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S U M A R I O 

Entre os grandes resultados do desenvolvimento na tecnolo 
gia de separação sólido-líquido da década de 70, está a 
introdução de espessadores de alta capacidade. Neles há 
um contato mais efetivo do floculante com as ｰ｡ｲｴ￭｣ｵｬ｡ｳｾ＠
minério tratadas entre outros aspectos. O trabalho faz 
uma revisão de literatura sobre a aplicação dos diversos 
tipos de espessadores de alta capacidade. Apresentam-se 
também os resultados e conclusões obtidos com ensaios de 
espessamentos convencional e de alta capacidade com lamas 
de minério de ferro. 

ABSTRACT 

The introduction of the high capacity thickeners stays 
among the most outstanding results of the solid - liquid 
separation techniques ocurring in the 70's. They promete 
the most effective contact among the ore particles and 
the liquid solution of flocculant. The paper reviews 
the specialized literature on the application of the 
various types of high capacity thickeners. Data and 
conclusions from conventional and high capacity thickening 
experiments carried out with iron ore slimes are presented. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 1987, durante a elaboração do projeto da expansão da Mi

na da Mutuca, pertencente a Minerações Brasileiras Reunidas

MaR, surgiu a necessidade de se avaliar a utilização do es

pessador existente de 45 metros de diâmetro às novas condi

ções operacionais de sedimentação de lamas de minério de 

ferro. 

Vários ensaios ·de bancada foram realizados no laboratório 

da Paulo Abib Engenharia com o objetivo de se comparar os 

comportamentos do espessamento convencional e do ･ｳｰ･ｳｳ｡ｭ･ｾ＠

to de alta capacidade. 

Em uma segunda etapa de investigação, montou-se na Mina um 

espessador piloto de alta capacidade para confirmar os re

sultados de bancada e para a obtenção de parâmetros para 

escalonamento ("Scale-.oup"), à escala industrial. 

O presente trabalho discute inicialmente a aplicação dos ･ｾ＠

pessadores de alta capacidade na indústria mineral, e traz, 

ao final, como contribuição, os principais resultados e ｣ｯｾ＠

clusões alcançados nos ensaios e estudos realizados para a 

sedimentação de rejeito de minério de ferro. 

2. ESPESSADORES DE ALTA CAPACIDADE 

A utilização de agentes de floculação de partículas tem si

do amplamente difundida, devido sobretudo ao aparecimento 

de produtos orgânicos cada vez mais eficientes. ｐ｡ｲ｡ｬ･ｬ｡ｭ･ｾ＠

te, desenvolveram-se novos tipos de equipamentos, os chama

dos espessadores de alta capacidade, onde a eficiência de ｾ＠

tilização dos floculantes é maximizada através de um conta

to mais efetivo dos modernos e poderosos floculantes, hoje 

disponíveis no mercado, com os sólidos contidos em polpas 

de minério, o que acarreta uma redução da área unitária de 

espessamento. Este fato tem propiciado adequar espessadores 

existentes a maiores taxas de alimentação de sólidos, obter 

maiores recupe rações de água industrial, com consequente ｲｾ＠
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flexos nos custos de produção. Dentre os espessadores de a! 

ta capacidade salientam-se os seguintes: o tipo cone pro-

fundo,o Enviroclear,o de alta capacidade EIMCO e o espessa

dor de lamelas. 

Descreve-se a seguir resumidamente cada um dos tipos. 

2.1 Espessador de cone profundo 

2.2 

Esse equipamento,que se caracteriza pelo formato de um cone 

invertido com inclinação bem acentuada de parede (fig.2.1), 

não é uma novidade, haja visto que sua introdução foi feita 

na virada do século para o tratamento de finos de carvão e 

minérios metalúrgicos. Com o advento dos floculantes de po

liacrilamida, o espessador de cone profundo tem recuperado 

um espaço no mercado de espessadores. 

A carcaça metálica do cone apresenta em sua parte superior 

uma calha cil!ndrica por onde se escoa o "overflow". O ｭ･｣ｾ＠

nismo de agitação é dividido em 3 seções e gira a uma velo

cidade de cerca de 2 rpm. A descarga é feita através de uma 

válvula tipo Saunders operada pneumaticamente. Na maioria 

dos casos, a porcentagem de sólidos na descarga é bastante 

elevada, da ordem de 65 a 75% em peso. Em virtude da alta 

porcentagem apresentada, a descarga adquire uma aparência 

de salsicha e pode ser transportada diretamente através de 

transportadores de correia, como mostrado na fig. 2.1. 

Sua maior aplicação está no descarte de rejeites. Cones com 

diâmetro variando de 3 a 3,7 me altura de 4,3 m são capa-
3/h -zes de tratar aproximadamente 70 m de alimentaçao com 

6% de sólidos. 

Espessador de alta capacidade EIMCO 

A fig. 2.2 mostra alguns detalhes desse equipamento. A 

polpa é alimentada na parte superior do poço de ｡ｬｩｭ･ｮｴｾ＠

ção, onde também é injetada a solução de floculante, cuja 

homogeneização com a polpa é feita em diversos n!veis por 

intermédio de um agitador mecânico. Após este contato efet! 

vo e rápido entre o pequeno fluxo de floculante e o grande 
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fluxo de polpa da alimentação, a polpa é introduzida por 
baixo da camada de sólidos já compactada, o que faz com que 

esta camada atue como um filtro, proporcionando a formação 

de interface entre uma camada de sólidos compactada e a 
água clarificada. O contato das partículas da alimentação 

com flóculos anteriormente formados, provoca seu aprisiona
mento e sua sedimentação mais rápida. A água ou líquido se

parado tende a subir, passando através da camada de sólidos 
compactada. 

A altura da interface é controlada automaticamente por meio 

de ｵｾ＠ sensor de nível. 

O fundo do tanque é dotado de um mecanismo com braços de 

pás ("rake arms"), cuja função é de conduzir os sólidos pa

ra o centro onde se localiza a descarga do espessador. 

2.3 Espessador Enviroclear 

Esse equipamento é mostrado na fig. 2.3 em uma das muitas 

versões de arranjo existentes. A polpa é alimentada no ｣･ｾ＠

tro da unidade. O tubo vertical d6 alimentação introduz a 

polpa até uma chicana que recebe o fluxo e o dirige ｨｯｲｩｺｯｾ＠
talmente. A folga existente entre a chicana e a extremidade 

do tubo vertical determina a velocidade com a qual a polpa 

é introduzida no leito de partículas floculadas. 

O tubo de entrada de polpa pode chegar ao espessador de du

as maneiras: entrada pelo fundo com localização no centro 
ou entrada lateral com o tubo vindo de· cima através do poço 

central que envolve o mecanismo giratório do raspador. 

Na descarga lateral, encontra-se um visor de vidro para ob

servação do nível da interface sólido-líquido. Podem ser u

sados sensores de ultra-som para monitoramento do nível da 

interface. A motorização pode permitir variar a velocidade 

dos raspadores. O espessador ENVIROCLEAR é construído em 

diâmetros variando de 3,8 a 18 m, com capacidades no inter

valo de 170 a 3850 m3/h. Suas maiores aplicações estão no 

·' 
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controle de poluição da indústria mineral, indústria de a

limentação e papel, além de outras. 

2.4 Espessador de lamelas (ou lâminas delgadas) 

O desenho da fig. 2.4 ilustra o funcionamento do espessador 

de lamelas. Esse equipamento é o mais original de todos os 

tipos de espessadores de alta capacidade, introduzindo um 

conceito totalmente novo de desenho industrial. Sua introdu 

ção na indústria se deu a partir do desenvolvimento do Ins

tituto de Pesquisa Industrial Axel Johnson da Suécia. Ele 

consiste de uma · série de placas inclinadas colocadas próxi

mas uma das outras, de maneira que a área efetiva se torna 

a área horizontal projetada de cada placa. A polpa é alimen 

tada seja diretamente na caixa de alimentação, seja via tarque 

de mistura instantânea e floculação. A polpa é introduzida 

ãs placas de lamela via uma cortina retangular sem fundo, 

de onde ela flui até as placas como mostrado na fig. 2.4, 2 
brigando o liquido a sair na parte superior através de ori

f!cios de distribuição do fluxo. As partículas decantam-se 

nas placas inclinadas das lamelas, e deslizam para baixo a

té uma moega, onde um vibrador de baixa amplitude provocará 

a densificação maior da polpa, antes de sua salda do espes

sador. 

2.5 Outros tipos 

A Oorr-Oliver apresenta o Hi-Hate thickener como o seu es

pessador de alta capacidade. A fig. 2.5 mostra o esquema de 

funcionamento. A alimentação é feita através do poço 

"Dynafloc". O poço é colocado dentro do tanque de sediment_! 

ção (fig. 2.6). Como a polpa é introduzida em fluxo 

contra-corrente há a formação de uma zona de cisalhamento 

onde a solução de floculante é introduzida. Ali há uma mis

tura instantânea e uniforme do floculante com a polpa. Os 

flocos são formados, assim que a alimentação sai da região 

de cisalhamento. 

Outro tipo de espessador de alta capacidade é o chamado 
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espessador de bandejas, que consiste de vários compartimen
tos montados um sobre o outro, conforme mostrado na fig. 

2.7. Cada compartimento é dotado de um mecanismo de braços 
de pás, estando todos os mecanismos acoplados a um mesmo 

eixo. Foi muito utilizado no passado na indústria de fabri
cação de alumina. Seu uso tem diminuído, devido às exigén -

cias de controle mais completo e em função do fato de que 
as porcentagens de sólido do "underflow" são menores. 

3. ESTRATaGIAS DE CONTROLE 

Há ｾｾｲｭ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ três tipos de sistemas de controle que otim! 
zam a operação de espessadores de alta capacidade, reduzin-

dÓ custos operacionais e propiciando uma performance 

estável. 

mais 

(a) o primeiro sistema consiste em monitorar e manter est! 

vel a interface polpa-sobrenadante através de sensor de 
nível tipo sónico. O controle envia um sinal que liga 
ou desliga a bomba de "underflow", mantendo constante o 

nível da interface; 

(b) o segundo tipo é mais preciso, com a bomba operando CO!l 

tinuamente a uma taxa variável controlada pelo nível da 

interface, de maneira a mantê-lo dentro dos limites to
leráveis de um valor pré-estabelecido ("set-point"). u-
tiliza-se um variador de velocidade para a bomba e um 

sensor de nível sónico para monitorar e controlar a al
tura da interface; 

(c) o terceiro tipo é o mais sofisticado e controla o ｣ｯｮｳｾ＠

mo de floculante, a concentração de sólidos do 
"underflow" e o nível da interface. O sistema mede a 

taxa da massa de polpa alimentada (quando é possível) ,a 

densidade da polpa da alimentação, a taxa de floculan

te, a densidade do "underflow" e a altura da interface. 
Os valores medidos são transmitidos a um microprocessa

dor que calcula então a taxa de sólidos alimentados e 

faz ajustar a taxa de floculante de acordo com a tax.a 

'o 
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instantânea de sólidos. 

A variação da taxa volumétrica do "underflow" tem o ob

jetivo de manter constante o nivel da interface dentro 

do valor pré-estabelecido. 

4. ENSAIOS E ESTUDOS REALIZADOS 

4.1 Metodologia utilizada 

4.1.1 Testes em escala de bancada 

Para a realização dos testes de laboratório, foram coleta -

das amostras da alimentação do espessador da Mina da Mutu 

ca. 

Os testes de sedimentação para espessador convencional fo

ram realizados utilizando-se uma proveta de 2000 rnl'e segu!! 

do a metodologia de Kinch, a qual se adapta muito bem a pol 

pas com sólidos de granulometria fina, corno é o caso do re

jeito da Mina da Mutuca. 

Os testes de sedimentação para espessadores de alta capaci

dade foram realizados, utilizando-se também uma proveta de 

2000 ml, onde também foi introduzido um agitador para simu

lar a operação do raspador em um espessador ｩｮ､ｵｳｴｲｩ｡ｬＮａ､ｾ＠

tou-se também Kinch para o tratamento dos resultados. 

4.1.2 Testes em escala piloto 

Para a realização dos testes em escala"piloto foi montada 

uma planta cuja principal finalidade era produzir uma polpa 

para alimentação ao espessador "Hi-capacity" de diâmetro i

gual a 1 m. 

A fig. 4.1 apresenta o fluxograma esquemático da planta pi

loto. 
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4.2 Resultados alcançados 

Os ensaios de sedimentação realizados em escala de bancada 

e planta piloto estão apresentados respectivamente nas ｴ｡｢ｾ＠

las 4.1 e 4.2. Da observação dos resultados pode-se tirar 

as seguintes conclusões: 

os resultados dos testes em escala de bancada (em termos 

de taxa de adição de floculante e área especifica de es-

pessamento) estão concordantes com os testes 

em planta piloto; 

reali.zados 

os testes de sedimentação realizados em bancada mostraram 

que, com pequenas taxas de adição de floculante (30 à 

40 g/t), a área especifica de espessamento é a mesma para 

ambos os espessadores (testes 02 e 04); 

para uma mesma taxa de adição de floculante há um aumento 

da capacidade -de produção (taxa de alimentação) da ordem 
de 35 à 50%, no caso de se utilizar o espessador de alta 

capacidade (testes 05,13 e 14); 

para uma mesma área unitária de espessamento há uma redu
ção do consumo de floculante da ordem de lO a 50 g/t, no 

caso de se utilizar o espessador de alta capacidade, o 

que pode ser verificado nos testes 05,11 e 14. 

A tabela 4.1 apresenta alguns dos resultados obtidos nos 

testes de sedimentação em planta piloto. 

-
ALIMENTAÇÃO "UNDERFLOW" FLOCUL. ALT. ÂREA UNIT. 

TESTE % TAXA % TAXA (g/t) CAM. (m2 /tm/dia) 
SOL. (kg/h) SOL. (kg/h) SOL. (cm) 

os 12,7 49,9 25,6 53,1 35,4 39,2 0,65 

l3 5,3 48,9 43,8 54,8 70-90 20,2 0,67 

14 3.:3 45,1 50,5 44,7 77 23,6 o, 72 

TABELA 4.1 - Resultados dos testes de espessamento em esca

la piloto. 

I 



1087 

A tabela 4.2 apresenta alguns dos resultados obtidos nos 
testes em escala de bancada. 

TESTE 

02-C 

02-HC 

04-C 
ru. :1 C 

% SOL. % 
ALIM. - 9JA. m 

11,1 69,0 

10,7 69,0 

9,8 75,6 

9,5 75,6 

% SOL. 
UF 

39,6 

46,9 

37,5 

55,5 

FLOCUL. 
(g/t) 

38 

38 

30 
31 

AREA UNITARIA 
(m2/tm/dia) 

1,68 

1,69 

2,06 
2,06 

-----------------------------------------------------------
os-c 9,8 60,0 29,9 72 1,40 
os-c 10,6 60,0 27,6 92 0,60 
os-c 10,6 60,0 28,0 110 0,29 
05-HC 10,1 60,0 46,0 54 1,67 
05-HC 10,8 60,0 41,0 69 0,69 

ll-C 5,9 72,8 28,0 51 0,57 
ll-C 5,4 72,8 22,7 76 0,52 
11-C 6,0 72,8 23,7 80 0,33 
ll-HC 5,3 72,8 34,0 64 0,54 

13-c 5,5 7617 38,7 64 2,17 

13-C 5,1 76,7 32,9 63 2,25 

13-HC 5,0 7617 30,8 61 1,59 

-----------------------------------------------------------
14-C 2,4 72,5 31,8 46 1,75 

14-HC 2,4 72,5 3213 49 1,35 

14-HC 2,5 72,5 29,3 89 O, 71 

14-C 2,8 72,5 30,5 149 0,77 

TABELA 4.2 - Resultados de testes de sedimentação em labor!_ 

tório . 
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"st NTER FEEÕ 
"PELL.ET FEED" 

FLUXOGRAMA ESQUEMÁTICO OA PLANTA PILOTO 
MONTADA PARA OS TESTES COM ESPESSAOOR HI-CAPACITY . 

O espessador "Hi-capacity" utilizado possui as seguintes mo 
dificações ·em sua concepção geral: 

• poço de alimentação quadrado, de menor diâmetro e 
comprimento; 

maior 

• adição de floculante ·. em três nlveis dentro do poço de a-
limentação; 

instalação de misturadores mecânicos (turbina) dentro do 
poço de alimentação, o que pertnite uma floculação ot.:..ntiZ_! 
da, com rápida e uniforme distribuição do floculante. 




