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RESUMO 
 
Um mecanismo básico para o dimensionamento do espessador é o teste de 
sedimentação em bancada. Esse teste consiste em um processo de separação 
sólido-líquido, com o auxílio de uma proveta de 0,002 m3, baseado na força 
gravitacional atuante nas partículas. Com base nisso, o experimento permite 
identificar o comportamento de determinado minério em um líquido e atribuir dados 
de velocidade e concentração máxima da polpa, através de interfaces das zonas de 
sedimentação. 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. No entanto, este presente trabalho busca eliminar essa aferição, 
propondo um modelo matemático que descreve o comportamento da polpa no 
interior da proveta, com base na altura inicial e final e nas características físicas 
como: densidade do minério, densidade da polpa, percentual de sólido inicial e final. 
Foram realizados testes com diferentes minérios em uma faixa granulométrica entre 
100# e 200# e a 325# (mesh), objetivando testar o modelo, obtendo-se para cada 
teste, aproximações satisfatórias, que são apresentadas neste trabalho. O modelo 
matemático proposto se mostrou eficiente na previsão do comportamento da polpa, 
logo, foi criado um programa para executar dimensionamento de espessadores a 
partir dos resultados. Os testes foram executados para 7 tipos de minérios e não 
foram encontradas limitações ao modelo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: equacionamento; dimensionamento; espessadores; 
sedimentação. 
 

ABSTRACT 
 

A basic mechanism for the thickener design is the sedimentation test bench. This test 
consists in a solid-liquid separation process, with the aid of a 0.002 m3 beaker, based 
on the gravitational force acting on particles. Based on this, the experiment allows 
identify the behavior of certain ore in a net and assign data sedimentation rate and 
maximum concentration pulp, through interfaces of sedimentation zones. An 
interface that is responsible for the ore behavior check in the liquid, is the boundary 
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of clarification zone with the free settling zone. Based on that, get up the residence 
time and the sedimentation curve, making necessary its calibration at predetermined 
time intervals. However, this present study attempts to eliminate this assessment, 
proposing an mathematical model that describes the pulp behavior within the beaker, 
based on the initial and final height and physical characteristics, such as: mineral 
density, pulp density, initial and final solid percentage. Tests were conducted with 
different ores in a particle size range between 100# and 200# and the 325# (mesh) in 
order to test the model, yielding for each test, satisfactory approximations, that are 
reported here. The proposed mathematical model was efficient in predicting the pulp 
behavior, thus, a program was created to perform the thickeners design from the test 
results. Tests were performed for 7 different types of ores and in these tests there 
were no limitations as opposed to the model. 
 
KEYWORDS: settle; thickener; design; sedimentation.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Os espessadores são equipamentos de importante função no processamento 
mineral de determinada usina. A principal função desse equipamento é adensar o 
material alimentado até um valor conveniente à operação subsequente 
(bombeamento, filtragem, condicionamento, etc.) e também permitir a recuperação e 
recirculação de toda ou pelo menos parte da água de processo (Chaves, 2010). 
Com isso, testes representativos são elaborados com o intuito de fornecer os dados 
necessários para as dimensões do equipamento, que venha suprir com a demanda 
estipulada pela companhia mineradora. 
 
O mecanismo básico para o dimensionamento de um espessador é o teste de 
sedimentação em bancada. Esse experimento consiste na separação sólido-líquido, 
em uma proveta de 0,002 m3, pelo qual transporta as partículas sólidas através de 
um meio fluido, onde estão sujeitas às forças da gravidade, empuxo e resistência ao 
movimento (Sampaio, França e Braga 2007). Esse tipo de procedimento fornece 
dados sobre a velocidade e concentração máxima da polpa, através das interfaces 
de sedimentação que aparecem no decorrer do ensaio, onde são responsáveis por 
delimitar as zonas que compõe o teste de sedimentação em bancada. Tais zonas 
são: zona de clarificação, zona de sedimentação livre, zona de transição e zona de 
compactação. 
 
Uma interface determinante para o desenvolvimento do teste, é a situada entre a 
zona de clarificação e a zona de sedimentação livre. Com base nela, obtemos dados 
sobre o comportamento da polpa anotando seu posicionamento em intervalos de 
tempo de acordo com o comportamento do minério, para que se obtenha a curva de 
sedimentação e de concentração dos sólidos, além do tempo de residência do 
minério, que é necessário para os cálculos das dimensões do espessador. No 
entanto, cada minério sedimenta de forma diferente obtendo comportamentos e 
curvas aproximadas. Isso deve-se a alguns artifícios que influenciam na 
sedimentação das partículas. Vários estudos sugerem fatores como concentração 
de sólidos em suspensão (Guimarães, 2010) e a natureza das partículas, como: 
distribuição de tamanhos, forma, densidade específica, propriedades químicas e 
mineralógicas, entre outros (França, Massarani, 2004). 
 
Com base nisso, foi desenvolvido um modelo capaz de prever o comportamento da 
polpa em um teste de sedimentação em bancada, sem que seja necessária a 
constante aferição da interface entre a zona de clarificação e de sedimentação livre 
na proveta, tornando o procedimento mais prático. O modelo permitiu a criação de 
um programa computacional que é capaz de realizar os cálculos necessários para 
dimensionar espessadores.  
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Para essa pesquisa foram executados vários testes. Neste trabalho são 
apresentadas 7 sedimentações em bancada de materiais diferentes: Areia da 
construção civil, cobre oxidado, rejeito de manganês, cobre sulfetado, rejeito de 
ouro, ferro sulfetado e ferro oxidado. Foram feitos uma série de peneiramentos para 
adequar a granulometria ao experimento em conformidade com as normas da ABNT 
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NBR 7181 (1988). As malhas utilizadas foram: 48; 65; 100; 150; 200 e 325#, da série 
Tyler/Mesh. Após a preparação das amostras, verificaram-se suas densidades e 
massa, com o auxílio de um picnômetro e uma balança digital. 
 
2.1. Teste de sedimentação em bancada 
 
Cada amostra foi contida em uma proveta de 0,002 m3, onde se adicionou água até 
o volume restante. Dessa forma, foram determinadas as características iniciais da 
polpa como: densidade, percentual de sólidos inicial e peso da polpa. Definidas suas 
características, as amostras foram postas ao teste de sedimentação em bancada. 
Com a ajuda de um misturador a polpa foi totalmente homogeneizada e o teste 
iniciado. Para polpas mais escuras foi posto uma lâmpada atrás da proveta para 
facilitar a verificação da altura da interface. As anotações foram feitas em intervalos 
de tempo de acordo com o comportamento apresentado pela sedimentação do 
minério. Os testes de sedimentação em bancada foram executados sem a presença 
de floculante e sem deslamagem. 
 

A tabela 1 apresenta as características iniciais e finais de cada teste. 
 

Tabela 1. 

  Cu oxid. Areia Mn rej. Au rej. Cu sulf. Fe sulf. Fe oxid. 

Perc. de Sólidos In. 

(% S¹) 

14,67 20,20 17,06 19,15 17,86 41,40 45,00 

Perc. de Sólidos fin. 

(% S²) 

60,39 63,12 53,38 63,12 92,69 72,40 73,10 

Dens. dos Sólidos 

(g/cm³) 
2,63 2,55 3,28 2,83  2,63 2,77 2,83 

Dens. da Polpa In. 

(g/cm³) 
1,1 1,14 1,13  1,14  1,12 1,36 1,48 

Dens. da Polpa Fi. 

(g/cm³) 

1,60 1,62 1,59  1,69  2,35 1,86 1,90  

 
2.2. Modelo matemático 
 
O Fenômeno da sedimentação de sólidos pode ser apresentado pela seguinte 
equação diferencial: 
 

−
𝒅∆𝒉(𝒕)

𝒅𝒕
=  (∆𝒉(𝒕) + 𝒉𝟎) 𝒌𝟏                            (1) 

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

compactação e altura inicial da interface. E ∆h(t), −
𝑑∆ℎ(𝑡)

𝑑𝑡
 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. 
 
Logo a equação (1) toma forma: 
 

𝒅∆𝒉(𝒕)

𝒅𝒕
+ 𝒌𝟏∆𝒉(𝒕) =  𝒌𝟏𝒉𝟎                            (2) 
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De fator integrante 𝒆𝒌𝟏𝒕, que sendo trabalhada chega-se a: 
 

 ∆𝒉(𝒕) = −𝒉𝟎 + 𝑪 𝒆−𝒌𝟏𝒕                                 (3) 
 
Para a fase inicial tem-se: 
 

𝒅∆𝒉(𝒕)

𝒅𝒕
= 𝒌𝟐𝒉                              (4) 

 
Onde k2 é uma constante de ajuste. Resolvendo a equação (4) temos: 

 

  𝒉𝟎 = ∆𝒉(𝒕) 𝒆𝒌𝟐𝒕                                 (5) 
 
Então, com ∆h(t) = h(t) - hc: 
 

      𝒉(𝒕) =
𝑪 𝒆−𝒌𝟏𝒕

(𝟏+𝒆𝒌𝟐𝒕)
+ 𝒉𝒄                                 (6) 

 
Aplicando as condições de contorno h(0) = h0, chega-se a: 
 

 𝑪 = 𝟐 (𝒉𝟎−𝒉𝒄)                             (7) 
 

Então: 

𝒉(𝒕) = 𝟐 (𝒉𝟎−𝒉𝒄)
 𝒆−𝒌𝟏𝒕

(𝟏+𝒆𝒌𝟐𝒕)
+ 𝒉𝒄                       (8) 

 

Deste modo, 
𝒅𝒉(𝒕)

𝒅𝒕
 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, sendo 
assim 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).  
 
Os coeficientes k1 e k2 podem ser calculados por análise de regressão não linear, 
mas nesta pesquisa sugerem-se seus cálculos em função das densidades e das 
porcentagens de sólidos iniciais e finais pelas seguintes equações: 
 

𝒌𝟏 =   
∅𝒊

(𝝆𝒔− 𝝆𝒍)
 . (𝝆𝒇)                                                       (9) 

 

𝒌𝟐 =   
∅𝒊 .  𝒉𝒄

∅𝒇 .  𝒉𝟎 .  (𝝆𝒔− 𝝆𝒍)
 . (𝝆𝒇)                                           (10) 

 

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 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 visual basic foi 
criado para dimensionar espessadores. Os dados de entrada são de altura inicial do 
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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. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1. Testes de sedimentação e do modelo 
 
Da figura 1 até a figura 7, estão apresentados os gráficos com a curva de 
sedimentação prática e teórica de cada teste. 
 

 
Figura 1. Curva prática e teórica da sedimentação de ferro sulfetado. 

 

 
Figura 2. Curva prática e teórica da sedimentação de ferro oxidado. 

 

 
Figura 3. Curva prática e teórica da sedimentação de sulfeto de cobre. 
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    Figura 4. Curva prática e teórica da sedimentação de óxido de cobre. 

 

 
Figura 5. Comparação entre as curvas prática e teórica de sedimentação de areia. 

 

 
Figura 6. Curva de sedimentação prática e teórica de rejeito de ouro. 
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Figura 7. Curva de sedimentação prática e teórica de rejeito de Manganês. 

 
A seguir apresenta-se uma análise estatística determinando o erro relativo, média 
aritmética, desvio padrão e o coeficiente de variação dos valores teóricos obtidos 
pela equação em relação a cada ensaio prático de sedimentação em bancada. Os 
dados estão apresentados na tabela 2. 
 

Tabela 2. Dados estatísticos dos testes. 

  Cu oxid. Areia Mn rej. Au rej. Cu sulf. Fe sulf. Fe oxid. 

Erro Relativo 12,097% 10,166% 10,837% 13,808% 14,097% 4,208% 3,705% 

Média 0,2105  0,1920  0,2185  0,1694 0,1692  0,4191 0,3313 

Desvio Padrão 0,0128  0,0180   0,0196  0,0231  0,0100 0,0138  0,0091 

Coef. Variação 7,560% 7,793% 11,462% 10,915% 9,914% 3,092% 2,703% 

 
Com relação ao rejeito de ouro, foi verificado um maior coeficiente de variação e um 
erro relativo dentre os experimentos realizados. Isso deve-se a dificuldade de 
verificação da interface, devido à uma polpa muito turva. No entanto, os valores de 
desvio padrão indicam que a curva teórica produzida pelos resultados da equação 
se aproxima do comportamento da curva prática. 
 
Em seguida, apresenta-se na tabela 3 uma comparação do tempo crítico calculado 
pelo método de Coe e Clavenger e pelo método derivado do modelo. 
 

Tabela 3. Tempo crítico calculado pelos métodos Coe & Clavenger e teórico. 

  Cu oxid. Areia Mn rej. Au rej. Cu sulf. Fe sulf. Fe oxid. 

Coe & Clavenger 19,08 15,51 27,19 21,88 15,26 8,05 8,1 

Calculado 20,20 16,72 27,86 23,19 16,38 8,52 8,73 

 
Como pode ser observado os valores de tempo crítico gerados pelo programa são 
aceitáveis e estão bastante próximos dos resultados por um método que atualmente 
é amplamente aplicado para encontrar a razão de espessamento. A partir daí o 
programa apresenta as dimensões do espessador apropriado para cada um dos 
minérios estudados, seguindo o método verificado em CHAVES (2010).  
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4. CONCLUSÕES 
 
A curva de sedimentação teórica obteve uma aproximação satisfatória para a todos 
os testes, apresentando valores baixos de desvio padrão e coeficientes de variação 
entre 0,009 e 0,023 e 2,703% e 11,46%, respectivamente. Em alguns casos a 
dificuldade de visualização da interface de uma polpa muito turva, prejudicaram na 
construção da curva prática, acarretando na aferição mais apurada dos resultados 
(principalmente no caso do rejeito de ouro), porém a curva prática seguiu um padrão 
de comportamento semelhante a curva teórica.  
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