𝑓 = 𝑃0,𝑖 − 𝑃0,𝑗 + 𝜌𝑔 𝑍𝑖 − 𝑍𝑗  (21) 

 

Onde i e j denotam a montante e a jusante do ponto. Combinando a equação (17), (21) 

e a definição do fluxo de massa temos: 

 

 𝑚 = 𝑝𝐴𝑉 (

(22) 

 

Podemos definir o fluxo de massa para cada tubulação da seguinte forma: 

 

 

 
𝑃0,𝑖  −  𝑃0,𝑗 +  𝜌𝑔 𝑍𝑖  −  𝑍𝑗 

𝑅𝑖𝑗

 

1 2 

= 𝑚 𝑖𝑗 
(

(23) 

 

 

Onde 𝑅𝑖𝑗  é a resistência efetiva ao fluxo no duto é dado por 

 

 
𝑅𝑖𝑗 =  

𝑓
𝑖𝑗
𝐿𝑖𝑗

𝐷𝑖𝑗

+ 𝐾𝑖𝑗 
1

2𝜌𝐴𝑖𝑗
2 

(24) 

 

Substituindo a equação (23) em (1) e escrevendo a equação para um ponto: 

 

 

  
𝑃0,𝑖  −  𝑃0,𝑗 +  𝜌𝑔 𝑍𝑖  −  𝑍𝑗 

𝑅𝑖𝑗

 

1 2 𝑛

𝑗=1

= 𝑚 𝑖,𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜  

(

(25) 

  

A Equação (25) aplicada a cada ponto representa o sistema de equações a ser resolvido 

de forma a obter a pressão em cada um dos pontos. As iterações feitas com o método de 

Newton-Raphson estima o valor da pressão em cada ponto com base no valor anterior 
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acrescido de uma correção que depende da primeira derivada da função. Esta função é dada 

por: 

 

 

𝐹𝑖 =   
𝑃0,𝑖  −  𝑃0,𝑗 +  𝜌𝑔 𝑍𝑖  −  𝑍𝑗 

𝑅𝑖𝑗

 

1 2 𝑛

𝑗=1

− 𝑚 𝑖,𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜  

(

(26) 

 

O método converge para encontrar todas as pressões de estagnação 𝑃0,𝑖   que fazem 

com que as funções 𝐹𝑖    tendem para zero. 

Para usar a abordagem de Newton-Raphson, todas as informações relativa à derivada 

da função 𝐹𝑖𝜃  é agrupado em uma matriz Jacobiana  𝐽𝑓  : 

 

 

𝐽𝑓 =

 
 
 
 
 
 
 
𝜕𝐹1

𝜕𝑃0,1

𝜕𝐹1

𝜕𝑃0,2
 …

𝜕𝐹1

𝜕𝑃0,𝑛

𝜕𝐹2

𝜕𝑃0,1

 𝜕𝐹2

𝜕𝑃0,2

 
 …

𝜕𝐹2

𝜕𝑃0,𝑛

 

𝜕𝐹𝑛
𝜕𝑃0,1

𝜕𝐹𝑛
𝜕𝑃0,2

 …
𝜕𝐹𝑛
𝜕𝑃0,𝑛  

 
 
 
 
 
 

  

(

(27) 

 

Finalmente, o sistema de resolução utilizado pelo programa é regido pela seguinte 

equação de Newton-Raphson:  

 

 𝑃 0,𝑛𝑜𝑣𝑜 = 𝑃 0,𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐽𝑓−1𝐹  (28) 

 

Onde a coluna da matriz 𝑃 0 contém a pressão de estagnação de cada ponto e a matriz 

𝐹  0 contém os valores de F em cada ponto.  

Para o cálculo das perdas no sistema de tubulação, pode-se inserir o coeficiente de 

Hazen-William, o fator de atrito de Darcy-Weisbach e a rugosidade absoluta do duto. Quando 

se define o coeficiente de Hazen-William para um trecho de dutos, o programa transforma em 

um coeficiente de atrito de Darcy- Weisbach com a Equação 29. 
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𝑄

𝐻𝑊
=  

17.25

𝑓0.54  𝑉𝐷 0.081
 

(

(29) 

 

Onde 𝑄𝐻𝑊  representa o coeficiente de Hazen-William, V a velocidade em ft/s e D é o 

diâmetro em ft. 

Ao utilizar o método da rugosidade absoluta, o programa calcula a rugosidade relativa 

e o número de Reynolds para cada seção do duto de acordo com os dados inseridos no sistema 

de cálculo de perda por fricção da seguinte forma: 

 Escoamento Laminar (Re<2300) 

 

 
𝑓 =

64

𝑅𝑒
 

(30) 

 

 Escoamento transiente (2300<Re<4000) 

O programa executa uma interpolação linear entre os valores de f para região laminar e 

turbulenta 

 Escoamento Turbulento (Re>4000) 

O programa utiliza a equação de Colebrook - White para calcular as perdas em regime 

turbulento, apresentada abaixo: 

 
𝑓 =   1.14 − 2 log  

𝜀

𝐷
+

9.35

𝑅𝑒 𝑓
  

−2

 
(31) 

 

As perdas associadas com os acessórios do sistema de tubulações tais como cotovelos, 

reduções ou ampliações foram definidas no programa que tem um banco de dados com os 

valores do coeficiente de perdas K para diferentes tamanhos e layouts dos elementos 

correspondentes.  

As perdas localizadas são calculadas com base na Equação 32: 

 
∆𝑃𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 =  𝐾

1

2
 𝑝𝑉2 

 

(32) 
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3.4 Planejamento de Experimentos em Simulação Computacional 

 

Segundo Button (2012), o planejamento experimental (PdE) ou “design of 

experiments” (DOE), representa um conjunto de ensaios estabelecido com critérios científicos 

e estatísticos, com o objetivo de determinar a influência de diversas variáveis nos resultados 

de um dado sistema ou processo. 

Esse objetivo maior pode ser dividido em outros objetivos de acordo com o propósito 

dos ensaios: 

a. Determinar quais variáveis são mais influentes nos resultados; 

b. Atribuir valores às variáveis influentes de modo a otimizar os resultados; 

c. Atribuir valores às variáveis influentes de modo a minimizar a variabilidade dos 

resultados; 

d. Atribuir valores às variáveis influentes de modo a minimizar a influência de variáveis 

incontroláveis; 

O planejamento de experimentos é uma forma eficiente de eliminar várias fontes de 

variabilidade e identificá-las, assegurando que o experimento forneça informações precisas 

sobre as respostas de interesse. 

Segundo Franceschini e Macchietto (2008) modelos baseados em técnicas de DOE 

aumenta a precisão dos parâmetros. Estas aplicações são usadas em uma ampla gama de 

campos, afim de destacar a crescente importância e utilização dos modelos baseados em 

técnicas de planejamento experimental em processos de engenharia. As vantagens que se 

podem obter a partir de um trabalho fundamentado nestes métodos estão bem consolidadas, 

estes experimentos permitem retirar uma informação de qualidade a partir dos dados 

experimentais com menos tempo e menos consumo de recursos. Isto é muito importante em 
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campos tradicionais, como em modelagens cinéticas e biológicas, onde a complexidade dos 

sistemas é elevada e carrega um alto custo. 

A utilização do DOE não é nova, mas a sua aplicação na área da simulação 

computacional é bem recente. Somente a partir de 1999 que Box, Hunter e Hunter, expuseram 

que o Planejamento de Experimentos poderia ser utilizado na análise da sensibilidade de um 

modelo de simulação.  Kleijnen (1999), explica que a possibilidade de aplicação do DOE em 

qualquer modelo de simulação, sejam determinísticos ou estocásticos, discretos ou contínuos, 

é uma grande vantagem. 

Segundo Franceschini e Macchietto (2008), desde os primeiros estudos teóricos sobre 

o modelo baseado em design of experience, o método sofreu um desenvolvimento 

significativo, em particular, nos últimos dez anos quando os avanços da computação tem feito 

o uso destas técnicas possíveis para aplicações mais complexas com tempos de solução 

razoável. 

3.4.1 Processo para conduzir os experimentos 

 

Antes de iniciar qualquer experimentação ou simulação, é importante estabelecer o 

planejamento dos testes.  Segundo Button (2012), a elaboração de um modelo físico-

matemático, mesmo que aproximado, possibilita um planejamento experimental mais 

dirigido, definindo-se valores de estudo adequados para as variáveis, reduzindo desta forma o 

número de ensaios. 

Segundo Montgomery (1991) e Carpinetti (2003), o procedimento para o 

planejamento e para a análise dos resultados deve considerar: 

1. Reconhecimento e relato do problema. Na prática, geralmente é difícil perceber 

que existe um problema que exige experimentos planejados formais, de maneira que 

não pode ser fácil obter-se um relato claro de problema que é aceito por todos. No 
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entanto é de primordial importância desenvolver todas as idéias do problema e 

definir de forma clara os objetivos específicos do experimento. 

2. Escolha dos fatores e dos níveis. São definidos os fatores a serem variados no 

experimento, a faixa dentro da qual cada fator sofrerá variações e os níveis para os 

quais os testes serão feitos; 

3. Escolha da variável resposta. Na escolha da variável resposta, o experimentador 

deve ter certeza de que aquela variável realmente fornece informação útil sobre o 

processo em estudo. O critério principal para essa escolha é de que o erro 

experimental de medida da variável de resposta seja mínimo, permitindo a análise 

estatística dos dados, com um número mínimo de réplicas. 

4. Seleção da matriz experimental: Segundo Montgomery (1991), se as três etapas 

anteriores foram seguidas corretamente, esta quarta etapa será relativamente simples 

de realizar. Ao selecionar ou construir a matriz experimental, devem ser considerados 

o número de fatores de controle, o número de níveis e os fatores não controláveis do 

processo. 

Ainda, nesta fase são definidas as seqüências das corridas (aleatoriamente), o número 

de replicas, as restrições dos experimentos e as possíveis interações que possam vir a ocorrer 

entre os fatores que estão sendo avaliados. 

5. Realização do experimento. Quanto da realização do experimento é de vital 

importância monitorar o processo, para garantir que tudo esteja sendo feito de acordo 

com o planejamento. Montgomery (1991) considera a pesquisa experimental como 

um processo iterativo, ou seja, as informações reunidas da primeira rodada de teste 

são utilizadas como dados de entrada da segunda rodada e por isso, cuidados devem 

ser tomados para não esgotar todos os recursos na primeira rodada do experimento. 
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6. Análise dos dados. Nesta etapa podem ser utilizados softwares estatísticos 

(MINITAB, EXCEL, STATISTICA), que ajudam a usar as técnicas de planejamento 

e análise de experimentos, os gráficos lineares e os gráficos de probabilidade normal. 

Os conceitos estatísticos são aplicados nos resultados de um experimento, para 

descrever o comportamento das variáveis de controle, a relação entre elas e para 

estimar os efeitos produzidos nas respostas observadas. 

7. Conclusões e recomendações. A partir da análise dos resultados. As conclusões e 

recomendações permitirão que decisões sejam tomadas a respeito do processo em 

estudo. Uma documentação extensa, com o uso de gráficos e tabelas permite que se 

apresentem os resultados obtidos, a análise efetuada, bem como futuras repetições do 

procedimento empregado. 

Algumas recomendações feitas por Montgomery (1991) sobre o uso de métodos 

estatísticos para o planejamento experimental: 

 O conhecimento técnico específico, não estatístico sobre o problema deve ser usado; 

 O delineamento experimental deve ser o mais simples possível;  

 Reconhecer a diferença entre o que é significativo estatisticamente e o que é 

significativo na prática seja industrial ou de pesquisa e, reconhecer que a 

experimentação é um processo iterativo. 

 

3.4.2 Planejamento Fatorial 𝟐𝒌 

 

Segundo JURAN et al., (1951) apud GALDÁMEZ (2002), um experimento fatorial 

com k fatores, cada um deles com dois (2) níveis, é denominado de experimento fatorial 2k. O 

processo experimental dessa técnica consiste em realizar testes com cada uma das 

combinações da matriz experimental, para em seguida, determinar e interpretar os efeitos 
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principais e de interação dos fatores investigados e assim, poder identificar as melhores 

condições experimentais.  

Para ilustrar o procedimento dessa técnica considere-se um experimento com quatro 

fatores (A, B, C e D), cada um com dois níveis. A listagem de suas combinações é chamada 

de matriz de planejamento e é o plano formal construído para conduzir os experimentos. 

Nesta matriz, são incluídos os fatores, os níveis e tratamentos do experimento. O número de 

rodadas n é igual a 16 (o experimento tem quatro fatores k=4, logo 24 = 16) e o número de 

colunas representando todos os efeitos possíveis será n-1, neste caso 15 colunas. O conjunto 

representado são todos os efeitos possíveis, efeitos principais de cada fator isolado e efeitos 

das interações entre fatores. Os níveis podem ser quantitativos ou qualitativos e são 

representados por: + máximo (superior) e – mínimo (inferior). 

A matriz de planejamento lista os ensaios na ordem padrão. Todas as colunas 

começam com o nível inferior (-) do fator e depois os sinais vão se alternando (- + - +....) na 

primeira coluna, na segunda coluna dois a dois (-- ++ ....), na terceira coluna quatro sinais 

negativos e quatro sinais positivos (---- ++++) e na quarta coluna oito sinais negativos e oito 

sinais positivos. Na Tabela 1 é representada a matriz de planejamento do exemplo descrito.   

A realização dos experimentos usará os sinais – ou + da matriz para definir os valores 

dos fatores, por exemplo, na quarta rodada os fatores A e B serão usados nos seus níveis 

superiores e os fatores C e D nos seus níveis inferiores, e será obtido o valor Y4 para a 

resposta avaliada. 
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Tabela 1: Matriz de um Planejamento 2
4
 para um Experimento com resposta Y 

(Fatores Principais) 

 

 

 

Para determinar o efeito de interação, primeiramente devem ser construídas as colunas 

das interações da matriz de planejamento. Essas colunas são formadas por meio da 

multiplicação das colunas dos efeitos principais. As colunas das interações têm o sinal 

resultante da multiplicação dos sinais das colunas dos fatores que interatuam, e serão usadas 

para o cálculo dos efeitos dessas interações como mostram as Tabelas 2 e 3 

(MONTGOMERY, 1997).  

 

 

 

 

 

A B C D

1 - - - - Y1

2 + - - - Y2

3 - + - - Y3

4 + + - - Y4

5 - - + - Y5

6 + - + - Y6

7 - + + - Y7

8 + + + - Y8

9 - - - + Y9

10 + - - + Y10

11 - + - + Y11

12 + + - + Y12

13 - - + + Y13

14 + - + + Y14

15 - + + + Y15

16 + + + + Y16

Rodada
Fatores principais

Resposta
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Tabela 2: Matriz de um Planejamento 2
4
 para um Experimento com resposta Y 

(Interações 2
a
 Ordem) 

 

 

 

Tabela 3: Matriz de um Planejamento 2
4
 para um Experimento com resposta Y 

(Interações de 3
a
 e 4ª Ordem) 

 

 

AB AC AD BC BD CD

1 + + + + + +

2 - - - + + +

3 - + + - - +

4 + - - - - +

5 + - + - + -

6 - + - - + -

7 - - + + - -

8 + + - + - -

9 + + - + - -

10 - - + + - -

11 - + - - + -

12 + - + - + -

13 + - - - - +

14 - + + - - +

15 - - - + + +

16 + + + + + +

2a ordem

Interações

Rodada

4a ordem

ABC ABD ACD BCD ABCD

1 - - - - +

2 + + + - -

3 + + - + -

4 - - + + +

5 + - + + -

6 - + - + +

7 - + + - +

8 + - - - -

9 - + + + -

10 + - - + +

11 + - + - +

12 - + - - -

13 + + - - +

14 - - + - -

15 - - - + -

16 + + + + +

3a ordem

Interações

Rodada
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3.4.2.1 Cálculo dos Efeitos 

 

Existem duas formas rápidas de calcular o efeito E(x), o Algoritmo Box, Hunter and 

Hunter e o Algoritmo Yates. O primeiro é o mais usado e calcula tanto o efeito produto das 

variações nos fatores principais quanto os resultantes de interações entre eles, a partir dos 

sinais utilizados para definir os níveis na matriz de planejamento. Calcula-se a diferença entre 

a resposta média no nível alto do fator e a resposta média no nível baixo do fator (ver 

Equações 33-36). O resultado mostra o efeito que tem sobre a resposta média, a variação de 

um fator do seu nível baixo ao seu nível alto. 

Por exemplo, quando o fator A interveio no experimento no nível (+) as respostas 

obtidas são: Y2, Y4, Y6, Y8, Y10, Y12, Y14 e Y16 e quando o fez no nível (-) foram: Y1, 

Y3, Y5, Y7, Y9, Y11, Y13 e Y15. Sabendo isso então é possível calcular o efeito que teve 

sobre a resposta Y que o fator A mudara do seu nível (+) para o seu nível (-) (conforme 

Tabela 1). As Equações abaixo calculam os efeitos dos fatores principais. 

 

 E A =
 Y2 + Y4 + Y6 + Y8 + Y10 + Y12 + Y14 + Y16 

8
−

(Y1 + Y3 + Y5 + Y7 + Y9 + Y11 + Y13 + Y15)

8
 (33) 

 

 E B =
 Y3 + Y4 + Y7 + Y8 + Y11 + Y12 + Y15 + Y16 

8
−

(Y1 + Y2 + Y5 + Y6 + Y9 + Y10 + Y13 + Y14)

8
 (34) 

 

 E C =
 Y5 + Y6 + Y7 + Y8 + Y13 + Y14 + Y15 + Y16 

8
−

(Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y9 + Y10 + Y11 + Y12)

8
 (35) 

 
 

 
E D =

 Y9 + Y10 + Y11 + Y12 + Y13 + Y14 + Y15 + Y16 

8
−

(Y1 + Y2 + Y3 + Y4 + Y5 + Y6 + Y7 + Y8)

8
 (36) 

  

Da mesma forma, o efeito que causa sobre a resposta a interação entre os fatores A e B 

é definida como diferença média entre os efeitos de A nos dois níveis de B. Os efeitos de 

terceira ordem seguem a mesma rotina.  

Nesta etapa dos experimentos, alguns autores comentam que embora seja simples 

estimar esses efeitos, muitas vezes é difícil definir qual é realmente o fator de controle que 

produz uma diferença significativa nas respostas e na maioria das vezes necessita-se usar os 
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gráficos lineares (que representam os efeitos principais e de interação) e de probabilidade 

normal (MONTGOMERY, 1991). Nessa fase do procedimento experimental podem ser 

utilizados diferentes softwares para construir os gráficos como: planilha EXCEL, 

STATISTICA, MINITAB entre outros e aplicar técnicas de análise de variância (ANOVA). 

O planejamento experimental, de fato, é uma etapa obrigatória na realização dos 

experimentos, mas a análise estatística dos resultados não. O pesquisador pode optar por uma 

análise descritiva dos resultados e não realizar testes de hipóteses estatísticas 

(MONTGOMERY, 2004).  

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo é apresentada a execução das simulações através do software AFT 

Fathom e do Planejamento de Experimentos elaborado para a pesquisa conforme descrito no 

Capítulo 3, item 3.4, e, com o intuito de atingir os objetivos traçados para a pesquisa. 

A fim de se atingir os objetivos propostos, a metodologia será dividida em três etapas. 

A primeira etapa consiste no planejamento de experimentos para redução do número 

de simulações sem prejuízo da qualidade da informação com objetivo de determinar a 

influência de diversas variáveis no indicador de consumo dos sistemas de bombeamento 

analisados. 

A segunda etapa procede à simulação com o fluido água considerando que o resultado 

desta simulação constitui o critério de referência para as simulações com polpas de minério de 

ferro. 

Na terceira etapa serão acoplados os resultados das simulações com água para as 

simulações com polpa considerando que as curvas de desempenho de bombas se baseiam em 
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testes com água limpa. Portanto, correções são necessárias quando se trata do bombeamento 

de polpas. 

 

4.1 Materiais 

 

Em geral, os rejeitos de mineração são dispostos sob a forma de polpa (slurry), 

principalmente porque esta condição do resíduo constitui o subproduto natural das atividades 

de concentração dos minérios, sempre associadas a grandes demandas de água. A mistura em 

forma de polpa é transportada (por gravidade ou por bombeamento) por canaletas ou por 

tubulações („rejeitodutos‟) até o sistema de disposição final (PEIXOTO, 2012). A 

caracterização da polpa depende do entendimento de suas principais propriedades que, para 

Garcia (2014), são as massas específicas das fases constituintes e da polpa, a concentração 

dos sólidos, tamanho e forma das partículas e a viscosidade dinâmica. 

 A Tabela 4 apresenta a caracterização do rejeito resultante do beneficiamento de 

minério de ferro que será utilizada nas simulações de bombeamento. 

Tabela 4: Caracterização da polpa de minério de ferro. 
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4.2 Métodos 

4.2.1 Planejamento de Experimentos  

 

O PdE é uma ferramenta que permite simplificar os experimentos de forma geral, as 

simulações neste caso, e entender a relação entre as variáveis, como discutido anteriormente. 

Para estudar o efeito da variável sobre a resposta é preciso fazê-lo variar e observar o 

resultado dessa variação.  

Para a pesquisa em questão foi adotado o Planejamento fatorial 𝟐𝒌. Esse planejamento 

fatorial é indicado quando se deseja estudar os efeitos de duas ou mais variáveis de influência 

que podem ser controladas pelo experimentador. O planejamento de dois níveis, um superior, 

+ e outro inferior -, irá requerer a realização de 2 x 2 x ... x 2 = 2
k
 ensaios diferentes (BOX et 

al., 1978).  Em cada tentativa ou réplica, todas as combinações possíveis dos níveis de cada 

variável são investigadas.   

 

4.2.1.1 Seleção dos fatores e níveis 

 

A energia consumida em sistemas de bombeamento de polpa mineral depende do 

sistema: traçado, comprimento e diâmetro- e da polpa (volume de polpa a ser transportado, 

granulometria e concentração de sólidos). 

O levantamento das variáveis e dos fatores, conforme apresentado na Tabela 5, foram 

baseadas nas condições industriais de transporte da polpa de minério de ferro. É importante 

ressaltar que, para este tipo de análise ser mais efetivo, é indicado que se escolham níveis (+) 

e (-) não muito distantes um do outro. 
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Tabela 5: Variáveis e Fatores no Planejamento de experimentos. 

 

Algumas observações devem ser feitas à Tabela 5. O fator A, concentração 

volumétrica da polpa, tem uma influência significativa na operação do sistema, devido ao 

qual, foram selecionados dois planejamentos para essa variável. O primeiro planejamento com 

níveis entre 5% e 10% e o segundo com níveis entre 15% e 20%. Para o fator D, comprimento 

do sistema, foram selecionados três planejamentos. O primeiro planejamento com níveis entre 

500m e 1000m, o segundo com níveis entre 2000m e 3000m e o terceiro com níveis entre 

4000m e 6000m.  

As matrizes de planejamento foram construídas como explanado no Capítulo 3. A 

Tabela 6 apresenta as seis matrizes de planejamento de forma resumida “renomeadas” como: 

Matriz 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2.  

 

 

 

 

 

Valores

4

2

2

6

5% e 10% 15% e 

20%

100 µm           

300 µm

8 pol                  

10 pol

500, 1000, 2000, 

3000,  4000, 

6000 m

A → Concentração 

volumétrica da polpa

B →Granulometria do pó 

(d50)

C →Diâmetro do conduto 

do sistema

D →Comprimento do 

conduto do sistema

Variáveis/Fatores Níveis
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Tabela 6: Matrizes de Planejamento para polpas. 

 

A → Concentração volumétrica 

da polpa

B →Granulometria do pó (d50) 

[µm]

C →Diâmetro do conduto do 

sistema [pol]

D →Comprimento do conduto 

do sistema [m]

Variáveis/Fatores

A → Concentração volumétrica 

da polpa

B →Granulometria do pó (d50) 

[µm]

C →Diâmetro do conduto do 

sistema [pol]

D →Comprimento do conduto 

do sistema [m]

Variáveis/Fatores

100  e 300 100  e 300 

8  e 10 8  e 10 

4000 e 6000 4000 e 6000 

Matriz 3.1 Matriz 3.2

Níveis                   

[-]    [+]

Níveis                   

[-]    [+]

5% e 10%       15% e 20%       

100  e 300 100  e 300 

8  e 10 8  e 10 

2000 e 3000 2000 e 3000

Matriz 2.1 Matriz 2.2

Níveis                   

[-]    [+]

Níveis                   

[-]    [+]

5% e 10%       15% e 20%       

D →Comprimento do conduto 

do sistema [m]
500 e 1000 

Matriz 1.1 Matriz 1.2

Níveis                   

[-]    [+]

15% e 20%       

100  e 300 

8  e 10 

500 e 1000 

B →Granulometria do pó (d50) 

[µm]
100  e 300 

C →Diâmetro do conduto do 

sistema [pol]
8  e 10 

Variáveis/Fatores
Níveis                     

[-]    [+]

A → Concentração volumétrica 

da polpa
5% e 10%       
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4.2.2 Simulações 

4.2.2.1 Seleção de Bombas Centrífugas 

 

Considerando que o escoamento com água é a referência para análise do indicador 

energético, a seleção da bomba deve ser cuidadosa e baseada na informação disponível de 

fabricantes destas máquinas e da prática da engenharia nesta aplicação específica. Quanto 

menor o número de bombas no sistema, “maior” deve ser a bomba selecionada. Entende-se 

por bomba “maior”, uma bomba com rotor maior, mais capacidade para recalcar fluido e 

consequentemente, maior consumo de potência mesmo que trabalhando na região de alto 

rendimento. A premissa para a seleção da bomba, ou do conjunto quando associadas em série, 

mais apropriada para cada configuração do sistema é aquela que apresente menor consumo de 

potência na região de máxima eficiência.  

O “tamanho” da bomba é extremamente relevante e a seleção desta deve seguir 

rigorosos procedimentos, onde a experiência de engenheiros responsáveis pelo projeto é 

importante. A seleção de uma bomba que seja capaz de satisfazer os parâmetros de operação 

(Q e H) não é o suficiente para garantir o transporte de polpa em condições ótimas. Para isso, 

outras duas considerações devem ser verificadas. A primeira diz respeito à eficiência com que 

a máquina trabalha nas condições de operação e a segunda está relacionada à que a bomba 

deve garantir que a velocidade de escoamento da polpa, seja maior que a velocidade de 

deposição, para evitar que as partículas decantem e ocorra a obstrução do sistema. Se a 

velocidade de fluido for injustificadamente muito alta, ocorrera um significativo incremento 

das perdas de carga no sistema e, conseqüentemente, maior energia deve ser fornecida ao 

fluido para seu transporte. 

A Figura 13 ilustra o layout típico do sistema de transporte utilizado no presente 

trabalho, assim como as características dos elementos que compõem o sistema. 
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Figura 13: Layout do sistema de bombeamento. 

 

4.2.2.2 Metodologia das Simulações 

 

Inicialmente realiza-se a simulação com água, usando-se o software Applied Flow 

Technology (AFT), considerando que o resultado desta simulação constitui o critério de 

referência para as simulações com polpas de minério de ferro. 

Uma vez obtidos os parâmetros de operação desse sistema quando operando com 

água, procede-se à simulação com polpas.  A grande dificuldade destas últimas simulações, a 

diferença da simulação com água, é que não se conhecem as curvas características das 

bombas quando recalcando polpas. 

Para superar essa dificuldade optou-se por uma metodologia que prevê a correção de 

desempenho de bombas, quando da simulação de bombeamento de polpas. Cave (1976), 

propôs que a modificação dos parâmetros operacionais de uma bomba operando com água 

relativo ao desempenho dessa bomba operando com polpas pode ser avaliada mediante dois 

fatores de correção: razão de altura (HR) e a razão de eficiência (ER).  

A razão de altura e a razão de eficiência são determinadas através do Diagrama de 

Cave, mostrado na Figura 12. Através de seu uso é possível obter os fatores de correção, em 

função da concentração volumétrica da polpa e da granulometria e a densidade do pó de 

minério, que permite obter os valores em que a bomba de recalque de polpa deve operar. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa pretende fornecer critérios que possam auxiliar no projeto de sistemas de 

bombeamento de polpas minerais oriundas do processo de beneficiamento do minério de 

ferro, dentro dos valores descritos nas diferentes faixas para as variáveis em estudo (vide 

Tabela 6). 

 

5.1 Resultados das Simulações 

 

Definidas as etapas anteriores, o próximo passo consistiu em simular todas as 

condições propostas no PdE para, posteriormente, fazer a análise dos efeitos das variáveis no 

Indicador.  

A Tabela 7 apresenta, respectivamente, as entradas e os resultados obtidos para 

bombeamento com água. Nesta tabela, Q é a vazão da água, H é a altura manométrica 

fornecida pela bomba,  NTotal  é a potência consumida pela bomba (ou associação de bombas), 

η é a eficiência da bomba e I é o Indicador de desempenho. 
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Tabela 7: Características de entrada e resultados do sistema e dados da bomba 𝐵𝐶1 para água.  

 

Desses resultados, mostrados na tabela acima, é importante ressaltar: 

Para um mesmo valor de comprimento a vazão aumenta com o aumento do diâmetro 

do sistema.  Conforme conhecido, com o aumento do comprimento do sistema, aumentam as 

perdas de carga e, portanto, a energia (carga por unidade de peso) que a bomba tem que 

entregar ao fluido deve ser maior para o transporte do fluido até um determinado consumidor. 

Tendência similar verifica-se para a relação entre o diâmetro e a carga, o menor diâmetro 

provoca um aumento nas perdas de carga, aumentando conseqüentemente a carga (H) 

necessária para o transporte do fluido. Esses resultados são consistentes com a teoria clássica 

do escoamento pelo interior de um tubo. 

A potência mecânica fornecida à bomba pelo motor de acionamento, para um 

determinado fluido, depende da vazão recalcada, da carga entregue ao fluido, da massa 

específica do fluido e do rendimento da máquina nas condições de operação. 

Os resultados mostrados na Tabela 7 são apresentados, em forma gráfica, na Figura 

14, onde se relaciona o Indicador energético como função do comprimento do sistema e do 

diâmetro de duto. Os resultados mostram que quando o diâmetro é de 8 pol o aumento do 

Rodadas

L D Bombas Q HTotal NTotal η
Indicador 

I

[m] [pol.] BC1 [m³/h] [m] [kW] [%] (kWh/m³)

1 500 8 1 626,1 90,73 193,3 79,79 0,309    

2 500 10 1 955,6 75,78 287,1 68,49 0,300    

3 1000 8 1 608 138,7 299,4 76,45 0,492    

4 1000 10 1 1001 122,1 434,1 76,47 0,434    

5 2000 8 2 548,7 203,3 391 77,47 0,713    

6 2000 10 2 933,7 184,7 631,6 74,14 0,676    

7 3000 8 2 503,6 258 463,4 73,36 0,920    

8 3000 10 2 921,7 253 804,1 78,73 0,872    

9 4000 8 3 509,7 325,6 574 78,51 1,126    

10 4000 10 3 860,7 288,6 872,3 77,33 1,013    

11 6000 8 3 449,3 375,5 604 75,9 1,344    

12 6000 10 3 828 438,9 1093 78,86 1,320    

SaídasEntradas
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comprimento do sistema de bombeamento, de 500 m para 6000 m, provoca um crescimento 

do indicador em 335%. Já para o diâmetro de 10 pol e similares incrementos de comprimento 

no sistema, o aumento no indicador é da ordem de 340%. 

 

Figura 14: Variação de crescimento de I, em função do comprimento e diâmetro do sistema. 

 

5.2 Análise dos Resultados das Matrizes com Polpa 

 

Em continuação serão apresentados os resultados obtidos na simulação de polpas. Para 

facilitar a análise os resultados serão analisados acoplando as matrizes em pares conforme 

segue: 

5.2.1 Matrizes 1.1 e 1.2 

 

As Tabelas 8 e 9 apresentam os resultados obtidos nas simulações realizadas com 

polpa para as Matrizes 1.1 e 1.2. Nestas tabelas, Q é a vazão da polpa, H é a altura 

manométrica fornecida pela bomba,  NTotal  é a potência consumida pela bomba (ou associação 

de bombas), η é a eficiência da bomba, dP é a perda total de carga devido ao atrito, baseado 

na densidade da mistura de suspensão por comprimento de tubo e I é o Indicador de 

desempenho. 
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Tabela 8: Características de entrada e resultados do sistema para a Matriz 1.1. 

 

 

Tabela 9: Características de entrada e resultados do sistema para a Matriz 1.2. 

 

Análise da concentração volumétrica no Indicador 

 

Desses resultados, mostrados nas tabelas acima, é importante ressaltar: 

Rodadas

L D d50 Cv Q H NTotal η dP Indicador 

I [m] [pol.] [µm] % [m³/h] [m] [kW] [%] [kPa] (kWh/m³)

1 500 - 8 - 100 - 5 - 598 87 204 76,53 518 0,341

2 500 - 8 - 100 - 10 + 567 83,5 212 73,42 560 0,374

3 500 - 8 - 300+ 5 - 574 84,3 196 74,13 513 0,342

4 500 - 8 - 300+ 10 + 518 79 194 69,5 553 0,374

5 500 - 10 + 100 - 5 - 891 72,67 296 65,69 494 0,332

6 500 - 10 + 100 - 10 + 804 69,72 293 63 535 0,364

7 500 - 10 + 300+ 5 - 842 70,4 280 63,62 490 0,332

8 500 - 10 + 300+ 10 + 719 66 269 59,7 532 0,374

9 1000 + 8 - 100 - 5 - 584,6 133,3 319 73,36 944 0,546

10 1000 + 8 - 100 - 10 + 557 128 333 70,4 981 0,598

11 1000 + 8 - 300+ 5 - 564 129,1 308 71,1 905 0,545

12 1000 + 8 - 300+ 10 + 509 121,1 304,2 66,63 913 0,598

13 1000 + 10 + 100 - 5 - 952 117,1 456 73,4 783 0,479

14 1000 + 10 + 100 - 10 + 888 112,3 466 70,4 813 0,525

15 1000 + 10 + 300+ 5 - 914 113,4 438 71,1 750 0,479

16 1000 + 10 + 300+ 10 + 793 106,4 416,8 66,63 756 0,525

Entradas Saídas

Rodadas

L D d50 Cv Q H NTotal η dP Indicador 

I [m] [pol.] [µm] % [m³/h] [m] [kW] [%] [kPa] (kWh/m³)

1 500 - 8 - 100 - 15 - 538 81,2 219 71,4 604 0,407

2 500 - 8 - 100 - 20 + 505 78,94 222 69,43 649 0,440

3 500 - 8 - 300+ 15 - 472 74,85 192 66 598 0,406

4 500 - 8 - 300+ 20 + 468 71,22 206 62,64 650 0,440

5 500 - 10 + 100 - 15 - 709 67,82 281 61,31 579 0,396

6 500 - 10 + 100 - 20 + 695 65,93 296 60 629 0,426

7 500 - 10 + 300+ 15 - 665 62,52 264 56,51 583 0,397

8 500 - 10 + 300+ 20 + 650 59,5 277 54 637 0,426

9 1000 + 8 - 100 - 15 - 528,6 124,4 344 68,5 1030 0,650

10 1000 + 8 - 100 - 20 + 491 120,9 345 66,56 1070 0,702

11 1000 + 8 - 300+ 15 - 469 114,7 304 63,4 985 0,649

12 1000 + 8 - 300+ 20 + 433 109,11 305 60,05 1140 0,704

13 1000 + 10 + 100 - 15 - 825 109,3 471 68,5 859 0,571

14 1000 + 10 + 100 - 20 + 716 106,2 439 67 897 0,613

15 1000 + 10 + 300+ 15 - 713 101 409 63,11 847 0,574

16 1000 + 10 + 300+ 20 + 691 96 431 59,6 994 0,624

Entradas Saídas
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i. Para o comprimento constante de 500m em dutos de 8 pol e granulometria 

d50=100µm, a magnitude de I cresceu de 0,341 kWh/m³ para 0,440 kWh/m³, 

representando um aumento de 29% quando a concentração de sólidos subiu de 5% 

para 20%; para partículas de granulometria d50=300µm, I cresceu de 0,342 kWh/m³ 

para 0,440 kWh/m³, aumentando 28,65%. Se considerarmos o bombeamento de água 

nas mesmas condições de comprimento e diâmetro do sistema, o incremento no 

indicador é de 42,4%. Em dutos de 10 pol, e granulometria d50=100µm, a magnitude 

de I cresceu de 0,332 kWh/m³ para 0,426 kWh/m³, representando um aumento de 

28,3% quando a concentração de sólidos subiu de 5% para 20%; para partículas de 

granulometria d50=300µm, I cresceu de 0,332 kWh/m³ para 0,426 kWh/m³, 

aumentando 28,3%. Quando comparado com o bombeamento de água nestas últimas 

duas condições de estudo, o indicador aumentou em 42%. 

ii. Para o comprimento constante de 1000 m em dutos de 8 pol e granulometria 

d50=100µm, a magnitude de I cresceu de 0,546 kWh/m³ para 0,702 kWh/m³, significa 

um aumento de 28,57% quando a concentração de sólidos subiu de 5% para 20%; para 

partículas de granulometria d50=300µm, I cresceu de 0,545 kWh/m³ para 0,704 

kWh/m³, aumentando 29,2%. Se considerarmos o bombeamento de água nas mesmas 

condições de comprimento e diâmetro do sistema, o incremento no indicador é de 

42,68% e 43,1% respectivamente. Em dutos de 10 pol, e menor granulometria 

d50=100µm, a magnitude de I cresceu de 0,479 kWh/m³ para 0,613 kWh/m³, 

representando um aumento de 27,97% quando a concentração de sólidos subiu de 5% 

para 20%; para partículas de maior granulometria d50=300µm, I cresceu de 0,479 

kWh/m³ para 0,624 kWh/m³, aumentando 30,3%. Quando comparado com o 

bombeamento de água nestas últimas duas condições de estudo, o indicador aumentou 

em 41,24% e 43,8%, respectivamente. 
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iii. Verifica-se que, aumentando ao dobro o comprimento do sistema em dutos de 8 pol e 

granulometria d50=100µm, o Indicador, apresenta um incremento de 

aproximadamente 106%, em consequência ao aumento da concentração de sólidos de 

5% para 20%; para partículas de granulometria d50=300µm, I cresceu 106%. Em 

dutos de 10 pol, e granulometria d50=100µm, a magnitude de I cresceu 84,64% 

quando a concentração de sólidos subiu de 5% para 20%; para partículas de 

granulometria d50=300µm, I cresceu 87,95%. 

 

Análise do comprimento do sistema no Indicador 

 

Desses resultados, é importante ressaltar: 

i. Para a concentração constante de 5% em dutos de 8 pol e granulometria d50=100µm, 

a magnitude de I cresceu de 0,341 kWh/m³ para 0,546 kWh/m³, representando um 

aumento de 60,12% quando o comprimento subiu de 500 para 1000 m; para partículas 

de granulometria d50=300µm, I cresceu de 0,342 kWh/m³ para 0,545 kWh/m³, 

aumentando 59,36%. Se considerarmos o bombeamento de água nas mesmas 

condições de comprimento e diâmetro do sistema, o incremento no indicador é de 11% 

e 10,77% respectivamente.  Em dutos de 10 pol e granulometria d50=100µm, a 

magnitude de I cresceu de 0,332 kWh/m³ para 0,479 kWh/m³, representando um 

aumento de 44,3% quando o comprimento subiu de 500 para 1000 m; para partículas 

de granulometria d50=300µm, I cresceu de 0,332 kWh/m³ para 0,479 kWh/m³, 

aumentando 44,3%. Quando comparado com o bombeamento de água nestas últimas 

duas condições de estudo, o indicador aumentou em 10,37% e 10,37%, 

respectivamente. 
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ii. Para a concentração constante de 20% em dutos de 8 pol e granulometria d50=100µm, 

a magnitude de I cresceu de 0,440 kWh/m³ para 0,702 kWh/m³, significa um aumento 

de 59,54% quando o comprimento subiu de 500 para 1000 m; para partículas de 

granulometria d50=300µm, I cresceu de 0,440 kWh/m³ para 0,704 kWh/m³, 

aumentando 60%. Se considerarmos o bombeamento de água nas mesmas condições 

de comprimento e diâmetro do sistema, o incremento no indicador é de 42,68% e 43% 

respectivamente. Em dutos de 10 pol e granulometria d50=100µm, a magnitude de I 

cresceu de 0,426 kWh/m³ para 0,613 kWh/m³, representando um aumento de  43,9% 

quando o comprimento subiu de 500 para 1000 m; para partículas de maior 

granulometria d50=300µm, I cresceu de 0,426 kWh/m³ para 0,624 kWh/m³, 

aumentando 46,48%. Quando comparado com o bombeamento de água nestas últimas 

duas condições de estudo, o indicador aumentou em 41,24% e 43,78%, 

respectivamente. 

iii. Verifica-se que, aumentando a concentração volumétrica de sólidos de 5% a 20% em 

sistemas com comprimento de 500 m, dutos de 8 pol e granulometria d50=100µm, o 

Indicador apresenta um incremento de aproximadamente 29,32%. Em dutos de 10 pol 

de diâmetro, comprimento de 1000 m e polpas com granulometria d50=300µm, a 

magnitude de I cresceu 30,3% quando a concentração de sólidos subiu de 5% para 

20%. Analisando-se valores extremos dessas variáveis, ou seja, níveis (–) de 

comprimento (500 m), diâmetro (8 pol) de granulometria (d50=100µm) e 

concentração volumétrica de sólido na polpa (Cv 5%)  e níveis (+) de comprimento 

(1000 m), diâmetro (10 pol) de granulometria (d50=300µm) e concentração 

volumétrica de sólido na polpa (Cv 20%), o incremento no indicador é da ordem de 

82,99%. 
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iv. Resultados qualitativamente semelhantes foram obtidos para as concentrações 

intermediarias (10% e 15%). 

 

 

Análise do diâmetro do duto no Indicador 

 

Desses resultados, é importante ressaltar: 

i. Para o comprimento constante de 500m em concentrações de 5% e granulometria 

d50=100µm, a magnitude de I reduziu 2,64% com o aumento do diâmetro; enquanto 

que para granulometria d50=300µm, I reduziu 2,92% com o aumento do diâmetro.  

Em concentrações de 20%, e granulometria d50=100µm, a magnitude de I reduziu 

3,2% com o aumento do diâmetro; para partículas de granulometria d50=300µm, I 

reduziu 3,2%.  

ii. Para o comprimento constante de 1000m em concentrações de 5% e granulometria 

d50=100µm, a magnitude de I reduziu 12,27% com o aumento do diâmetro; enquanto 

que para granulometria d50=300µm, I reduziu 12,11% com o aumento do diâmetro.  

Em concentrações de 20%, e granulometria d50=100µm, a magnitude de I reduziu 

12,68%; enquanto que para partículas de maior granulometria d50=300µm, I reduziu 

11,36% com o aumento do diâmetro. 

 

Análise da granulometria no Indicador 

 

Desses resultados, é importante ressaltar: 

i. Para o comprimento constante de 500m em dutos de 8 pol e concentração de 5%, a 

magnitude de I manteve-se 0,342 kWh/m³ quando a granulometria subiu de 100 para 
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300µm; para concentração de 20%, I manteve-se 0,440 kWh/m³ quando a 

granulometria aumentou. Se considerarmos o bombeamento de água nas mesmas 

condições de comprimento e diâmetro do sistema, o incremento no indicador é de 

10,67% e 42,4% respectivamente. Em dutos de 10 pol, e concentração de 5%, a 

magnitude de I manteve-se 0,332 kWh/m, quando a granulometria subiu de 100 para 

300µm; para concentração de 20%, I manteve-se 0,426 kWh/m³ quando a 

granulometria aumentou. Quando comparado com o bombeamento de água nestas 

últimas duas condições de estudo, o indicador aumentou em 10,66% e 42%, 

respectivamente. 

ii. Para o comprimento constante de 1000m em dutos de 8 pol e concentração de 5%, a 

magnitude de I manteve-se 0,546 kWh/m³ quando a granulometria subiu de 100 para 

300µm; para concentração de 20%, I cresceu de 0,702 kWh/m³ para 0,704 kWh/m³, 

aumentando ligeiramente 0,28% aumentando a granulometria. Se considerarmos o 

bombeamento de água nas mesmas condições de comprimento e diâmetro do sistema, 

o incremento no indicador é de 10,97% e 43,1% respectivamente.  Em dutos de 10 pol, 

e concentração de 5%, a magnitude de I manteve-se 0,479 kWh/m³, quando a 

granulometria subiu de 100 para 300µm; para concentração de 20%, I cresceu de 

0,613 kWh/m³ para 0,624 kWh/m³, aumentando ligeiramente 2% quando a 

granulometria aumentou. Quando comparado com o bombeamento de água nestas 

últimas duas condições de estudo, o indicador aumentou em 10,37% e 43,78%, 

respectivamente. 
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Análise da perda de carga no Indicador 

 

As Figuras 15 e 16 apresentam a curva da perda de carga por metro de tubo (dP) em 

função do Indicador (I) para polpas minerais com concentrações em volume de 5% a 20%. A 

Figura 15 apresenta as partículas de menor diâmetro e a Figura 16 apresenta os resultados 

para as partículas com maior diâmetro. 

 

 

 

Figura 15: Curva dP x I para as Matrizes 1.1 e 1.2 e d50=100µm a) Diâmetro de 8 pol.; b) 

Diâmetro de 10 pol. 
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Figura 16: Curva dP x I para as Matrizes 1.1 e 1.2 e d50=300µm a) Diâmetro de 8 pol.; b) 

Diâmetro de 10 pol. 

 

O comprimento do sistema, o diâmetro do duto, a concentração volumétrica e a 

granulometria como variáveis independentes exercem uma significativa influência na perda 

de carga do sistema. A perda de carga no sistema se reflete na quantidade de energia que deve 
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ser fornecida ao fluido e, portanto, existe uma relação entre todas essas variáveis na perda de 

carga e no indicador. As Figuras mostram que à medida que as perdas de carga aumentam, 

aumenta a magnitude do Indicador.  

 

5.2.2 Matrizes 2.1 e 2.2 

 

Quando simuladas as condições descritas nas Matrizes 2.1 e 2.2 considerando a 

operação de apenas uma bomba, aquela descrita nas Matrizes anteriores (1.1 e 1.2), 

observaram-se dois possíveis problemas de operação: ou operação do sistema com valores 

“baixos” de eficiência e/ou que a bomba não é capaz de atender as novas exigências. Entende-

se por “baixos” valores de eficiência quando a bomba trabalha fora da região ótima de 

trabalho, ou seja, o rendimento de operação é menor que 0,9 do rendimento máximo dessa 

máquina.   

A fim de atender essas novas condições de projeto, modificou-se a configuração do 

sistema e utilizaram-se na simulação duas bombas 𝐵𝐶1, associadas em série. Com esse tipo de 

associação pretende-se aumentar a carga entregue ao fluido, sem modificações significativas 

da vazão. 

As Tabelas 10 e 11 exibem os resultados do Indicador para as variáveis conforme 

descrito na Tabela 6, Matrizes 2.1 e 2.2.  
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Tabela 10: Características de entrada e resultados do sistema para a Matriz 2.1. 

 

Tabela 11: Características de entrada e resultados do sistema para a Matriz 2.2. 

 

 

 

 

 

Rodadas

L D d50 Cv Q H NTotal η dP Indicador I 

[m] [pol.] [µm] % [m³/h] [m] [kW] [%] [kPa] (kWh/m³)

1 2000- 8 - 100 - 5 - 518 195 408 74,3 1635 0,788

2 2000- 8 - 100 - 10 + 479 187 414 71,3 1708 0,863

3 2000- 8 - 300+ 5 - 496 188,9 391 71,97 1575 0,788

4 2000- 8 - 300+ 10 + 419 177,1 362 67,5 1601 0,863

5 2000- 10 + 100 - 5 - 876 177,1 655 71,1 1448 0,748

6 2000- 10 + 100 - 10 + 798 169,9 655 68,2 1512 0,820

7 2000- 10 + 300+ 5 - 837 171,6 626 68,87 1393 0,748

8 2000- 10 + 300+ 10 + 682 160,9 555 65 1417 0,814

9 3000 + 8 - 100 - 5 - 479,2 247,4 506 70,35 2216 1,056

10 3000 + 8 - 100 - 10 + 431 237,4 501 67,2 2319 1,162

11 3000 + 8 - 300+ 5 - 456 239,7 481 68,2 2137 1,055

12 3000 + 8 - 300+ 10 + 345 224,8 397,6 64,13 2182 1,153

13 3000 + 10 + 100 - 5 - 863 242,6 832 75,5 2159 0,965

14 3000 + 10 + 100 - 10 + 784 232,8 829 72,43 2259 1,057

15 3000 + 10 + 300+ 5 - 825 235 796 73,14 2082 0,965

16 3000 + 10 + 300+ 10 + 663 220,4 700,3 68,6 2125 1,057

Entradas Saídas

Rodadas

L D d50 Cv Q H NTotal η dP Indicador I 

[m] [pol.] [µm] % [m³/h] [m] [kW] [%] [kPa] (kWh/m³)

1 2000- 8 - 100 - 15 - 433 182 406 69,34 1800 0,939

2 2000- 8 - 100 - 20 + 340 176,9 344 67,4 1887 1,014

3 2000- 8 - 300+ 15 - 350 167,72 329 63,91 1834 0,940

4 2000- 8 - 300+ 20 + 345 159,6 350 60,81 2227 1,017

5 2000- 10 + 100 - 15 - 697 165,3 621 66,35 1595 0,891

6 2000- 10 + 100 - 20 + 619 160,68 597 64,5 1792 0,965

7 2000- 10 + 300+ 15 - 681 152,4 607 61,2 1752 0,891

8 2000- 10 + 300+ 20 + 662 144,98 638 58,2 2082 0,964

9 3000 + 8 - 100 - 15 - 359,3 231 452 65,7 2449 1,258

10 3000 + 8 - 100 - 20 + 353 224,46 480 63,82 2904 1,361

11 3000 + 8 - 300+ 15 - 342 212,86 431 60,52 2789 1,260

12 3000 + 8 - 300+ 20 + 325 202,6 439 58 3393 1,353

13 3000 + 10 + 100 - 15 - 674 226,4 775 70,5 2386 1,149

14 3000 + 10 + 100 - 20 + 660 220,2 821 68,5 2789 1,244

15 3000 + 10 + 300+ 15 - 646 208,8 743 65 2633 1,150

16 3000 + 10 + 300+ 20 + 645 198,6 802 61,8 3169 1,243

Entradas Saídas
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Análise da concentração volumétrica no Indicador 

 

Desses resultados, mostrados nas tabelas acima, é importante ressaltar: 

i. Para o comprimento constante de 2000m em dutos de 8 pol e granulometria 

d50=100µm, a magnitude de I cresceu de 0,788 kWh/m³ para 1,014 kWh/m³ 

representando um aumento de 28,68%, quando a concentração de sólidos subiu de 5% 

para 20%; para partículas de granulometria d50=300µm, I cresceu de 0,788 kWh/m³ 

para 1,016 kWh/m³ aumentando em 28,93%, para a mesma faixa de incremento de 

concentração de sólidos. Se considerarmos o bombeamento de água nas mesmas 

condições de comprimento e diâmetro do sistema, o incremento no indicador é de 

42,22% e 42,49% respectivamente. Em dutos de 10 pol, e granulometria d50=100µm, 

a magnitude de I cresceu de 0,748 kWh/m³ para 0,964 kWh/m³ representando um 

aumento de 28,88%, para a mesma faixa de incremento de concentração de sólidos; 

para partículas de granulometria d50=300µm, I cresceu de 0,748 kWh/m³ para 0,964 

kWh/m³ aumentado em 28,88%. Quando comparado com o bombeamento de água 

nestas últimas duas condições de estudo, o indicador aumentou em 42,6%, 

respectivamente. 

ii. Para o comprimento constante de 3000 m em dutos de 8 pol e granulometria 

d50=100µm, a magnitude de I cresceu de 1,056 kWh/m³ para 1,361 kWh/m³, significa 

28,88% de aumento, quando a concentração de sólidos subiu de 5% para 20%; para 

partículas de granulometria d50=300µm, I cresceu de 1,055 kWh/m³ para 1,353 

kWh/m³ aumentando 28,3%. Se considerarmos o bombeamento de água nas mesmas 

condições de comprimento e diâmetro do sistema, o incremento no indicador é de 

47,93% e 47,1% respectivamente. Em dutos de 10 pol, e granulometria d50=100µm, a 

magnitude de I cresceu de 0,965 kWh/m³ para 1,243 kWh/m³ representando um 
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aumento de 28,8%, para a mesma faixa de incremento de concentração de sólidos; 

enquanto que para partículas de granulometria d50=300µm, I cresceu de 0,965 

kWh/m³ para 1,243 kWh/m³ aumento de 28,81%. Quando comparado com o 

bombeamento de água nestas últimas duas condições de estudo, o indicador aumentou 

em 42,55%, respectivamente. 

iii. Verifica-se que aumentando ao dobro o comprimento do sistema em dutos de 8 pol e 

menor granulometria d50=100µm, o Indicador, apresenta um incremento de 

aproximadamente 72,72%, em consequência para a mesma faixa de incremento de 

concentração de sólidos; para partículas de granulometria d50=300µm, I cresceu 

71,7%. Em dutos de 10 pol, e granulometria d50=100µm, a magnitude de I cresceu 

66,2% quando a concentração de sólidos subiu de 5% para 20%; para partículas de 

granulometria d50=300µm, I cresceu 66,2%. 

 

Análise do comprimento do sistema no Indicador 

 

Desses resultados, é importante ressaltar: 

i. Para a concentração constante de 5% em dutos de 8 pol e granulometria d50=100µm, 

a magnitude de I cresceu de 0,788 kWh/m³ para 1,056 kWh/m³, representando um 

aumento de 34% quando o comprimento subiu de 2000 para 3000 m; para partículas 

de granulometria d50=300µm, I cresceu de 0,788 kWh/m³ para 1,055 kWh/m³, 

aumentando 33,8%. Se considerarmos o bombeamento de água nas mesmas condições 

de comprimento e diâmetro do sistema, o incremento no indicador é de 14,78% e 

14,67%, respectivamente. Em dutos de 10 pol e granulometria d50=100µm, a 

magnitude de I cresceu de 0,748 kWh/m³ para 0,965 kWh/m³, representando um 

aumento de 29% para a mesma faixa de incremento do comprimento; para partículas 
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de granulometria d50=300µm, I cresceu de 0,748 kWh/m³ para 0,965 kWh/m³, 

aumentando 29%. Quando comparado com o bombeamento de água nestas últimas 

duas condições de estudo, o indicador reduziu em 10,66%, respectivamente. 

ii. Para a concentração constante de 20% em dutos de 8 pol e granulometria d50=100µm, 

a magnitude de I cresceu de 1,014 kWh/m³ para 1,361 kWh/m³, significa um aumento 

de 34,22% quando o comprimento subiu de 2000 para 3000 m; para partículas de 

granulometria d50=300µm, I cresceu de 1,016 kWh/m³ para 1,353 kWh/m³, 

aumentando 33,2%. Se considerarmos o bombeamento de água nas mesmas condições 

de comprimento e diâmetro do sistema, o incremento no indicador é de 47,93% e 

47,1% respectivamente. Em dutos de 10 pol e granulometria d50=100µm, a magnitude 

de I cresceu de 0,964 kWh/m³ para 1,243 kWh/m³, representando um aumento de  

28,94% para a mesma faixa de incremento do comprimento; para partículas de 

granulometria d50=300µm, I cresceu de 0,964 kWh/m³ para 1,243 kWh/m³, 

aumentando 28,94%. Quando comparado com o bombeamento de água nestas últimas 

duas condições de estudo, o indicador aumentou em 42,55%, respectivamente. 

iii. Resultados qualitativamente semelhantes foram obtidos para as concentrações 

intermediarias (10% e 15%). 

 

Análise do diâmetro do duto no Indicador 

 

Desses resultados, é importante ressaltar: 

i. Para o comprimento constante de 2000m em concentrações de 5% e granulometria 

d50=100µm, a magnitude de I reduziu 5,1% com o aumento do diâmetro; enquanto 

que para granulometria d50=300µm, I reduziu 5,1% com o aumento do diâmetro.  Em 

concentrações de 20%, e granulometria d50=100µm, a magnitude de I reduziu 4,93%; 
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enquanto que para partículas de granulometria d50=300µm, I reduziu 5,11% com o 

aumento do diâmetro.  

ii. Para o comprimento constante de 3000m em concentrações de 5% e granulometria 

d50=100µm, a magnitude de I reduziu 8,71% com o aumento do diâmetro; enquanto 

que para granulometria d50=300µm, I reduziu 8,71% com o aumento do diâmetro.  

Em concentrações de 20%, e granulometria d50=100µm, a magnitude de I reduziu 

8,67%; enquanto que para partículas de granulometria d50=300µm, I reduziu 8,13% 

com o aumento do diâmetro. 

 

Análise da granulometria no Indicador 

 

Desses resultados, é importante ressaltar: 

i. Para o comprimento constante de 2000 m em dutos de 8 pol e concentração de 5%, a 

magnitude de I ficou constante no valor 0,788 kWh/m³ quando a granulometria subiu 

de 100 para 300µm; para concentração de 20%, I ficou constante no valor 1,014 

kWh/m³ para a mesma faixa de incremento da granulometria. Se considerarmos o 

bombeamento de água nas mesmas condições de comprimento e diâmetro do sistema, 

o incremento no indicador é de 10,51% e 42,22% respectivamente. Em dutos de 10 

pol, e concentração de 5%, a magnitude de I ficou constante no valor 0,748 kWh/m³ 

para a mesma faixa de incremento da granulometria; para concentração de 20%, I 

ficou constante no valor 0,964 kWh/m³ quando a granulometria aumentou. Quando 

comparado com o bombeamento de água nestas últimas duas condições de estudo, o 

indicador reduziu em 10,65% e aumentou 42,6%, respectivamente. 

ii. Para o comprimento constante de 3000m em dutos de 8 pol e concentração de 5%, a 

magnitude de I ficou essencialmente constante no valor 1,056 kWh/m³ quando a 
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granulometria subiu de 100 para 300µm; para concentração de 20%, I reduziu 

ligeiramente de 1,361 kWh/m³ para 1,353 kWh/m³, diminuindo 0,6% para a mesma 

faixa de incremento da granulometria. Se considerarmos o bombeamento de água nas 

mesmas condições de comprimento e diâmetro do sistema, o incremento no indicador 

é de 14,78% e 47,1% respectivamente. Em dutos de 10 pol, e concentração de 5%, a 

magnitude de I ficou essencialmente constante no valor 0,965 kWh/m³ para a mesma 

faixa de incremento da granulometria; para concentração de 20%, I ficou constante no 

valor 1,243 kWh/m³ quando a granulometria aumentou. Quando comparado com o 

bombeamento de água nestas últimas duas condições de estudo, o indicador reduziu 

em 10,67% e aumentou 42,55%, respectivamente. 

 

Análise da perda de carga no Indicador 

 

As Figuras 17 e 18 apresentam a curva da perda de carga por metro de tubo (dP) em 

função do Indicador (I) para polpas minerais com concentrações em volume de 5% a 20%. A 

Figura 17 apresenta as partículas de menor diâmetro e a Figura 18 apresenta os resultados 

para as partículas com maior diâmetro. 
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Figura 17: Curva dP x I para as Matrizes 2.1 e 2.2 e d50=100µm a) Diâmetro de 8 pol.; b) 

Diâmetro de 10 pol. 
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Figura 18: Curva dP x I para as Matrizes 2.1 e 2.2 e d50=300µm a) Diâmetro de 8 pol.; b) 

Diâmetro de 10 pol. 
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Conforme já analisado, as diferentes variáveis no estudo: o comprimento do sistema, o 

diâmetro do duto, a concentração volumétrica e a granulometria, como variáveis 

independentes exercem uma significativa influência na perda de carga do sistema. A perda de 

carga no sistema se reflete na quantidade de energia que deve ser fornecida ao fluido e, 

portanto, existe uma relação entre todas essas variáveis na perda de carga e no indicador. As 

Figuras mostram que à medida que as perdas de carga aumentam, aumenta a magnitude do 

Indicador.  

5.2.3 Matrizes 3.1 e 3.2 

 

Quando simuladas as condições descritas nas Matrizes 3.1 e 3.2 considerando a 

operação da associação de duas bombas associadas em série, conforme descrito para as 

Matrizes anteriores (2.1 e 2.2) observou-se que se repetiram os dois mesmos problemas de 

operação já analisados: ou operação do sistema com valores “baixos” de eficiência e/ou que a 

bomba não é capaz de atender as novas exigências.  

A fim de atender essas novas condições de projeto, modificou-se a configuração do 

sistema e utilizaram-se na simulação três bombas 𝐵𝐶1, associadas em série.  

As Tabelas 12 e 13 exibem os resultados do Indicador para as variáveis conforme 

descrito na Tabela 6, Matrizes 3.1 e 3.2. 
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Tabela 12: Características de entrada e resultados do sistema para a Matriz 3.1. 

 

 

Tabela 13: Características de entrada e resultados do sistema para a Matriz 3.2. 

 

 

 

Rodadas

L D d50 Cv Q H NTotal η dP Indicador I 

[m] [pol.] [µm] % [m³/h] [m] [kW] [%] [kPa] (kWh/m³)

1 4000- 8 - 100 - 5 - 473 312,6 590 75,3 2923 1,248

2 4000- 8 - 100 - 10 + 423 299,9 578 72,23 3062 1,366

3 4000- 8 - 300+ 5 - 449 302,8 560 72,94 2822 1,248

4 4000- 8 - 300+ 10 + 426 284 583 68,38 3323 1,370

5 4000- 10 + 100 - 5 - 788 276,9 883 74,2 2543 1,120

6 4000- 10 + 100 - 10 + 683 266 837 71,4 2667 1,225

7 4000- 10 + 300+ 5 - 746 269 835 72 2457 1,119

8 4000- 10 + 300+ 10 + 647 252 790 68 2821 1,220

9 6000 + 8 - 100 - 5 - 396 360 577 74,2 4095 1,456

10 6000 + 8 - 100 - 10 + 298 346 476 71,14 4308 1,599

11 6000 + 8 - 300+ 5 - 362 349 527 72 3960 1,455

12 6000 + 8 - 300+ 10 + 285 327 456 67,4 4053 1,602

13 6000 + 10 + 100 - 5 - 823 421 1.369 76 3457 1,663

14 6000 + 10 + 100 - 10 + 735 405 1.350 72,6 3629 1,837

15 6000 + 10 + 300+ 5 - 784 408 1.299 73,3 3342 1,657

16 6000 + 10 + 300+ 10 + 568 382 1021 70 4254 1,797

Entradas Saídas

Rodadas

L D d50 Cv Q H NTotal η dP Indicador I 

[m] [pol.] [µm] % [m³/h] [m] [kW] [%] [kPa] (kWh/m³)

1 4000- 8 - 100 - 15 - 378 292 562 70,3 3373 1,489

2 4000- 8 - 100 - 20 + 355 284 571 68,3 3909 1,608

3 4000- 8 - 300+ 15 - 365 269 541 65 3791 1,482

4 4000- 8 - 300+ 20 + 347 256 554 62 4568 1,595

5 4000- 10 + 100 - 15 - 637 259 854 69,2 3110 1,341

6 4000- 10 + 100 - 20 + 630 251,43 911 67,3 3649 1,446

7 4000- 10 + 300+ 15 - 633 239 847 64 3523 1,339

8 4000- 10 + 300+ 20 + 600 228 868 61 4258 1,447

9 6000 + 8 - 100 - 15 - 344 336 598 69,21 4888 1,738

10 6000 + 8 - 100 - 20 + 334 327 628 67,3 5838 1,880

11 6000 + 8 - 300+ 15 - 329 310 571 64 5652 1,738

12 6000 + 8 - 300+ 20 + 310 295 610 61 6889 1,965

13 6000 + 10 + 100 - 15 - 582 393 1.145 71,5 4543 1,967

14 6000 + 10 + 100 - 20 + 514 382 1.094 69,43 5458 2,128

15 6000 + 10 + 300+ 15 - 572 363 1.142 65,1 5268 1,996

16 6000 + 10 + 300+ 20 + 504 345 1.085 62 6431 2,153

Entradas Saídas
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Análise da concentração volumétrica no Indicador 

 

Desses resultados, mostrados nas tabelas acima, é importante ressaltar: 

i. Para o comprimento constante de 4000m em dutos de 8 pol e  granulometria 

d50=100µm, a magnitude de I cresceu de 1,248 kWh/m³ para 1,608 kWh/m³, 

representando um aumento de 28,85%, quando a concentração de sólidos subiu de 5% 

para 20%; para partículas de granulometria d50=300µm, I cresceu de 1,248 kWh/m³ 

para 1,595 kWh/m³ aumentando 27,8%. Se considerarmos o bombeamento de água 

nas mesmas condições de comprimento e diâmetro do sistema, o incremento no 

indicador é de 42,8% e 41,65%, respectivamente. Em dutos de 10 pol, e granulometria 

d50=100µm, a magnitude de I cresceu de 1,120 kWh/m³ para 1,446 kWh/m³, 

representando um aumento de 29,1%, para a mesma faixa de incremento de 

concentração de sólidos; para partículas de  granulometria d50=300µm, I cresceu de 

1,119 kWh/m³ para 1,447 kWh/m³ aumentando em 29,31%. Quando comparado com 

o bombeamento de água nestas últimas duas condições de estudo, o indicador 

aumentou em 42,74% e 42,84%, respectivamente. 

ii. Para o comprimento constante de 6000 m em dutos de 8 pol e granulometria 

d50=100µm, a magnitude de I cresceu de 1,456 kWh/m³ para 1,880 kWh/m³, 

representando um aumento de 29,12%,  quando a concentração de sólidos subiu de 5% 

para 20%; para partículas de granulometria d50=300µm, I cresceu de 1,455 kWh/m³ 

para 1,965 kWh/m³ aumentando 35,1%. Se considerarmos o bombeamento de água 

nas mesmas condições de comprimento e diâmetro do sistema, o incremento no 

indicador é de 39,88% e 46,2%, respectivamente. Em dutos de 10 pol, e menor 

granulometria d50=100µm, a magnitude de I cresceu de 1,663 kWh/m³ para 2,128 

kWh/m³, representando um aumento de 27,96%,   para a mesma faixa de incremento 
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de concentração de sólidos; para partículas de  granulometria d50=300µm, I cresceu 

de 1,657 kWh/m³ para 2,153 kWh/m³ aumentando 29,93%. Quando comparado com o 

bombeamento de água nestas últimas duas condições de estudo, o indicador aumentou 

em 61,21% e 63,1%, respectivamente. 

iii. Verificou-se que aumentando ao dobro o comprimento do sistema em dutos de 8 pol e  

granulometria d50=100µm, o Indicador, apresenta um incremento de 

aproximadamente 50,64%, em consequência ao aumento da concentração de sólidos 

de 5% para 20%; para partículas de  granulometria d50=300µm, I cresceu 57,45%. Em 

dutos de 10 pol, e menor granulometria d50=100µm, a magnitude de I cresceu 90% 

para a mesma faixa de incremento de concentração de sólidos; para partículas de 

maior granulometria d50=300µm, I cresceu 92,4%.  

 

Análise do comprimento do sistema no Indicador 

 

Desses resultados, é importante ressaltar: 

i. Para a concentração constante de 5% em dutos de 8 pol e granulometria d50=100µm, 

a magnitude de I cresceu de 1,248 kWh/m³ para 1,456 kWh/m³, representando um 

aumento de 16,7% quando o comprimento subiu de 4000 para 6000 m; para partículas 

de granulometria d50=300µm, I cresceu de 1,248 kWh/m³ para 1,455 kWh/m³, 

aumentando 16,6%. Se considerarmos o bombeamento de água nas mesmas condições 

de comprimento e diâmetro do sistema, o incremento no indicador é de 8,33%, 

respectivamente. Em dutos de 10 pol e granulometria d50=100µm, a magnitude de I 

cresceu de 1,120 kWh/m³ para 1,663 kWh/m³, representando um aumento de 48,5% 

para a mesma faixa de incremento do comprimento; para partículas de granulometria 

d50=300µm, I cresceu de 1,119 kWh/m³ para 1,657 kWh/m³, aumentando 48,1%. 
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Quando comparado com o bombeamento de água nestas últimas duas condições de 

estudo, o indicador teve um ligeiro aumento em 25,98% e 25,53%, respectivamente. 

ii. Para a concentração constante de 20% em dutos de 8 pol e granulometria d50=100µm, 

a magnitude de I cresceu de 1,608 kWh/m³ para 1,880 kWh/m³, significa um aumento 

de 16,92% quando o comprimento subiu de 4000 para 6000 m; para partículas de 

granulometria d50=300µm, I cresceu de 1,595 kWh/m³ para 1,965 kWh/m³, 

aumentando 23,2%. Se considerarmos o bombeamento de água nas mesmas condições 

de comprimento e diâmetro do sistema, o incremento no indicador é de 39,9% e 

46,2%, respectivamente. Em dutos de 10 pol e granulometria d50=100µm, a 

magnitude de I cresceu de 1,446 kWh/m³ para 2,128 kWh/m³, representando um 

aumento de  47,2% para a mesma faixa de incremento do comprimento; para 

partículas de granulometria d50=300µm, I cresceu de 1,447 kWh/m³ para 2,153 

kWh/m³, aumentando 48,8%. Quando comparado com o bombeamento de água nestas 

últimas duas condições de estudo, o indicador aumentou em 61,21% e 63,11%, 

respectivamente. 

iii. Resultados qualitativamente semelhantes foram obtidos para as concentrações 

intermediarias (10% e 15%).  

 

Análise do diâmetro do duto no Indicador 

 

Desses resultados, é importante ressaltar: 

i. Para o comprimento constante de 4000m em concentrações de 5% e granulometria 

d50=100µm, a magnitude de I reduziu 10,26% com o aumento do diâmetro; para 

granulometria d50=300µm, I reduziu 10,34%.  Em concentrações de 20%, e 
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granulometria d50=100µm, a magnitude de I reduziu 10,1%; enquanto que para 

partículas de granulometria d50=300µm, I reduziu 9,3% com o aumento do diâmetro.  

ii. Para o comprimento constante de 6000m em concentrações de 5% e granulometria 

d50=100µm, a magnitude de I aumentou 14,22% com o aumento do diâmetro; 

enquanto que para maior granulometria d50=300µm, I aumentou 13,88%.  Em 

concentrações de 20%, e granulometria d50=100µm, a magnitude de I aumentou 

13,19%; enquanto que para partículas de granulometria d50=300µm, I aumentou 

9,56% com o aumento do diâmetro. 

 

Análise da granulometria no Indicador 

 

Desses resultados, é importante ressaltar: 

i. Para o comprimento constante de 4000 m em dutos de 8 pol e concentração de 5%, a 

magnitude de I manteve-se constante no valor 1,248 kWh/m³ quando a granulometria 

subiu de 100 para 300µm; para concentração de 20%, I teve uma ligeira redução de 

1,608 kWh/m³ para 1,597 kWh/m³, reduzindo 1% para a mesma faixa de incremento 

da granulometria. Se considerarmos o bombeamento de água nas mesmas condições 

de comprimento e diâmetro do sistema, o incremento no indicador aumentou em 

10,84% e 41,82%, respectivamente.  Em dutos de 10 pol, e concentração de 5%, a 

magnitude de I manteve-se constante no valor 1,120 kWh/m³ para a mesma faixa de 

incremento da granulometria; para concentração de 20%, I manteve-se constante no 

valor 1,446 kWh/m³ quando a granulometria aumentou. Quando comparado com o 

bombeamento de água nestas últimas duas condições de estudo, o indicador reduziu 

em 10,56% e aumentou em 42,74%, respectivamente. 
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ii. Para o comprimento constante de 6000m em dutos de 8 pol e concentração de 5%, a 

magnitude de I manteve-se 1,456 kWh/m quando a granulometria subiu de 100 para 

300µm; para concentração de 20%, I cresceu de 1,880 kWh/m³ para 1,965 kWh/m³, 

aumentando 4,52% para a mesma faixa de incremento da granulometria. Se 

considerarmos o bombeamento de água nas mesmas condições de comprimento e 

diâmetro do sistema, o incremento no indicador é de 8,33% e 46,2% respectivamente. 

Em dutos de 10 pol, e concentração de 5%, a magnitude de I teve uma ligeira redução 

de 1,663 kWh/m³ para 1,3657 kWh/m³, representando uma ligeira redução de 0,5% 

para a mesma faixa de incremento da granulometria; para concentração de 20%, I 

cresceu de 2,128 kWh/m³ para 2,153 kWh/m³, aumentando 2% quando a 

granulometria aumentou. Quando comparado com o bombeamento de água nestas 

últimas duas condições de estudo, o indicador aumentou em 25,53% e 63,1%, 

respectivamente. 

 

Análise da perda de carga no Indicador 

 

As Figuras 19 e 20 apresentam a curva da perda de carga por metro de tubo (dP) em 

função do Indicador (I) para polpas minerais com concentrações em volume de 5% a 20%. A 

Figura 19 apresenta as partículas de menor diâmetro e a Figura 20 apresenta os resultados 

para as partículas com maior diâmetro. 
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Figura 19: Curva dP x I para as Matrizes 3.1 e 3.2 e d50=100µm a) Diâmetro de 8 pol.; b) 

Diâmetro de 10 pol. 
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Figura 20: Curva dP x I para as Matrizes 3.1 e 3.2 e d50=300µm a) Diâmetro de 8 pol.; b) 

Diâmetro de 10 pol. 

 

Conforme já analisado, as diferentes variáveis no estudo: o comprimento do sistema, o 

diâmetro do duto, a concentração volumétrica e a granulometria, como variáveis 

independentes exercem uma significativa influência na perda de carga do sistema.  
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5.3 Cálculo dos efeitos das variáveis na resposta 

 

Conforme definido anteriormente, o comportamento dos sistemas de bombeamento de 

polpas depende de quatro variáveis e, como analisado nos itens anteriores, as dependências 

destas variáveis no indicador de consumo é diversa tanto qualitativa quanto 

quantitativamente. No sentido da busca de informação que permita melhorar a compreensão 

da relação entre as variáveis e o indicador, apresenta-se a contenção o cálculo dos efeitos de 

cada variável, de forma isolada ou como combinação delas, no Indicador. 

Das Figuras 21 a 27 pode ver-se a magnitude e a significância estatística dos efeitos 

principais e de interação em um experimento fatorial com 2 níveis, representados em gráficos 

de distribuição normal. Quando um efeito é significativo para a resposta analisada o valor dele 

ficará fora da linha de tendência num gráfico de distribuição normal, quanto mais afastados da 

linha denotam o efeito mais significativo. 

A Figura 21 mostra o gráfico de distribuição normal obtido para as simulações com 

água. Nessa Figura, apresentam-se os valores dos efeitos, definidos conforme as Equações 33-

34, para as variáveis L, D e a interação entre essas variáveis. 
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Figura 21: Distribuição normal dos efeitos para água. 

As Figuras 22 e 23 mostram os gráficos de distribuição normal obtido para as 

simulações com polpa Matrizes 1.1 e 1.2. Nessas Figuras, apresentam-se da mesma forma os 

valores dos efeitos, definidos conforme as Equações 33-36, para as variáveis L, D, 𝐶𝑉  e 𝑑50  e 

as interações entre essas variáveis. 

 

Figura 22: Distribuição normal dos principais fatores e das interações na Matriz 1.1 
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Figura 23: Distribuição normal dos principais fatores e das interações na Matriz 1.2. 

 

As Figuras 24 e 25 mostram os gráficos de distribuição normal obtido para as 

simulações com polpa Matrizes 2.1 e 2.2. Nessas Figuras, apresentam-se da mesma forma os 

valores dos efeitos, definidos conforme as Equações 33-36, para as variáveis L, D, 𝐶𝑉  e 𝑑50  e 

as interações entre essas variáveis. 

 

 

Figura 24: Distribuição normal dos principais fatores e das interações na Matriz 2.1. 
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Figura 25: Distribuição normal dos principais fatores e das interações na Matriz 2.2. 

 

As Figuras 26 e 27 mostram os gráficos de distribuição normal obtido para as 

simulações com polpa Matrizes 3.1 e 3.2. Nessas Figuras, apresentam-se da mesma forma os 

valores dos efeitos, definidos conforme as Equações 33-36, para as variáveis L, D, 𝐶𝑉  e 𝑑50  e 

as interações entre essas variáveis. 

 

Figura 26: Distribuição normal dos principais fatores e das interações na Matriz 3.1. 
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Figura 27: Distribuição normal dos principais fatores e das interações na Matriz 3.2. 

 

5.3.1 Análise dos Efeitos das variáveis através dos gráficos de tendência 

 

Quando um efeito é significativo para a resposta analisada o valor dele ficará fora da 

linha de tendência num gráfico de distribuição normal, quanto mais longe, maior o efeito. 

Analisando a Figura 21, verifica-se que os três efeitos, dois isolados e um como combinação 

de variáveis, estão fora da linha de tendência do gráfico e isto quer dizer que o efeito que 

provoca sobre o indicador a mudança de diâmetro ou a mudança de comprimento é 

significativo. 

O efeito do comprimento do sistema e do diâmetro do duto é inverso, ou seja, o 

indicador de consumo aumenta quando o comprimento aumenta ou o diâmetro diminui. 

Quando ocorre, de forma isolada, qualquer uma dessas duas modificações no sistema, 

verifica-se um incremento das perdas de carga e, conseqüentemente a modificação na 

operação da bomba cujo efeito visível pode ser o aumento da carga entregue ao fluido, a 

diminuição da vazão recalcada e/ou a diminuição do rendimento de operação. Esses efeitos na 
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operação do sistema de bombeamento acarretam diretamente o aumento da potência que está 

consumindo a bomba e, daí, no Indicador. Análise similar pode ser feita quando a variação 

dessas duas variáveis se verifica de forma simultânea.      

De forma análoga, das Figuras 22 a 27, é possível identificar que os fatores que mais 

influenciam no Indicador de desempenho, capaz de relacionar a potência consumida pela 

bomba centrífuga relativo à vazão recalcada de polpa são respectivamente, o comprimento da 

tubulação, o diâmetro do duto, e a concentração de sólidos. A granulometria, como variável 

isolada, apresenta a menor influência sobre o Indicador de desempenho comparado com os 

outros três fatores citados anteriormente. Porém, como interação de terceira e quarta ordem 

junto com o diâmetro e o comprimento do sistema sim é influente.  

Modificar esses fatores correspondentes à polpa adotando uma estrutura como a 

proposta no PdE e a simulação computacional, respeitando-se obviamente as limitações e 

especificidades de cada projeto, se mostra como um modo útil de buscar sistemas de 

bombeamento mais eficazes e a utilização do Indicador é uma forma razoavelmente fácil de 

identificá-los. 

 

5.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.4.1 Influência do comprimento do sistema  

 

Quanto à influência do comprimento do sistema no valor do Indicador (I) verifica-se, 

em todas as situações simuladas, que quando aumenta o comprimento da tubulação aumenta o 

valor do Indicador. 

Analisando-se a natureza do indicador (relação entre o consumo de potência e vazão 

disponibilizada) tem-se que o indicador adotado depende basicamente de uma relação entre a 
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altura de elevação (H), a massa específica do fluido (ρ), a aceleração da gravidade (g) e do 

rendimento da bomba nas condições de operação (η), como mostra a Equação 37: 

 

 
I =

ρgH 

η
 kWh/m³  

(37) 

 

O Indicador é diretamente proporcional à H, à ρ e inversamente proporcional à η. Em 

termos absolutos a variação da carga é mais significativa que a variação do rendimento, o que 

faz com que H seja preponderante no Indicador, para as condições avaliadas. Assim, toda vez 

que o comprimento aumenta, o aumento da carga (H) fornecida pela bomba, necessária para 

que o fluido vença a resistência imposta pela tubulação, leva a um aumento no valor do 

Indicador. É importante observar que na Equação 37 não aparece representada a vazão 

recalcada no sistema. Isso se deve ao fato que a vazão está no numerador e no denominador 

da equação, pelo que seu efeito é anulado. Portanto, não existe efeito da vazão no Indicador 

para uma determinada variável (comprimento neste caso), o que não significa que a vazão não 

influa indiretamente na variável analisada (comprimento neste caso). 

Portanto, para as condições de simulação e em termos de operação com água e com 

polpa, sugere-se a utilização dos menores comprimentos possíveis, respeitando-se novamente 

a especificação do projeto, para proporcionar um sistema mais econômico. 

5.4.2 Influência do diâmetro do duto  

 

Quando comparados os dois valores de diâmetro de dutos estudados, a magnitude do 

Indicador apresentou maior valor em dutos de 8 pol de diâmetro em todas as situações 

estudadas, revelando a tendência da influência do diâmetro no Indicador.  

Em geral, esse comportamento pode ser interpretado, a partir da Equação 37, como 

que menor valor de diâmetro proporciona maiores perdas por atrito, ocasionando maior perda 
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de carga no fluido e, consequentemente, aumentando a carga (H) necessária para o transporte 

do fluido. Portanto, e como assinalado anteriormente, o valor do Indicador aumenta.  

A escolha do diâmetro requerido para um sistema de bombeamento sempre é um 

exercício de muito cuidado, Tsutiya (2001). Para a aplicação específica de bombeamento de 

polpas esses cuidados devem ser redobrados, pela necessidade de garantir que a velocidade do 

escoamento seja maior que a velocidade de deposição e de fazer a seleção apropriada da 

bomba. Relativo à velocidade do fluido, deve-se garantir que ela seja maior que a velocidade 

de deposição em um valor de 0,3 a 0,5 (CHAVES, 2012), mas também tem que satisfazer as 

normas que definem os valores de velocidade recomendados para diferentes aplicações. No 

caso em estudo, esse valor foi definido entre 3,0 m/s a 4,5 m/s.  

Por outro lado, a seleção do diâmetro está relacionada à vazão que escoara no sistema 

e, conseqüentemente, à faixa operacional da bomba selecionada. Bombas com maiores faixas 

operacionais são mais caras, apresentam maiores custos de manutenção e custos associados à 

reserva operacional. (SANTOS, 2007; MONACHESI, 2012). 

Existe, portanto, um compromisso entre os custos associados à escolha de um 

diâmetro maior e maiores perdas de carga no sistema. 

Portanto, em termos do projeto de sistemas de bombeamento de polpas eficientes, 

sugere-se a seleção do maior diâmetro de duto possível desde que exista um adequado 

balanço entre os custos de material associados às tubulações e de seleção, manutenção e 

reserva operacional das bombas. 

5.4.3 Influência da concentração de sólidos 

 

He et al., (2006) destaca a significativa influência da concentração de sólidos no 

bombeamento da polpa, pois varias faixas de concentrações de sólidos podem levar a 

diferentes tipos de curvas de fluido, como mostrado a seguir:  



104 

 

 

As Figuras 28 e 29 apresentam as curvas de carga manométrica (H) em função da 

vazão (Q) para polpas minerais com concentrações em volume de 5% a 20% conforme 

descrito para as Matrizes 1.1 e 1.2. A Figura 28 apresenta as partículas de menor diâmetro e a 

Figura 29 apresenta os resultados para as partículas com maior diâmetro. As Figuras 30 e 31 e 

as Figuras 32 e 33 apresentam as mesmas condições, porém, para Matrizes 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 

respectivamente. 

 

 

Figura 28: Curva H x Q para as matrizes 1.1 e 1.2 e d50=100µm. 
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Figura 29: Curva H x Q para as matrizes 1.1 e 1.2 e d50=300µm. 

 

 

 

Figura 30: Curva H x Q para as matrizes 2.1 e 2.2 e d50=100µm. 
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Figura 31: Curva H x Q para as matrizes 2.1 e 2.2 e d50=300µm. 

 

 

 

Figura 32: Curva H x Q para as matrizes 3.1 e 3.2 e d50=100µm. 

 



107 

 

 

 

Figura 33: Curva H x Q para as matrizes 3.1 e 3.2 e d50=300µm. 

 

Sellgren e Addie (1993) destacam que o bombeamento de polpas reduz a altura 

manométrica e a eficiência da operação (consideradas quantitativamente pelos coeficientes 

HR e ER), ocasionando a queda da vazão bombeada. Tal fato esta relacionado com o 

movimento das partículas em uma polpa de minérios onde à medida que aumenta a 

quantidade de sólidos, aumentam as colisões entre elas e as suas trajetórias ficam 

influenciadas pelo movimento das demais e pelo deslocamento da água através dos canais 

gerados entre as partículas (LUZ et al., 2004).  Para Barcelos et al., (2015) o maior número de 

partículas sólidas no escoamento impõe maior dissipação de energia, uma vez que as 

partículas estão inaptas a contribuir para a altura manométrica entregue pela bomba e 

dissipam a energia cinética que recebem através do choque com outras partículas. Tem-se 

ainda, como resultado da presença de carga resultante do atrito interno da polpa com o duto 

(Macintyre, 2010). 

A partir da análise das curvas de H em função de Q em todas as situações simuladas, 

verifica-se que quando aumenta a concentração de sólidos presentes na polpa, mantendo tudo 
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o mais constante, promove uma queda na altura manométrica e no rendimento da bomba e 

uma diminuição da vazão recalcada, o que incidirá na redução do volume de polpa bombeado.  

O efeito da concentração de sólidos na magnitude do Indicador I se mostra similar 

para todas as observações propostas. Com o aumento da concentração nota-se um aumento da 

magnitude de I. 

Portanto, em termos do projeto de sistemas de bombeamento de polpas eficientes, 

sugere-se a menor concentração possível de sólidos, desde que esse valor atenda os critérios 

relativos ao transporte de rejeitos. Esses critérios poderiam estar associados ou a uma 

necessidade de transporte de rejeitos em termos de capacidade de armazenamento ou 

simplesmente, ao transporte desses rejeitos, sem exigências de quantidades predeterminadas, 

como parte dos processos típicos de uma empresa mineradora.  

 

5.4.4 Influência da granulometria  

 

A granulometria como variável independente, apresenta uma influência mínima ou 

inexistente sobre o Indicador, conforme os resultados apresentados nas análises dos efeitos 

das variáveis através dos gráficos de tendência (seção 5.3). Observa-se na análise gráfica da 

distância entre o ponto e a linha de tendência, a granulometria apresenta-se muito próxima da 

linha de tendência e na Matriz 3.1 encontra-se sobre a linha de tendência do gráfico, 

reforçando que essa variável não influência no nosso objeto de estudo que é o Indicador, e 

sim, os outros fatores, como concentração de sólidos, comprimento e diâmetro do duto. 
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5.4.5 Influência da perda de carga 

 

Conforme apresentado anteriormente, o comprimento do sistema, o diâmetro do duto, 

a concentração volumétrica e a granulometria como variáveis independentes exercem uma 

significativa influência na perda de carga do sistema. 

Com o aumento do comprimento aumentam-se as perdas de carga distribuídas, 

portanto maior energia deve ser transferida para o fluido. Todavia, a piora (aumento da perda 

de carga) é mais acentuada para um diâmetro menor (8 pol). Os efeitos de comprimento (L) e 

diâmetro (D) são inversos, ou seja, a perda de carga aumenta quando o comprimento aumenta 

ou quando o diâmetro diminui.  

A maior presença de sólidos em suspensão esta relacionada com a maior perda de 

carga, conforme demonstra os resultados. Segundo Macintyre (2010) a perda de carga resulta 

do atrito interno da polpa, isto é, de sua viscosidade, da resistência oferecida pelas paredes 

dos tubos em virtude da rugosidade e das alterações nas trajetórias das partículas sólidas e 

líquidas impostas pelas válvulas, conexões e acessórios. 

Souza Pinto (2012) observou comportamento semelhante em polpas minerais 

(hematita, apatita e quartzo), o maior gradiente de perda de carga, se dá para as maiores 

concentrações em volume de polpas em dutos de menor diâmetro.  

Portanto, a perda de carga desempenha grande influência, estando sempre os maiores 

valores do Indicador (I) relacionados à maior presença de sólidos em suspensão, maior 

comprimento e menor diâmetro. 
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5.4.6 Seleção de Bombas 

 

A seleção da bomba apropriada para um transporte eficiente de polpa, segundo as 

condições de projeto, é um ponto essencial no gerenciamento energético destes sistemas. Os 

resultados obtidos no presente trabalho devem fornecer subsídios importantes para a seleção 

da bomba, ou do conjunto de associação, como função dos parâmetros de projetos, nas faixas 

aqui estudadas. 

De acordo com Macintyre (2010) o efeito da viscosidade é acentuado nas bombas 

pequenas, de modo que as bombas centrífugas deverão ter dimensões tanto maiores forem às 

viscosidades dos líquidos a bombear, a fim de não baixar excessivamente o rendimento. 

Segundo Macintyre (1997) em inúmeras aplicações industriais, o campo de variação 

da vazão e da altura manométrica pode ser excessivamente amplo, para ser abrangido pelas 

possibilidades de uma única bomba, mesmo variando a velocidade. Recorre-se então a 

associações ou ligações de duas ou mais bombas em série ou em paralelo. 

Para Santos (2007) o objetivo de uma associação de bombas centrífugas em série é 

fornecer mais carga em função de um desequilíbrio entre carga e vazão.  

Baseando-se em todo o exposto, a utilização de uma bomba 𝐵𝐶1 a qual, como 

anteriormente estabelecido, foi selecionada como aquela que é capaz de forncer carga de 

195,6 m e vazão na faixa de 0 a 1680 m³/h, permite obter resultados para a combinação de 

todas as variáveis estabelecidas no PdE para as Matrizes 1.1 e 1.2. Como descrito 

anteriormente, quando simuladas as condições descritas nas Matrizes 2.1 e 2.2 considerando a 

operação de apenas uma bomba, observaram-se dois possíveis problemas de operação: ou 

operação do sistema com valores “baixos” de eficiência e/ou que a bomba não é capaz de 

atender as novas exigências, e para atender os critérios de projetos, se faz necessária a 

utilização de duas bombas 𝐵𝐶1 associadas em série, o que permiteu obter resultados 
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satisfatorios para as Matrizes 2.1 e 2.2. De forma análoga, a utilização de três bombas 𝐵𝐶1 

associadas em série, permite obter resultados para as Matrizes 3.1 e 3.2, principalmente para 

os casos onde as condições são mais severas e os fatores estão em seus maiores níveis. 

Em todos os casos, a seleção do número de bombas associadas em série respondeu a 

critérios de eficiência. Ou seja, passou-se considerar um número maior de bombas quando as 

condições operacionais exigiram.  

 

5.4.7 Indicador de Eficiência Energética 

 

Para avaliar o Indicador (I), adota-se como denominador o volume de polpa 

bombeada, ou seja, utiliza-se o consumo específico de energia por unidade de volume de 

polpa bombeada (expresso em kWh/m3 de polpa bombeada). 

No bombeamento de polpa é sempre importante olhar para aquilo que se pretende. Em 

muitas aplicações, o importante é quanto volume (ou massa) de sólido está sendo transportado 

para a barragem de rejeito ou para algum outro processo intermediário. Um critério técnico 

econômico é aquele aqui discutido, ou seja, quanta energia se esta consumindo para 

transportar um determinado volume de sólido. Nessa abordagem o importante e buscar a 

combinação de variáveis que, dentre a faixa de valores estudados, ofereça um menor 

consumo. As variáveis estudadas no presente trabalho, respondem em boa medida à prática 

das indústrias de minérios na região. 

Por outro lado, Ihle (2013) propôs um indicador baseado nos custos de água e energia 

necessários para o transporte de uma quantidade de sólido seco.  

Discorre, ainda, que os custos de energia e de água são diferentes entre o Chile e o 

Brasil, por exemplo.  Enquanto o setor de mineração no Chile enfrenta a necessidade de 

produzir cobre com elevados custos energéticos, um fato que afeta parcialmente o custo de 
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água é a exigência de dessalinização e transporte desde o nível do mar para as montanhas dos 

Andes, onde as plantas são comumente localizadas, tornando o consumo de água como 

principal custo de operação, enquanto que no Brasil os custos de água são significativamente 

inferiores.  Devido à combinação de minerodutos de longas distâncias e um recurso de água 

mais acessível do que no Chile, torna comparativamente mais importante o estudo da 

contribuição da energia como o principal custo de operação em vez de consumo de água.  

Os resultados obtidos demonstram que a melhor conversão da potência consumida 

pela bomba em vazão de processo foi em casos de menor concentração de sólidos. Porém, a 

redução na concentração de sólidos torna menor a quantidade de material particulado 

removido da planta de beneficiamento de minério, aspecto que deve ser considerado quando a 

quantidade de particulado a remover é uma variável importante. 

Segundo Ihle e Tamburrino (2012) uma escolha para minimizar o volume de água e, 

consequentemente, reduzir os custos de água na operação é operar com a mais elevada 

concentração de sólidos possível dentro da faixa operacional. No entanto, isto provoca um 

aumento no consumo de energia, conforme demonstram os resultados: polpas mais 

concentradas demandam maior potência para serem bombeadas. 

Ihle (2013) aborda a questão referente à sugestão implícita para aumentar a 

concentração de sólidos como forma de melhorar o gerenciamento energético dos sistemas de 

bombeamento de polpas. Uma pergunta óbvia é se é realmente possível de se incrementar a 

concentração de partículas na polpa para esse fim. A resposta depende das condições 

particulares do sistema de transporte e não só deve ser considerada a viabilidade hidráulica, 

mas também deve ser avaliado o risco de obstrução dos dutos, caso seja necessário desligar 

uma linha de longa distância com uma considerável quantidade de sólidos no seu interior. 
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Assim, deve ser estabelecido um compromisso pelos gestores do sistema de transporte 

de rejeitos, entre os requisitos do processo e o aproveitamento mais eficiente da energia 

elétrica, empregada nos acionamentos das bombas centrífugas. 

Por isso, na escolha dos parâmetros de operação do sistema, deve se estabelecer um 

compromisso entre os fatores mais relevantes na operação da planta, dentre eles o consumo de 

potência e a tonelada de minério transportada (BARCELOS et al., 2015). 

O resultado perseguido é o de ser capaz de dar uma avaliação do impacto relativo à 

energia em um sistema de bombeamento de polpa. O principal objetivo é a busca de 

estratégias de engenharia ou abordagens de layout que podem ser orientadas no sentido de 

uma maior economia de energia em função de variáveis como a capacidade necessária do 

sistema, comprimento e diâmetro do sistema e propriedades da polpa. 

A Figura 34 mostra o gráfico do Indicador em função do comprimento do duto em 

dutos de 8 pol de diâmetro,  granulometria de 100µm e concentrações de sólido em volume de 

5% e 20%. Em termos de projeto de sistemas de bombeamento de polpas de minério, a partir 

deste gráfico é possível ter uma estimativa de qual seria o Indicador de consumo, se pretende 

projetar um sistema com comprimento entre 500 m e 6000 m, diâmetro de 8 pol, 

granulometria de 100µm e concentrações de 5% e 20%.Valores  do Indicador podem ser 

estimados para concentração intermediaria, por exemplo: 10 e 15%, mediante  interpolação 

nesse gráfico. A importância desse gráfico é que oferece a possibilidade de simplificar os 

cálculos. 
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Figura 34: Indicador em função do comprimento em dutos de 8 pol e granulometria de 

100µm. 

Similar análise, para outros valores das variáveis estudadas no presente trabalho são 

mostradas em continuação. 

A Figura 35 mostra o gráfico do Indicador em função do comprimento do duto em 

dutos de 8 pol de diâmetro,  granulometria de 300µm e concentrações de sólido em volume de 

5% e 20%. 
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Figura 35: Indicador em função do comprimento em dutos de 8 pol e granulometria de 

300µm. 

A Figura 36 mostra o gráfico do Indicador em função do comprimento do duto em 

dutos de 10 pol de diâmetro, granulometria de 100µm e concentrações de sólido em volume 

de 5% e 20%. 

 

Figura 36: Indicador em função do comprimento em dutos de 10 pol e granulometria de 

100µm. 
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A Figura 37 mostra o gráfico do Indicador em função do comprimento do duto em 

dutos de 10 pol de diâmetro, granulometria de 300µm e concentrações de sólido em volume 

de 5% e 20%. 

 

Figura 37: Indicador em função do comprimento em dutos de 10 pol e granulometria de 

300µm. 
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6 CONCLUSÕES  

 

O presente trabalho apresenta análises baseadas na caracterização energética de 

sistemas de bombeamento de polpas de minério de ferro, onde foram mapeadas as influências 

das variáveis mais representativas no sistema, utilizando-se a simulação numérica e a relação 

entre as variáveis estabelecidas através do planejamento de experimentos (PdE). 

O Indicador proposto incide na aplicação do consumo específico das bombas 

centrífugas utilizadas para o bombeio da polpa. Utiliza-se o consumo específico de energia 

por unidade de volume de polpa bombeada (expresso em kWh/m³ de polpa bombeada).  

O sistema de bombeamento de polpas é caracterizado por três fatores. O primeiro é o 

sistema de transporte de polpa propriamente dito, que se caracteriza pelo traçado, pelo 

comprimento e diâmetro dos dutos. Em segundo lugar pelas características da polpa como: 

granulometria e a concentração de sólidos na suspensão de minério e, finalmente, pela 

quantidade, a faixa operacional e o tipo de bombas utilizadas no sistema de transporte. No 

presente estudo utilizou-se bombas centrífugas. 

A utilização do método de planejamento PdE associado a simulação numérica 

permitiu reduzir a quantidade de simulações e ainda assim forneceu a informação necessária 

para a avaliação do estudo proposto, permitindo acompanhar as variações da função resposta 

selecionada. 

A partir dos resultados obtidos é possível concluir que: 

1. As variáveis que mais influenciam no Indicador de desempenho, capaz de relacionar a 

potência consumida pela bomba centrífuga e a vazão recalcada de polpa são, 

respectivamente, o comprimento da tubulação, o diâmetro do duto, e a concentração 

de sólidos. 
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2. A granulometria, apesar de ser um parâmetro reológico importante, mostrou-se pouco 

influente na contabilização do indicador. 

3. Obteve-se que o aumento do comprimento do sistema, em todas as situações 

simuladas, aumenta o valor do Indicador. 

4. Quando comparados os dois valores de diâmetro de dutos estudados, a magnitude do 

Indicador apresentou maior valor em dutos de 8 pol de diâmetro.  

5.  O efeito da concentração de sólidos na magnitude do Indicador I se mostra similar 

para todas as observações propostas. Com o aumento da concentração nota-se um 

aumento da magnitude de I. 

6. Os resultados obtidos no presente trabalho devem fornecer subsídios importantes para 

a seleção da bomba, ou do conjunto de associação, como função dos parâmetros de 

projetos, nas faixas aqui estudadas. Em todos os casos, a seleção do número de 

bombas associadas em série respondeu a critérios de eficiência e operacionais. Ou 

seja, passou-se considerar um número maior de bombas quando as condições 

operacionais exigiram. 

7. As simulações permitiram a determinação da curva de Perda de carga (𝐼𝑚 ) em função 

do Indicador (I) e da curva de Carga (H) em função da Vazão (Q) para todas as 

condições de estudo propostas. 

8. Utilizando os resultados das simulações de sistema de bombeamento, foi possível 

plotar os gráficos de correlação que podem ser utilizados para prever o Indicador, em 

função do comprimento do duto, diâmetro do duto, granulometria e concentração 

volumétrica dos sólidos na polpa, como função dos parâmetros de projetos, nas faixas 

aqui estudadas. 

9. A utilização das ferramentas estatísticas (como o PdE) mostrou-se mais uma vez, 

bastante útil para auxiliar na discussão dos fenômenos da Mecânica dos Fluidos. 
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Finalmente, acredita-se que este trabalho, por meio da metodologia e resultados 

apresentados, configura-se como uma importante referência para o estudo dos fenômenos 

relativos ao escoamento de polpas minerais, um campo ainda em expansão. 
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7 SUGESTÕES 

Como sugestões o autor propõe: 

1. Estender a análise a outros tipos de minérios; 

2. O estudo do Indicador utilizando bombas de deslocamento positivo; 

3. O estudo do Indicador aumentando a faixa de concentração de sólidos; 

4. Avaliação mais aprofundada dos efeitos da velocidade crítica de deposição; 

5. A utilização de uma metodologia alternativa, partindo-se da análise do escoamento da 

polpa e obtenção de fatores de correção para a Água. 
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