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RESUMO 
 

Um mecanismo básico para o dimensionamento do espessador é o teste de 
sedimentação em bancadas. Esse teste consiste em um processo de separação 
sólido-líquido, com o auxilio de uma proveta de 2000 ml, baseado na força 
gravitacional atuante nas partículas em suspensão em um líquido. Com base nisso,  
o experimento permite no decorrer da sua execução, identificar o comportamento de 
determinado minério em um líquido e atribuir dados de velocidade de sedimentação 
e concentração máxima da polpa, através de interfaces das zonas de sedimentação, 
que são primordiais para o dimensionamento de um espessador. Uma interface que 
é responsável pela verificação do comportamento do minério no líquido, é a fronteira 
da zona de clarificação com a zona de sedimentação livre. Com base nela, obtém-se 
o tempo de residência e a curva de sedimentação, fazendo-se necessário o seu 
aferimento em intervalos de tempo pré-determinados, durante toda a realização do 
teste até que se ocorra a sua estabilidade. Este presente trabalho busca eliminar 
essa aferição, propondo um modelo que descreve o comportamento de polpas no 
interior da proveta de 2000 ml, com base na altura inicial e final e nas características 
físicas como: densidade do minério, densidade da polpa, densidade do floculante, 
percentual de sólido inicial e final. Os testes foram executados com minério de cobre 
sulfetado concentrado da Mina do Sossego de Canaã dos Carajás, sujeitas a ação 
de reagente floculante especializado FLONEX 934, esse utilizado pela empresa 
VALE no processo de espessamento. Os ensaios foram realizados em uma faixa 
granulométrica entre 100 e 200# (mesh) objetivando testar o modelo, obtendo-se 
para cada teste, aproximações satisfatórias. O modelo matemático proposto se 
mostrou eficiente na previsão do comportamento da polpa com o floculante, não 
foram encontradas limitações que se opusessem ao modelo. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Modelo matemático, dimensionamento, espessamento, 
floculante. 

 
 

ABSTRACT 
 
A basic mechanism for the thickener design is the sedimentation test bench. This test 
consists of a solid-liquid separation process, with the aid of a 2000 ml beaker, based 
on the gravitational force acting on the suspended particles in a liquid. Based on this, 
the experiment enables, in the course of its execution, to identify the behavior of 
some ore in a liquid and to assign data of sedimentation velocity and maximum 
concentration of the pulp, through interfaces of the sedimentation zones, which are 
very important for the dimensioning of a thickener. An interface that is responsible for 
the ore behavior check in the liquid is the boundary of clarification zone with the free 
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settling zone. Based on this, the residence time and the sedimentation curve are 
obtained, and its calibration is necessary at predetermined intervals throughout the 
test until its stability is reached. This work aims to eliminate this measurement by 
proposing a model that describes the behavior of pulps inside the 2000 ml beaker, 
based on initial and final height and physical characteristics such as: ore density,  
pulp density, flocculent density, Percentage of initial and final solid. The tests were 
carried out with concentrated sulphate copper ore from the Sossego Copper mine of 
Canaã dos Carajás, subject to the action of flocculating reagent FLONEX 934, which 
is used by Company VALE in the thickening process. The tests were carried out in a 
granulometric range between 100 and 200 # (mesh) aiming to test the model, 
obtaining for each test, satisfactory approximations. The proposed mathematical 
model proved to be efficient in predicting the behavior of the pulp with the flocculant, 
no limitations were found that opposed the model. 

 
KEYWORDS: Mathematical model, sizing, thickening, flocculant. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A sedimentação de partículas sólidas em um fluido é um fenômeno comum com 
ampla aplicação na engenharia civil e química, geologia, metalurgia e oceanografia; 
Este processo tem sido amplamente estudado por décadas (WALLIS, 1969; KHAN e 
RICHARDSON, 1989; HUPPERT et al., 1991). Alguns exemplos de aplicações, que 
envolvem a sedimentação de partículas, incluem reatores de leito fluidizado, tanques 
de transmissão hidráulica e sedimentação. Esta aplicação foi amplamente utilizada 
para o processamento de uma grande quantidade de minérios. 

 

A sedimentação é um processo de separação sólido-líquido baseado na força 
gravitacional que atua sobre os sólidos, onde a separação ocorre devido à 
velocidade de sedimentação de cada partícula. A velocidade das partículas afeta  
sua própria forma, tamanho, concentração e densidade. 

 

Este processo é caracterizado por uma operação de baixo custo e simplicidade 
operacional. A escala industrial, utilizam-se equipamentos grandes, visando 
principalmente o espessamento da polpa para os seguintes processos e o 
esclarecimento líquido sobrenadante visando a recirculação da água do moinho. 
Estes equipamentos são referidos como espessantes e caracterizados  pela 
produção de materiais espessados com uma alta concentração de sólidos. Diante 
disso, o vasto uso industrial de espessantes produz um crescente interesse no 
conhecimento de projetar e operar esses equipamentos visando melhorar a sua 
utilização e eficiência no cumprimento dos objetivos operacionais. 

 
O mecanismo básico para um design de espessante é o teste do banco de 
sedimentação. Este teste consiste na separação sólido-líquido em um copo de 0,002 

m3 que transporta as partículas sólidas através de uma média fluida que é submetida 
a forças gravitacionais, contra-atração e resistência a corrida (Sampaio, França e 
Braga, 2007). Este tipo de procedimento fornece dados sobre a velocidade e 
concentração máxima da polpa, através de interfaces de sedimentação que 
aparecem durante o teste, responsáveis pelo estabelecimento das zonas que 
compõem o teste do banco de sedimentação. As zonas são zona de esclarecimento, 
zona de colonização gratuita, zona de transição e zona de compactação. 
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Uma interface importante para o desenvolvimento do teste é aquela localizada entre 
o esclarecimento e a zona de colonização gratuita. Com base nessa interface, é 
possível obter informações sobre o comportamento da polpa tomando nota de sua 
posição em intervalos de tempo de acordo com o comportamento do minério 
tornando viável a obtenção de uma sedimentação e uma curva de concentração dos 
sólidos, além do tempo de residência do minério que é necessário para calcular as 
dimensões do espessante. No entanto, cada sedimento de minério de diferentes 
maneiras e obtém comportamentos e curvas aproximados. Isso ocorre devido a 
alguns fatores que influenciam a sedimentação das partículas. Vários estudos 
sugerem fatores como a concentração sólida em suspensão (Guimarães, 2010) e a 
natureza das partículas, como distribuição de tamanho, forma, densidade específica, 
propriedades químicas e mineralógicas, aglomeração de partículas, etc. (França, 
Massarani, 2004). 

 
Baseado nestas informações, foi desenvolvido um modelo capaz de prever o 
comportamento da polpa com floculante em um teste de banco de sedimentação 
sem a necessidade de uma verificação freqüente da interface entre o esclarecimento 
e a zona de sedimentação livre em um copo, tornando o procedimento mais prático. 
Além disso, o modelo possibilitou a criação de um programa de computador capaz 
de realizar o cálculo necessário para dimensionar espessantes. 

 

SOUSA, J. S. e SABOIA, R. P., 2015, apresentaram uma proposta de um modelo 
baseado na seguinte equação diferencial: 

 

                                     Eq. (1) 

Onde na equação (1) h(t), hc e h0 são, respectivamente, a altura em um instante 

qualquer, altura de compactação e altura inicial da interface. E ∆h(t),   e K1 

são a variação da altura da interface (h(t) - hc), velocidade de decaimento (altura dos 
sólidos em função do tempo) e o coeficiente de resistência, respectivamente. A 
equação  (1), após solucionada  para as condições de  contorno  em  que h(0) = h0  e 
∆h(t) = h(t) - hc  , toma a forma: 

 

 

Eq. (2) 
 

O termo     é o coeficiente angular para uma reta tangente a curva h(t) que pode 

ser estendida até o ponto tc (tempo crítico) que cruza com a reta hc = t, deste modo, 
possível montar um sistema de equações e encontrar o tempo crítico, a altura crítica 
e a razão de espessamento, sendo assim no método de Coe & Clavenger, 
demonstrado em CHAVES (2010). 

 
Nesta pesquisa os autores sugerem seus cálculos em função das densidades e das 
porcentagens de sólidos iniciais e finais pelas seguintes equações empíricas: 

 
Eq. (3) 
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Eq. (4) 

 

Em que, nas equações (9) e (10) i e f são as porcentagens inicial e final dos 

sólidos, s, l e f são respectivamente as densidades do sólido, do líquido e do 

floculante, que no caso da referida experiência foi igual à da água. 
 

As equações geraram bons resultados frente aos experimentais. Assim, montou-se 
um sistema de equações e encontrou-se o tempo crítico, a altura crítica e a razão de 
espessamento. Em consequência, um programa em linguagem visualbasic foi criado 
para dimensionar espessadores. Os dados de entrada são de altura inicial do ensaio 
e a altura de compactação e das características físicas do minério e da polpa: 
Porcentagem de sólidos, densidade do minério, da polpa e do meio líquido ou, no 
caso deste trabalho, a densidade do floculante. 

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram executados quatro testes de sedimentação em bancada com minério de  
cobre da Mina Sossego, Marabá, Brasil. As amostras foram caracterizadas 
fisicamente, então foi possível obter a granulometria das partículas, densidade dos 
sólidos e da polpa, porcentagem inicial e final de cada teste e densidade de 
floculante. Para estes estágios, utilizaram-se picnómetros e escala digital analítica, 
além de peneiras das seguintes malhas: 65, 100, 150, 200, 270, 400 #, da série  
Tyler / Mesh. Para a floculação de partículas, utilizou-se o floculante  chamado 
Flonex 934 para todos os testes. 

 
Testes de sedimentação em bancada 

 
Para os experimentos de sedimentação no copo, inicialmente o floculante foi 
preparado com uma concentração de 0,033% para realizar a experiência. 
Respectivamente, uma análise granulométrica do material foi realizada com o 
objetivo de verificar o intervalo de tamanho do trabalho. Devido ao fato de que 
algumas alíquotas usadas no teste são da mesma amostra, um teste granulométrico 
foi feito para representar todo o material. Portanto, realizou-se uma coleta, 
caracterização e execução dos testes. 

 
A partir de uma amostra particular foram coletadas quatro alíquotas do minério de 
cobre, suas massas foram verificadas e suas densidades foram determinadas. Cada 
material foi colocado em um copo de 0,002 m3 e o resto do copo foi preenchido com 
água, de modo que houvesse ar de beno entre as partículas. Em seguida, a amostra 
foi homogeneizada no copo (auxiliada por um misturador manual) e adicionou-se 
floculante. Após a adição do floculante, três ciclos de homogeneização foram 
realizados no misturador e cronometrados. A partir desse momento, a altura da 
interface entre a sedimentação gratuita e a zona de esclarecimento foi monitorada 
em intervalos de tempo pré-determinados até sua sedimentação completa. Na fase 
final do teste, calculou-se a densidade final da polpa e a porcentagem final sólida. 
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Observando o trabalho de SOUSA, J. S. e SABOIA, R. P., 2016, foi verificado que 

seus resultados teóricos não levaram em consideração o efeito de sustentação 

provocado pelo movimento descendente das partículas, que em um meio mais 

denso, na zona de regime de sedimentação por fase, ao atrito com a água desloca o 

líquido para cima. Neste caso, foi observado que a variação, entre os valores 

experimentais e teóricos, possuía um perfil condizente com um modelo exponencial, 

propôs-se a equação (7) empírica, baseada nos resultados experimentais, com 

finalidade de ajustar as equações (3) e (4), pontualmente na densidade do reagente 

líquido floculante, que passa a ter uma função como termo de potenciação W: 

                                                                                                                    Eq. (5) 

e 
 
 
 

Eq. (6) 
 

Em que W é uma função do tempo W(t): 
 

W(t)  =    2,5 exp (-0,021 . t1,5) Eq. (7) 

Em seguida, um sistema de equações foi definido e o tempo crítico, altura crítica e 
taxa de espessamento foram encontrados. Anteriormente, um programa em 
linguagem visual básica foi desenvolvido para projetar espessantes. Os dados de 
entrada são altura inicial do teste, altura de compactação e características físicas do 
minério da polpa: porcentagem de sólidos e densidades de minério, celulose e meio 
líquido. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir da coleta e a caracterização física das alíquotas, os valores de cada teste 
foram obtidos de acordo com a tabela 1. 

 

Table 1 – Caracterização das amostras 

 

Aspectos Cu 1 Cu 2 Cu 3 Cu 4 

Solid mass (g) 470,40 477,20 468,4 500 

ρ (g/cm³) 2,91 3,56 3,70 3,25 

ρ (g/cm³) 1,17 1,31 1,16 1,18 

ρ (g/cm³) 1,71 1,80 1,74 1,71 

i(%) 22,46 33,28 19,45 22,26 

f(%) 63,27 61,74 58,12 59,82 

 (g/cm³) 1,60 1,60 1,60 1,60 
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Esses valores serviram de base para o cálculo dos coeficientes k1 e k2 presentes na 

equação, os quais influenciam diretamente na altura da interface. 

Com base no teste de peneiramento, obteve-se uma distribuição de tamanhos de 

acordo com a figura 1. 

 
 
 

Figura 1 – Análise granulométrica das amostras de minério de cobre 
 

Isso nos permitiu inferir grosseiramente o tempo necessário para que a 
sedimentação das partículas ocorresse, visto que polpas com grãos muito finos 
demoram a sedimentar mais, devido ao arraste hidrodinâmico causado pelas 
partículas maiores. 

 
Testes de sedimentação com o ajuste do modelo 

 

Depois de cada teste de sedimentação, foi feita a aferição das alturas da 

interface e a coleta de todos os dados necessários para os cálculos da equação. 

Diante disso, foram plotados os gráficos da curva de sedimentação teórica e prática 

conforme mostrado nas figuras 2 a 4. 
 

Figura 2 – Comparação das curvas práticas e teóricas para a amostra 1. 
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Figura 3 – Comparação das curvas práticas e teóricas para a amostra 2. 

 

Figura 4 – Comparação das curvas práticas e teóricas para a amostra 3. 

 

Nos três resultados apresentados nas Figuras de 1 a 4, se observa que os gerados 
pelo modelo tem um perfil bem próximos dos valores experimentais, abonando ótima 
credibilidade ao modelo proposto. Considerando as equações usadas no método, foi 
possível construír um programa capaz de projetar as medidas de um espessador, 
segundo técnica de Coe & Clavenger, para dimensionar espessadores, demonstrado 
em CHAVES (2010), seguindo as especificações exigidas no método. Assim, foi 
realizada uma simulação com a alimentação, pré-estabelecida, de 40 t / h e valores 
de entrada das caracterísitcas do minério e da polpa: Densidades do minério, do 
líquido, da polpa e do floculante; porcentagem de sólidos, alturas inicial e final. 
Através da simulação, o programa obteve o tempo crítico de 5,99 ou 6 minutos, e os 
seguinte resultados para o espessador: Área circular do cilíndro de 233,93 m², altura 
do cilíndro de 4,63 metros, altura da parte conica de 1,87, logo, perfazendo a altura 
total de 6,5 m e volume de 293,31 metros cúbicos. Valores bastantes próximos dos 
calculados pelo método Coe & Clavenger e teoricamente coerentes com uma real 
situação. 
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4. CONCLUSÃO 
 

A curva gerada pelo programa se mostrou bem próxima dos valores práticos 
laboratoriais, com erros relativos menores que 3%. O que se conclui que o método e 
o modelo podem ser aplicados com confiabilidade, para predizer dados operacionais 
e, em consequência, o dimensionamento do equipamento espessador para o  
minério em questão. O programa ainda deverá ser testado para outros tipos de 
minérios exaustivamente, a fim de dirimir dúvidas sobre sua generalização. 
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