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Resumo 

O escoamento de polpa, muito presente na indústria mineral, é utilizado para o transporte de 

sólidos e carece de novas metodologias para a seleção de condições operacionais adequadas 

úteis durante todo o ciclo de vida de uma tubulação. Desta forma, este trabalho se dirige ao 

estudo dos principais parâmetros que caracterizam o escoamento bifásico sólido-líquido de 

rejeito de minério de ferro por meio de técnicas de planejamento de experimentos (PdE) para 

projetar e analisar os resultados de simulações fluidodinâmicas em ferramenta computacional 

(CFD). As simulações foram conduzidas no software FluentTM e lançaram mão de equações 

de campo Eulerianas para ambas as fases, configurando um modelo two-fluid (Euler-Euler), 

completo e subsidiado pela teoria cinética granular para possibilitar a simulação da fase 

sólida; foi selecionado o modelo de turbulência SST 𝑘 − 𝜔, devido ao seu bom desempenho 

em regiões próxima à parede. Este conjunto de modelos foram empregados em uma 

geometria cilíndrica, na direção horizontal, de malha não-estruturada e tridimensional de 

volumes finitos. O PdE selecionado foi o Planejamento Fatorial 2k, que proporciona uma 

organização simples e objetiva das rodadas de simulações, bem como da análise e obtenção 

de modelos estatísticos lineares para as respostas. As condições de escoamento estudadas 

foram para velocidades médias de polpa de 1 e 4m/s, diâmetros hidráulicos de 0,15 e 0,25m, 

concentrações volumétricas médias de sólidos de 0,05 e 0,35, granulometrias uniformes dos 

sólidos de 0,01 e 0,04mm. Nesta área experimental verificou-se grande significância da 

variação da velocidade média da polpa sobre as perdas de pressão do escoamento e sobre 

a conservação da concentração volumétrica de sólidos ou manutenção da suspensão dos 

sólidos no escoamento, assim como combinações da velocidade com os fatores diâmetro 

hidráulico e concentração volumétrica média de sólidos. Pode-se verificar que para obter uma 

menor perda de pressão a velocidade média de polpa deve ser 1m/s, diâmetros hidráulicos 

de 0,25m, concentrações volumétricas médias de sólidos de 0,05; para obter máxima 

conservação de concentração de sólidos a velocidade média de polpa deve ser 4m/s, 



 

diâmetros hidráulicos de 0,15m, concentrações volumétricas médias de sólidos de 0,05 (o 

tamanho da partícula se mostrou um fator inócuo). 

Palavras-chave: Escoamento sólido-líquido, CFD, Euler-Euler, Planejamento Fatorial. 

  



 

Abstract 

The slurry flow, very present in the mineral industry, is used to solids transport and needs of 

new methodologies for the selection of suitable operational conditions useful during all the 

pipeline’s life cycle. Thus, this work is directed to the main parameters study that characterize 

solid-liquid flow of iron ore tailings by means of Design of Experiments (DOE) to design and 

analyze the results of computational fluid dynamics (CFD). The simulations has been 

performed by FLUENTTM using Eulerian field equations for both phases, configuring a two-fluid 

model (Euler-Euler), complete and subsidized by granular kinetic theory to enable a continuous 

phase simulation; the turbulence SST 𝑘 − 𝜔 model was selected, due to its good performance 

in regions close to the wall. This set of models was employed in a cylindrical geometry in the 

horizontal direction, of unstructured and three-dimensional mesh of finite volumes. The DOE 

selected was Factorial Design 2k, which provides a simple and objective organization of the 

simulations rounds, as well as the analysis and obtaining of linear statistical models for the 

answers. The flow conditions studied were for average slurry velocities of 1 and 4m/s, hydraulic 

diameters of 0.15 and 0.25m, average solids volumetric concentrations of 0.05 and 0.35, 

particles size of 0.01 and 0.04mm. On this experimental area, it was observed a great 

significance of the variation of the average slurry velocities over the flow pressure losses and 

over the average solids volumetric concentrations conservation or maintenance of the solids 

suspension in the flow, as well as combinations of the speed with the factors hydraulic diameter 

and average solids volumetric concentration. It can be verified that to obtain a lower pressure 

loss the average slurry velocity should be 1m/s, hydraulic diameter of 0.25m, average solids 

volumetric concentration of 0.05; to obtain maximum average solids volumetric concentrations 

conservation the average slurry velocity should be 4m/s, hydraulic diameter of 0.15m, average 

solids volumetric concentration of 0.05 (particle size proved to be an innocuous factor). 

Keywords: Solid-liquid flow, CFD, Euler-Euler, Factorial Design.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os escoamentos de misturas líquido-sólidos são alvos de observações e pesquisa 

há muitos anos, uma vez que há grande quantidade destes na natureza e em processos 

industriais. Tais misturas, conhecidas como polpas, são frequentes em mineração, extração 

de petróleo, metalúrgica, construção civil, entre outras. 

Especificamente, na indústria de beneficiamento mineral, uns dos principais meios 

de transporte de minérios se dá em meio aquoso por dutos, em que os sólidos dispersos em 

água, por exemplo, são conduzidos de uma unidade de processo a outra, sendo necessário 

o melhor dimensionamento da tubulação a fim de equilibrar investimentos e custos com 

manutenção e operacional deste transporte. O bombeamento de sólidos em polpa se 

apresenta como uma alternativa de maior confiabilidade, mais segura e de menor custo se 

comparada ao transporte por correias ou rodoviário em carretas (PATERSON, 2011). 

Além das questões econômicas, no transporte de polpas também existem aspectos 

e possíveis impactos ambientais, tais como a utilização de grande volume de água, a 

contaminação de solos e cursos d’água por motivos de vazamentos, além da eficiência 

energética dos bombeamentos, que tomam significativa importância no dimensionamento e 

operação de tubulações de polpa. 

A modo de exemplo do transporte de polpa em meio aquoso, as Figuras 1(a) e 1(b) 

representam um sistema de bombeamento de polpa e um spigot de polpa em praia de rejeito, 

respectivamente.  

 

(b) 

 

(a) 

Figura 1 – Exemplificação de transporte de polpa: (a) unidade de bombeamento de polpa; (b) 
spigot de rejeito. 
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Dentro da avaliação dimensional do transporte de polpa, observa-se a deposição do 

particulado sólido devido à ação da gravidade. E esta deposição é crítica, pois reduz a seção 

do tubo que torna o bombeamento pouco eficiente e pode levar até mesmo a perda de 

eficácia, em um cenário de entupimento de toda a seção. Assim, conhecer as propriedades 

físicas do escoamento e da polpa se torna necessário. 

A descrição, experimentação e modelagem do escoamento líquido-sólido em dutos 

foi impulsionada na década de 1950, quando Robert Durand, entre outros engenheiros e 

pesquisadores se aplicaram ao assunto. E sua maior contribuição foi a proposta de uma 

correlação empírica indicativa de uma velocidade média suficiente para que não ocorra a 

deposição de partículas em um escoamento em duto horizontal, também conhecida como 

velocidade limite de deposição ou velocidade crítica de deposição, 𝑉𝐿 (DURAND, 1953). A 

correlação de Durand é muito utilizada por engenheiros e pesquisadores, ainda hoje é 

apresentada na equação (1). 

𝑉𝐿 = 𝐹𝐿√2𝑔𝐷
𝜌𝑠−𝜌𝑙

𝜌𝑠
            (1) 

Nesta, 𝐹𝐿 é uma variável adimensional obtida em função da concentração volumétrica 

de sólidos na polpa (𝐶�̅�𝑠
) e do tamanho característico do particulado sólido (granulometria, 

𝑑𝑠), 𝑔 é igual ao módulo de aceleração da gravidade, 𝐷 o diâmetro interno da tubulação, 𝜌𝑠 a 

massa específica dos sólidos, base seca, 𝜌𝑙 a massa específica do líquido. 

Entretanto, a literatura tradicional de engenharia acerca de bombeamento de polpa 

ainda prevê ensaios reológicos da mistura líquido-sólido em bancadas experimentais. Na 

maioria das vezes recorre-se a testes em viscosímetros rotacionais ou reômetros, entretanto, 

conforme a complexidade e riscos envolvidos no projeto, são preteridos testes de escoamento 

da polpa em circuito fechado (loop) onde a polpa é bombeada e observada através de visores 

de fluxo para determinação de sua velocidade crítica e, também, é estudado o comportamento 

da perda de carga em um trecho de tubulação a partir da variação da velocidade e da 

concentração de sólidos. (CHAVES et al., 2002). 
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Devido à variação da concentração de sólidos ao longo da seção de um tubo que 

interfere na turbulência e na velocidade crítica de escoamento da polpa, conforme 

experimentalmente observado por Frizell (1985), um loop é uma bancada de testes composta 

por tubulações com diâmetro igual à aplicação que está sendo desenvolvida, também deve 

ser longa o suficiente para a observação do escoamento totalmente desenvolvido. São 

necessários ainda uma bomba, um tanque agitador e instrumentos para coleta dos dados 

sobre o escoamento. Conforme Wilson et al. (2006), este teste pode ser realizado em escala, 

entretanto devem ser observadas às seguintes condições restritivas: regime de escoamento 

homogêneo (sem deposição), concentrações de até 20% de sólidos e pequenos diâmetros de 

tubulação (até 100mm). Todo este aparato demanda um alto investimento que abre as portas 

dos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento às soluções mais modernas e menos 

onerosas como utilização de métodos numéricos computacionais. 

A evolução da capacidade de processamento computacional possibilitou o avanço 

de ferramentas de engenharia para a solução de problemas de escoamentos empregando 

Métodos Numéricos. No caso dos fluidos, a simulação é feita através da Fluidodinâmica 

Computacional (CFD). E alguns dos modelos fluidodinâmicos, que descrevem o movimento 

de um determinado escoamento, não possuem soluções analíticas conhecidas e hoje muito 

se lança mão de CFD como uma ferramenta robusta para uma análise rica de engenharia 

(ASHGRIZ et al., 2002). 

A aplicação de CFD no caso de escoamento líquido-sólido mineral é bastante útil no 

sentido de trazer uma maior quantidade de informações além de somente a velocidade crítica 

do escoamento (EKAMBARA et al., 2009). É possível verificar velocidades ótimas de 

escoamento que economizem energia e reduzam o desgaste generalizado na parede dos 

tubos a partir da observação de perfis de velocidades, de concentração de sólidos e de perdas 

de carga distribuídas ao longo da tubulação. Ainda, verificar implicações de variações de 

parâmetros reológicos de processo comuns na rotina de processos que contemplam 

escoamentos de polpa. 
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1.1. Objetivos 

A pesquisa visa caracterizar, mediante simulação CFD, o comportamento do 

escoamento bifásico, composto pela mistura de água e minério de fero, a fim de definir as 

condições favoráveis para o transporte de polpas de rejeito de minério de ferro com economia 

no consumo energético dos transportes de polpas. 

Para tanto, destacam-se os seguintes objetivos específicos: 

1. Estudar os principais parâmetros que caracterizam o escoamento bifásico sólido-

líquido; 

2. Utilizar técnicas de planejamento de experimentos (PdE), para projetar as simulações 

otimizando o número de casos a serem rodados e observados no CFD; 

3. Simular, via CFD, o escoamento bifásico sólido-líquido a partir do estabelecimento de 

setup apropriado para esta análise; 

4. Definir, a partir dos resultados da simulação numérica, as variáveis mais significativas 

de forma individual ou mediante interação. 

5. Definir, a partir dos resultados obtidos, quais seriam as condições mais favoráveis no 

transporte hidráulico de minério. 

 

1.2. Justificativa 

A modelagem CFD de escoamentos se torna cada vez mais importante como 

ferramenta para seleção de condições operacionais mais econômicas nos projetos industriais, 

pois fornece informações de parametrização que priorizam o uso sustentável de recursos: 

melhor eficiência energética, menor custo de manutenção, menor investimento em 

tubulações, máquinas de fluxo e acionamentos (EL-NAHHAS, 2013). E o beneficiamento 

mineral carece de análises que alavanquem a modernização dos conceitos de processos e 

equipamentos uma vez que estes ainda são muito rústicos e por vezes, apesar de eficazes, 

não são eficientes, possuindo dificuldades na economicidade operacional. 
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A análise por meio de CFD pode agregar no correto dimensionamento e na 

confiabilidade de ativos, uma vez que é capaz de flexibilizar a análise de diferentes cenários 

operacionais. Isto assegura ou pode até aumentar a vida útil de ativos físicos além de reduzir 

o custo fixo operacional (energia, materiais e serviços de manutenção) e a necessidade 

reinvestimento. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Estudos Reológicos da Polpa 

Alguns cientistas levaram o estudo de comportamento de sólidos em polpa para 

bancadas de testes em que, nos primórdios, visualmente podiam observar padrões de regime 

de escoamento, velocidade crítica de determinada mistura líquido-sólido e concentração de 

sólidos ao longo da seção tubular. Hoje, é possível medir o escoamento e obter dados 

precisos através de instrumentação moderna. À partir dos testes reológicos para identificação 

das propriedades mais importantes da polpa de modo a garantir o seu escoamento, foram 

possíveis proposições de várias correlações e caracterizações qualitativas que auxiliam no 

cálculo de bombeamentos de polpa, tais como: regime de escoamento, velocidade limite de 

deposição, perda de carga, coeficiente de uniformidade da polpa e tensão de escoamento de 

um fluido de Bingham. 

2.1.1. Regimes de escoamento 

Em um escoamento bifásico as fases se distribuem no volume de controle de 

diversas maneiras difíceis de serem preditas ou projetadas. Além das propriedades físicas 

das fases, a geometria do volume de controle, a orientação do escoamento e transferência de 

quantidade movimento e energia através da superfície de controle tem grande importância na 

definição da “forma” do escoamento. 

A análise da “formas” e definição dos padrões de escoamento é feita a partir da 

distribuição topográfica longitudinal (paralela à direção de escoamento) e transversal 

(perpendicular à direção de escoamento), quando necessária análise complementar. 

Na Figura 2, observa-se os padrões de regime de escoamento estudados por Zandi 

e Govatos (1967) e Wasp et al. (1977), quando pretenderam de forma qualitativa representar 

os escoamentos de polpa relacionando à velocidade de escoamento e à uniformidade dos 

sólidos dispersos. Na Figura 2(a) observa-se uma dispersão homogênea das partículas 

sólidas e também uma uniformidade na forma destas partículas. Na Figura 2(b) ilustra-se um 



28 
 

escoamento com a distribuição homogênea das partículas, no entanto percebe-se a falta de 

uniformidade dos sólidos dispersos. No terceiro e quarto casos, Figuras 2(c) e 2(d), visualiza-

se que a dispersão das partículas já não é tão homogênea e que estão mais acumuladas na 

parte inferior do escoamento na tubulação, a este acúmulo nos referimos como leito. O leito 

em movimento é chamado de “móvel” ou “flutuante” e o leito estacionário é tido como “fixo”. 

A formação dos leitos está relacionada às velocidades abaixo de 𝑉𝐿. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 2 – Padrões de regime de escoamento líquido-sólido em dutos horizontais propostos por 
Zandi e Govatos (1967) e Wasp et al (1977): (a) escoamento homogêneo de polpa uniforme; (b) 
escoamento homogêneo de polpa não-uniforme; (c) escoamento heterogêneo com leito 
flutuante ou móvel; (d) escoamento heterogêneo com leito fixo (adaptado de Chaves, 2002). 

É importante o entendimento do regime de escoamento, pois, por exemplo, no 

transporte de polpa é requerido um escoamento mais homogêneo possível de forma a 

minimizar o desgaste da tubulação pela formação de leito (heterogêneo). 

Se aproxima do estudo de regimes de escoamento a compreensão dos perfis de 

velocidade do escoamento. Abaixo, na Figura 3, têm-se ilustrados os perfis de velocidade de 

polpa em diferentes circunstâncias. O perfil de velocidade 3(a) é notado na região de entrada 

da tubulação do escoamento de polpa submetido a uma velocidade uniforme na entrada, esse 

perfil é de um escoamento em desenvolvimento, isto é, o escoamento sofre influência viscosa 

inicial causada pela condição de não deslizamento na parede que promove mudanças do 

perfil de velocidade, entretanto o segmento plano no perfil indica que o centro do escoamento 

ainda possui um comportamento não-viscoso. O perfil 3(b) é laminar comum em escoamentos 

de polpa de baixa velocidades e baixa concentração de sólidos ou sólidos de baixíssima 

massa específica, neste o escoamento se encontra desenvolvido e tomado pelo 
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comportamento viscoso (WHITE, 2011). O perfil de velocidades 3(c) é caracterizado pela falta 

de simetria dos vetores de velocidade na seção do tubo, e podem-se encontrar estes perfis 

tanto em escoamentos laminares como turbulentos com velocidade abaixo da velocidade 

limite de deposição 𝑉𝐿 (ROCO e SHOOK, 1983). Em projetos de escoamento de polpa 

comumente se dimensiona uma velocidade de escoamento acima da velocidade limite de 

deposição (�̅� > 𝑉𝐿), de forma que haja turbulência suficiente para dificultar a deposição de 

sólidos (WEIR, 2009), situação análoga ao perfil 3(d), em que se destaca reduzido efeito 

viscoso sobre o perfil de velocidade (WHITE, 1991). 

 

Figura 3 – Representação de perfis de velocidade de polpa em tubulação horizontal: (a) perfil de 
entrada (em desenvolvimento); (b) perfil laminar uniforme (sem deposição); (c) perfil laminar 
não-uniforme (com deposição); (d) perfil turbulento (adaptado de Matousek, 2002). 

2.1.2. Velocidade limite de deposição 

Como já apresentado na equação 1, é possível calcular a velocidade limite de 

deposição dos sólidos em polpa 𝑉𝐿 através da fórmula de Durand. Entretanto, além de 

informações como diâmetro hidráulico do duto, massas específicas do sólido e do fluido e, 

ainda, o módulo da aceleração da gravidade é preciso também conhecer o fator de velocidade 

limite 𝐹𝐿. 

𝐹𝐿 é obtido a partir de informações da concentração de sólidos na polpa (𝐶𝑣) e da 

granulometria dos sólidos (𝑑𝑠). Durand (1953) propôs o primeiro ábaco para obtenção do 𝐹𝐿 

para polpas uniformes, Figura 4(a), e, anos depois, Durand e Condolios (1956) propuseram 

um segundo ábaco para polpas não-uniformes, conforme mostrado na Figura 4(b). Ambas 

proposições, bem como a equação 1, partem de correlações expressas nos experimentos as 

respectivas condições. 
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(b) (a) 

Figura 4 – Ábacos para obtenção de 𝑭𝑳: (a) polpas uniformes; (b) polpas não-uniformes 
(adaptado de Weir, 2009). 

Outros estudos se aprofundaram no estudo da 𝑉𝐿 e, mais recente, Pinto (2012) 

apresentou um loop para observação e análise da velocidade crítica e perda de carga para 

um escoamento de polpa de concentrado de hematita (Fe2O3) em diversas condições 

operacionais, considerando a massa específica 4,6 kg/dm3: 

● diâmetros hidráulicos iguais a 25,4 e 50,8 mm; 

● diferentes distribuições granulométricas de sólidos entre 

○ 0,210 mm e 0,297 mm e  

○ 0,105 e 0,149 mm; 

● diferentes concentrações de sólidos 𝐶�̅�𝑠
= 0%, 14%, 20% e 27%. 

Os gráficos da Figura 5, que fazem parte dos resultados dessa pesquisa, 

correlacionam a perda de carga do escoamento ∆𝑃/𝐿 com a variação da velocidade 𝑉. Aqui, 
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as observações do autor denotam um aumento do gradiente de pressão a partir do acúmulo 

de sólidos na base da tubulação horizontal (leito fixo), que fazem as curvas caracterizarem 

um comportamento heterogêneo do escoamento. Desde a maior velocidade do escoamento, 

∆𝑃/𝐿 diminui com a redução de 𝑉, assemelhando-se ao comportamento do escoamento de 

água. Entretanto, a partir de certa velocidade, conhecida como crítica 𝑉𝐿, a perda de carga 

aumenta mesmo com a redução da velocidade do escoamento, sendo este comportamento 

provocado pela formação de um leito fixo. 

 
Figura 5 – Perda de carga por metro de tubo horizontal (∆𝑷/𝑳) em função da velocidade do 

escoamento (�̅�) de concentrado de hematita entre 0,210 e 0,297mm: (a) 𝑫 = 25,4mm e (b) 𝑫 = 
50,8mm (adaptado de Pinto, 2012).  

A Figura 6 apresenta curvas típicas de perda carga em tubulações com a variação 

da velocidade do escoamento de polpa (WEIR, 2009), conhecidas como curvas “J” motivado 

pelas suas formas. É possível de se observar, primeiro, que a curva é não-monótona, isto é, 

a perda de carga é decrescente à medida que aumenta a velocidade até um certo valor de 

velocidade a partir do qual ocorre um ponto de inflexão, torna-se a partir daí crescente. 

Verifica-se, também, que há redução da deposição de partículas sólidas com o aumento da 

velocidade do escoamento. Ainda, da relação existente entre velocidade e perda de carga no 

escoamento de polpa pode-se interpretar que para grandes velocidades ∆𝑃/𝐿𝑃𝑜𝑙𝑝𝑎 tende a 

um comportamento similar a ∆𝑃/𝐿Á𝑔𝑢𝑎. Entretanto, estas curvas somente se aplicam a polpas 

não-uniformes em que as partículas sólidas superam 0,050mm, menores que 0,300mm e 

concentrações mássicas de sólidos menores que 40% (𝐶𝑚𝑠
< 40%), conforme Weir (2009). 
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Para os casos em que as granulometrias e concentrações são maiores que estes valores, no 

dimensionamento de bombeamentos costuma-se utilizar fatores de projeto multiplicados às 

perdas medidas nos experimentos para obtenção de perdas de carga na tubulação (WEIR, 

2009). 

Identifica-se, na mesma figura 6, 𝑉𝐿, que foi apresentada na Equação 1 como a 

velocidade limite de deposição de sólidos, e esta seria uma forma experimental de obtenção 

desta informação importante para o projeto de tubulações de transporte de polpas. 

 

Figura 6 – Curvas típicas de perda de carga para sólidos >50 𝝁m e <300 𝝁m e concentração 
mássica menor que 40% (adaptado de Weir, 2009). 

2.1.3.  Perfil de concentração de sólidos 

Outra análise pertinente do escoamento bifásico líquido-sólido é do perfil de 

concentração de sólidos, que exprime a distribuição de concentração de sólidos ao longo da 

seção transversal tubular.  

Gillies (1993) mostra graficamente à partir de seus experimentos esta distribuição de 

sólidos para um escoamento de água e areia com as seguintes configurações, onde a massa 

específica da areia é 2,65kg/dm3: 
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● diâmetros hidráulicos iguais a 50 e 500mm; 

● distribuições granulométricas médias de 0,18 e 2,4mm 

● concentrações de sólidos 𝐶�̅�𝑠
= 0 ~ 40%; 

● velocidades de escoamento �̅� = 1 ~ 4m/s. 

A Figura 7 mostra como é a distribuição dos sólidos ao longo da seção transversal 

da tubulação. No eixo das abscissas está expressa a concentração volumétrica 𝐶𝑣𝑠
 dos 

sólidos e no eixo das ordenadas tem-se o eixo vertical adimensional da seção do tubo 𝑦/𝑅. 

Vê-se, por exemplo, na Figura 7(a) que fixando a velocidade em 3,7m/s, o aumento da 

concentração média de sólidos 𝐶�̅�𝑠
 aumenta a concentração de sólidos na região inferior da 

seção tubular (𝑦/𝑅 < 0), outrossim, pode-se analisar comparativamente as Figuras 7(a) e 7(b) 

que a redução da velocidade de 3,7m/s para 2,7m/s e mantida a 𝐶�̅�𝑠
 provoca um 

comportamento similar pelo o aumento da deposição de sólidos. 

 
Figura 7 – Perfis de concentração de areia para um escoamento de polpa: 𝑑𝑠 = 0,19mm; 𝐷 = 

159mm; 𝐶�̅�𝑠
 = 6%, 16% e 30%; 𝜌𝑠 = 2650kg/m3; (a) �̅� = 3,7m/s; (b) �̅� = 2,7m/s (adaptado de Gillies, 

1993). 

A concentração de sólidos ao longo da seção transversal também pode ser 

comparada com a variação do tamanho das partículas sólidas e com o comprimento da 

tubulação. É comum notar que o aumento de ambas variáveis aumenta a concentração de 

sólidos em 𝑦/𝑅 < 0. 
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2.1.4. Tensão de escoamento de um fluido de Bingham 

Diferente dos fluidos Newtonianos, os fluidos de Bingham dependem de um gatilho, 

uma tensão de cisalhamento inicial 𝜏0, para que possam escoar. Algumas das polpas minerais 

são descritas por este modelo reológico, pois na prática precisam de um valor constante e 

representativo de viscosidade (NASCIMENTO, 2008). Esse tipo de comportamento pode ser 

expresso conforme equação (2). 

𝜏𝐵 = 𝜏0 + 𝜇𝐵 ∙ 𝑑𝑢
𝑑𝑦⁄           (2) 

Onde: 

𝜏𝐵 é a tensão de cisalhamento; 

𝜏0 é a tensão de cisalhamento no ponto de início do escoamento; 

𝜇𝐵 é a viscosidade plástica do fluido de Bingham; 

𝑑𝑢
𝑑𝑦⁄  é a taxa de cisalhamento do escoamento. 

Para 𝜏𝐵 < 𝜏0 o fluido ou mistura se comporta como sólido. A Figura 8 demonstra, 

graficamente, uma comparação entre os comportamentos dos Fluidos de Bingham e 

Newtonianos: 

 

Figura 8 – Gráfico comparativo do comportamento da tensão de cisalhamento versus a taxa de 
deformação para fluidos Newtonianos e Plásticos de Bingham (adaptado de Shiroma, 2012). 
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A viscosidade plástica 𝜇𝐵 indica a resistência interna ao escoamento do fluido e é 

análoga a viscosidade 𝜇 absoluta ou dinâmica de um fluido Newtoniano. Esse parâmetro pode 

revelar a interação dos sólidos no meio fluido, desta forma o aumento da quantidade de 

sólidos dispersos pode aumentar a 𝜇𝐵. 

2.1.5. Coeficiente de uniformidade de Caputo 

Caputo (1973) propôs um coeficiente de uniformidade 𝐶𝑢 para avaliar se determinada 

polpa poderia ser considerada uniforme ou não-uniforme a partir de informações da 

distribuição granulométrica dos sólidos, conforme equação (3). 

𝐶𝑢 =
𝑑60

𝑑10
            (3) 

Na razão, 𝑑60 equivale à dimensão, em milímetros, da maior abertura de malha em 

que passam 60% de massa de uma amostra de sólidos, isto é, 60% da amostra é menor que 

um 𝑑60. Já 𝑑10 é representa a maior abertura de malha em passam somente 10% de massa 

de uma amostra sólida. Para 𝐶𝑢 < 15, considera-se a polpa como sendo uniforme (ou 

homogênea), sendo 𝐶𝑢 < 5 muito uniforme. Agora, a polpa é considerada não-uniforme caso 

𝐶𝑢 ≥ 15 (ou heterogênea). 

 

2.2. Estudos numéricos 

Os estudos numéricos computacionais entorno de escoamentos visam resolver um 

conjunto de equações de difícil solução ou sem solução analítica que modelam os 

comportamentos de fluidos. Os resultados gerados computacionalmente podem subsidiar 

projetos e pesquisas completando ou substituindo experimentos em laboratório. 

Messa (2013) trabalhou com um modelo de “dois fluidos” (two-fluid), isto é, as duas 

fases são modeladas como meios contínuos em que se conhece os comportamentos das 

interações entre as fases, sendo estas ainda interpenetráveis (miscíveis). Este modelo foi 

desenvolvido em software de fluidodinâmica computacional aplicado à mistura sólido-líquido 

comparando-os a experimentos realizados com polpa de areia, observando-se que os 
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resultados obtidos eram suficientemente próximos aos experimentais. Nesta oportunidade, o 

autor comparou seus resultados com os resultados dos experimentos de Roco e Shook 

(1983). O setup de variáveis das simulações numéricas realizadas por Messa (2013) podem 

ser mais detalhadamente observadas em seu trabalho. 

É notório na Figura 9, para a faixa de análise, a proximidade, para o comportamento 

da concentração de sólidos ao longo do perfil de escoamento, entre o modelo proposto por 

Messa (2013) e os experimentos de Roco e Shook (1983). Visualiza-se maior concentração 

de sólidos na região mais inferior da seção que se acentua com o aumento da concentração 

média de sólidos no escoamento. 

 

Figura 9 – Comparação entre perfis de concentração de sólidos em tubos horizontais a partir do 
modelo de dois fluidos proposto por Messa (2013) e experimento de Roco e Shook (1983), para 

massa específica 𝝆𝒔 = 2.650kg/m3 (adaptado de Messa, 2013). 

Na Figura 10, observa-se a semelhança de resultados entre os resultados de Messa 

(2013) e Roco e Shook (1983) para os perfis de velocidade de escoamento de polpa. Podemos 

desprender, ainda, uma assimetria vertical nos perfis de velocidade que é acentuada pelo 

aumento do tamanho das partículas e pela redução da velocidade média do escoamento. 
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Figura 10 – Comparação entre os perfis de velocidades em tubos horizontais a partir do modelo 

de dois fluidos de Messa (2013) e Roco e Shook (1983), para massa específica 𝝆𝒔 = 2.650kg/m3 
(adaptado de Messa, 2013). 

A Figura 11 apresenta o comportamento dos gradientes de pressão segundo a 

variação da velocidade da polpa para o modelo e experimentos (MESSA, 2013), 

comportamento congruente com os resultados mostrados na figura 7. 

 

Figura 11 - Comparação entre os gradientes de pressão em tubos horizontais a partir do modelo 
de dois fluidos de Messa (2013) e experimentos de Gillies et al. (2004) (adaptado de Messa, 2013). 
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Ekambara et al. (2009), que também por meio de CFD, utilizou o modelo Euleriano 

para dois fluidos observando a interação das partículas sólidas pela teoria cinética granular e 

obteve resultados satisfatórios como é apresentado pelas Figuras 12 e 13. Aplicou o modelo 

para as seguintes condições para o escoamento de água e areia (𝜌𝑠 = 2650kg/m3): 

● diâmetros hidráulicos iguais a 50 e 500mm; 

● distribuições granulométricas médias de 0,09 e 0,5 mm 

● concentrações de sólidos uniforme na entrada 𝐶�̅�𝑠
= 8 ~ 45%; 

● perfis de velocidade de escoamento parabólicos (laminar) �̅� = 1,5 ~ 5,5m/s. 

Os perfis de concentração e velocidade das Figuras 12 e 13, respectivamente, 

demonstram razoável concordância do modelo aplicado por Ekambara et al. (2009) com os 

resultados dos experimentos de Gillies et al. (2004). Ainda, pode-se verificar que estes perfis 

se assemelham ao comportamento do modelo usado por Messa (2013), e dos experimentos 

de Roko e Shook (1983). 

 

Figura 12 - Comparação entre os resultados de Ekambara et al. (2009) e Gillies et al (2004) para 
perfis de concentração de sólidos ao longo da seção transversal do escoamento de polpa 
(adaptado de Ekambara, 2009). 
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Figura 13 - Comparação entre os resultados de Ekambara et al. (2009) e Gillies et al (2004) para 
o perfil de velocidade da água ao longo da seção transversal do escoamento de polpa (adaptado 
de Ekambara, 2009). 

Das análises anteriores, pode-se concluir que os resultados obtidos a partir das 

soluções dos modelos matemáticos two-fluid e experimentos laboratoriais apresentaram uma 

excelente aproximação, tornando o modelo de dois fluidos, propostos Ekambara et al. (2009) 

e Messa (2013), capaz de predizer o comportamento dos sólidos no escoamento de polpas. 

A literatura recente considera, ainda, o CFD superior às correlações empíricas apresentadas 

na seção 2.1 (SWAMY et al., 2015), uma vez que reduz a dependência de medições 

experimentais do escoamento. Além disso, há dificuldade na precisão das coletas em 

bancada experimental por motivo de limitação instrumental para altas concentrações de 

sólidos (GILLIES e SHOOK, 2000). 

Lahiri e Ghanta (2010) também ratificam o sucesso da utilização do modelo CFD para 

aplicação em escoamento de polpas e propuseram estendê-lo às simulações de tubulações 

de transporte de polpa de grandes dimensões. E, neste caso, pode reduzir drasticamente o 

custo com a experimentação. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO 

Esta seção tem por objetivo fornecer os fundamentos teóricos necessários para o 

entendimento dos conceitos utilizados na pesquisa. 

 

3.1. Métodos descritivos de escoamentos 

Para o estudo do movimento de partículas em um escoamento são consideradas 

duas abordagens: Método Lagrangeano e Método Euleriano. 

3.1.1. Método Lagrangeano 

A mecânica de meios contínuos Lagrangeana é marcada pelo estudo da trajetória e 

pela deformação de corpos e partículas. Assim, em mecânica dos fluidos, o método 

Lagrangeano retrata a análise das variáveis como velocidade 𝑢(𝑥0, 𝑡), aceleração 
𝑑

𝑑𝑡
(𝑢(𝑥0, 𝑡)) 

e massa específica 𝜌(𝑥0, 𝑡) nas trajetórias das partículas durante um certo período ∆𝑡. Esta 

abordagem tem funcionalidade mais restrita para a análise dos escoamentos de fluidos em 

geral, sendo muito importante, porém, para solucionar problemas de comportamento de 

partículas suficientemente dispersas em um meio fluido, isto é, a fase dispersa possua uma 

concentração volumétrica inferior a 10% (𝐶�̅�s
< 0,1), por exemplo (ANSYS, 2010). 

A Figura 14 ilustra o deslocamento de uma partícula no espaço e as informações que 

são comumente desprendidas durante o deslocamento. 

 

Figura 14 - Representação de trajetória de uma partícula e o estudo do comportamento da 
velocidade, aceleração, massa específica e temperatura. 
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Entretanto cabe destacar que o método Lagrangeano é tido como 

computacionalmente “caro”, uma vez que demanda maior tempo e capacidade de 

processamento que o método Euleriano. 

3.1.2. Método Euleriano 

Este método é bastante comum no estudo de mecânica dos fluidos. Neste, fixa-se 

uma posição e se observa o comportamento das variáveis em instantes distintos. Assim, é 

possível ter um estudo do comportamento das variáveis de escoamento para cada partícula 

que passa por essa posição do domínio em que ocorre o escoamento. 

O método Euleriano está associado ao estudo de volumes de controle por meio de 

equação diferencial de balanço temporal geral em um espaço cartesiano (𝑥, 𝑦, 𝑧) de uma fase 

“𝑖” incompressível, conforme Ishii e Hibiki (2011): 

𝜕(𝐶𝑣𝑖𝜌𝑖�̅�𝑖)

𝜕𝑡
+ 𝛁 ∙ (𝐶𝑣𝑖

𝜌𝑖�̅�𝑖�̅�𝑖) = −𝛁 ∙ [𝐶𝑣𝑖(�̅�𝑖 + 𝕁𝑖
𝐓)] + 𝐶𝑣𝑖

𝜌𝑖�̅�𝑖 + 𝐼𝑖.       (4) 

Onde: 

𝐶𝑣𝑖
 representa a concentração volumétrica local da fase 𝑖; 

𝜌𝑖 representa a massa específica da fase 𝑖; 

�̅�𝑖 representa uma quantidade média de uma grandeza vetorial para a fase 𝑖; 

�̅�𝑖  é o vetor velocidade média da fase 𝑖; 

�̅�𝑖 representa o tensor de fluxo médio de uma quantidade 𝝍𝑖 devido à difusão da fase 𝑖; 

𝕁𝑖
𝐓 representa o tensor de fluxo médio de uma quantidade 𝝍𝑖 devido à turbulência na fase 𝑖; 

�̅�𝑖 representa a fonte de força de corpo sobre a fase 𝑖; 

𝐼𝑖 representa a transferência de uma quantidade 𝝍𝑖 pela interface da fase 𝑖. 

O operador divergente da Equação 4, representado por “𝛁 ∙”, calcula a magnitude de 

fonte ou sorvedouro do campo vetorial ou tensorial em que está aplicado o produto escalar, 

sendo 𝛁 uma notação que substitui o vetor de diferenciais parciais [𝜕
𝜕𝑥⁄ 𝜕

𝜕𝑦⁄ 𝜕
𝜕𝑧⁄ ]. 

Importante também ressaltar que �̅�𝑖�̅�𝑖 representa o produto tensorial entre os vetores 

envolvidos. 
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Do lado esquerdo da Equação 4 temos dois termos que indicam a taxa temporal de 

variação e o fluxo líquido de uma quantidade �̅�𝑖, respectivamente. E, pela ordem, do lado 

direito têm-se o fluxo pela superfície e fonte (ou sorvedouro) de �̅�𝑖. 

O tensor de fluxo de �̅�𝑖 é dado pelo somatório 𝕁𝑖 = �̅�𝑖 + 𝕁𝑖
𝐓. Estes são funções que 

devem ser convenientemente substituídas por equações constitutivas que serão 

apresentadas mais adiante. 

Na Figura 15 observa-se a representação de um volume de controle infinitesimal em 

que são calculadas tais equações diferenciais de quantidade de movimento. 

 

Figura 15 - Volume de controle infinitesimal 𝒅𝑽. 

Na Figura 16 tem-se a exemplificação de um volume de controle cilíndrico e sua 

respectiva malha com milhares de volumes de controle infinitesimais 𝑑𝑉, que é utilizado como 

domínio para as equações de escoamento do fluido. Esta decomposição do volume de 

controle para solução das equações do escoamento é conhecida com Método de Volumes 

Finitos. 
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Figura 16 - (a) Volume de controle cilíndrico; (b) malha de milhares de volumes de controle 
infinitesimais (domínio do escoamento). 

Há também a possibilidade de conciliação dos métodos Lagrangeano e Euleriano, 

conhecido como Lagrange-Euler, para a modelagem da polpa. Neste caso a água é modelada 

pelo método de Euler e os sólidos dispersos pelo método de Lagrange. Mas devido ao “custo” 

computacional do método Lagrangeano será utilizada a abordagem Euler-Euler de dois fluidos 

(two-fluid) em que ambas as fases são modeladas dentro da abordagem Euleriana. 

E para a abordagem Euler-Euler, a ferramenta de CFD utilizada neste trabalho, lança 

mão de três formas para a solução de escoamentos multifásicos: modelo de Volume de Fluido 

(VOF), modelo de Mistura e modelo Euleriano. 

O modelo Euleriano é desenvolvido como solução mais completa, ou seja, o modelo 

é desenvolvido de forma plena e com menos simplificações para solução das equações de 

continuidade, variação da quantidade de movimento e energia para cada uma das fases que 

compõem o escoamento, bem como para as suas interfaces. Este modelo é normalmente 

utilizado em simulações de escoamentos com partículas em suspensão, colunas de flotação 

e leitos flutuantes. 

O modelo VOF é aplicado a fluidos imiscíveis em que se objetiva o posicionamento 

das interfaces. Este modelo soluciona o escoamento através de um conjunto de equações de 

continuidade, movimento e energia para todas as fases, isto é, todas as fases compartilham 

das mesmas equações. Está normalmente empregado em superfícies livres, escoamentos 

estratificados, jatos e deslocamento de grandes bolhas. 
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O modelo de Mistura é uma simplificação do Modelo Euleriano e é interessante sua 

utilização quando há grandes concentrações do(s) fluido(s) disperso(s) ou quando o 

comportamento das interfaces é desconhecido. E como visto para o modelo Euleriano, no 

modelo de mistura as fases também são consideradas interpenetráveis. A solução passa pela 

ponderação de propriedades de escoamento fazendo com que, matematicamente, toda a 

mistura tenha um comportamento médio. Esta consideração de média para o escoamento 

simplifica no equacionamento da continuidade, variação da quantidade de movimento e 

energia. 

Para a solução de escoamento de polpa a escolha do modelo mais adequado está 

associada ao número de Stokes do escoamento (ANSYS, 2010). O número de Stokes (𝑆𝑡𝑘) 

racionaliza o tempo de resposta de uma partícula (𝜏𝑠) frente ao tempo de resposta de um 

sistema (𝑡𝑆). 

𝑆𝑡𝑘 =
𝜏𝑠

𝑡𝑆
             (5) 

𝑡𝑆 =
𝐿𝑆

𝑉𝑆
                (6) 

𝜏𝑠 =
𝜌𝑠𝑑𝑠

2

18𝜇𝑙
                       (7) 

𝐿𝑆 é o comprimento característico do sistema. Como estamos tratando do 

escoamento em uma tubulação o comprimento característico pode ser considerado como 

sendo da ordem do diâmetro do tubo, neste caso 𝐿𝑆 = 𝐷, ou seja,  𝐿𝑆 = 0,15m e 0,25m. 𝑉𝑆 é 

a velocidade característica do sistema que aqui é 1,00m/s e 4,0m/s. 𝜌𝑠 simboliza a massa 

específica da fase sólida dispersa 3.104kg/m3. 𝑑𝑠 é o tamanho da partícula dispersa 10µm e 

40µm. 𝜇𝑙 é a viscosidade dinâmica do fluido, que para o caso água a 298K 𝜇𝑙 = 0,001003Pa.s. 

A Tabela 1 apresenta 𝑆𝑡𝑘 calculado para as combinações de condições deste trabalho: 

  



45 
 

Tabela 1 – Cálculo dos números de Stokes para as combinações de condições de 
escoamento. 

𝑺𝒕𝒌 

 
𝒅𝒔 (µm) 10 40 

𝑫 (m) 0,15 0,25 0,15 0,25 

�̅� (m/s) 
1,0  0,0001   0,0001   0,0018   0,0011  

4,0  0,0005   0,0003   0,0073   0,0044  

 

Conforme Ansys (2010), avalia-se que, se 𝑆𝑡𝑘 ≈ 1, todos os três modelos são 

aplicáveis tendo que se avaliar se as fases são miscíveis, diferença de densidade e 

concentração de partículas sólidas para escolher qual seria o melhor modelo. Se 𝑆𝑡𝑘 < 1, o 

modelo de Mistura e Euleriano são aplicáveis. E para 𝑆𝑡𝑘 > 1 são apropriados os modelos 

VOF e Euleriano, entretanto é mais apropriado aplicar o VOF a fases imiscíveis e solução de 

interfaces. Para os valores dos parâmetros do escoamento utilizados neste trabalho, o valor 

de 𝑆𝑡𝑘 é da ordem de 10-3, logo teremos a situação em que 𝑆𝑡𝑘 < 1 e que podem aplicar os 

modelos Euleriano e de Mistura. 

No caso de escoamentos de polpa mineral encontra-se velocidades acima e abaixo 

da velocidade limite de deposição, e neste segundo caso ocorrerá a fluidização do 

escoamento que o fará heterogêneo. Este comportamento faz com que o escoamento seja 

complexo para modelagem de Mistura, sendo mais adequado Modelo Euleriano (LAHIRI, 

2010) 

 

3.2. Modelo Euleriano 

A solução do escoamento de polpa (sólido-líquido) passa pela resolução das 

equações de conservação, que seguem, para ambas as fases. 

3.2.1. Equação da continuidade (Conservação das massas) 

A equação de campo que resolve a conservação de massa de uma fase 𝑖” do 

escoamento é dada por 

𝜕(𝐶𝑣𝑖𝜌𝑖)

𝜕𝑡
+ ∇(𝐶𝑣𝑖

𝜌𝑖�̅�𝑖)  = 0           (8) 
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Na Equação 8 aplicou-se a Equação 4 e as seguintes condições para o balanço 

mássico: �̅�𝑖 = 1; �̅�𝑖 = 0; 𝕁𝑖 = 0; 𝐼𝑖 = 0. O primeiro termo desta equação é denotado como taxa 

temporal de variação mássica, o segundo termo representa o fluxo mássico líquido através 

das paredes do volume infinitesimal. O lado direito da igualdade é dado como nulo, pois não 

há transferência de massa entre as fases ou reação química entre elas que provoque o 

surgimento ou redução de massa (HIBIKI e ISHII, 2011). 

3.2.2. Equação da variação da quantidade de movimento linear 

Para formular a equação da variação da quantidade de movimento linear de cada 

fase do escoamento pode ser expressa na Equação 9, considerando: 

�̅�𝑖 = �̅�𝑖; �̅�𝑖 = 𝒈𝑖; 𝕁𝑖 = −𝕋𝑖 = 𝑝𝑖𝕀 − 𝕊𝑖 = 0; 𝐼𝑖 = 0. 

𝜕(𝐶𝑣𝑖
𝜌𝑖�̅�𝑖)

𝜕𝑡
+ 𝛁 ∙ (𝐶𝑣𝑖

𝜌𝑖�̅�𝑖�̅�𝑖) =  −𝐶𝑣𝑖
𝛁𝑝𝑖 − 𝛁𝑝s + 𝛁 ∙ [𝐶𝑣𝑖(�̅�𝑖 + 𝕊𝑖

𝑇)] + 𝐶𝑣𝑖
𝜌𝑖𝒈𝑖 + 

     𝐾𝑗𝑖(�̅�𝑗 − �̅�𝑖) + �̅�𝑖 + �̅�𝑠𝑢𝑠𝑡,𝑖       (9) 

Além das variáveis já vistas na equação 8, têm-se na equação 9, a aceleração da 

gravidade 𝒈𝑖, o gradiente de pressão da fase 𝑖 𝐶𝑣𝑖
𝛁𝑝 e o gradiente de pressão dos sólidos, 

𝛁𝑝s, que somente é calculado para a fase sólida, decorrente da colisão de partículas sólidas.  

�̅�𝑖 expressa o tensor de tensão viscosa da fase 𝑖, como a equação constitutiva abaixo: 

�̅�𝑖 = 𝐶𝑣𝑖
𝜇𝑖[𝛁�̅�𝑖 + (𝛁�̅�𝑖)+] + 𝐶𝑣𝑖 [𝜆𝑖 −

2

3
𝜇𝑖] (𝛁 ∙ �̅�𝑖)𝕀      (10) 

Em que: 

𝜇𝑖 é a viscosidade dinâmica da fase 𝑖”, que resiste ao escoamento fluido; 

𝜆𝑖 é a viscosidade volumétrica da fase 𝑖, que resiste à compressão e expansão do fluido; 

𝛁�̅�𝑖  é o produto tensorial entre os vetores diferencial, 𝛁, e velocidade média da fase 𝑖, �̅�𝑖; 

(𝛁�̅�𝑖)+ é o tensor transposto do produto 𝛁�̅�𝑖; 

𝛁 ∙ �̅�𝑖 é produto escalar entre os vetores diferencial, 𝛁, e velocidade média da fase 𝑖, �̅�𝑖; 

𝕀 é o tensor identidade [1 0 0; 0 1 0; 0 0 1]. 
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𝕊𝑖
𝑇 expressa o tensor de tensão turbulenta da fase 𝑖, mais conhecido como tensão 

de Reynolds, (−𝜌𝑖𝒗𝑖
′𝒗𝑖

′̅̅ ̅̅ ̅̅ )que será detalhada no modelo de turbulência, dada em função da 

flutuação da velocidade da fase 𝑖, 𝒗𝑖
′. Esta flutuação é uma parcela da decomposição de 

Reynolds para escoamentos turbulentos em que a velocidade possui um comportamento 

médio (�̅�𝑖) e uma parcela flutuante (𝒗𝑖
′): 𝒗𝑖 =  �̅�𝑖 + 𝒗𝑖

′. 

O símbolo 𝐾𝑗𝑖 é o coeficiente de transferência de movimento pelo arraste entre as 

fases 𝑖 e 𝑗”. No escoamento líquido-sólido temos 𝐾𝑗𝑖 = 𝐾𝑙𝑠 que neste trabalho é modelado 

conforme Gidaspow (1994), motivado pela fluidização de partículas sólidas em boa parte dos 

casos (ANSYS, 2010). 

Gidaspow se vale dos modelos propostos por Ergun (1952) e Wen e Yu (1966) 

aplicados a 𝐶𝑣𝑠
> 0,2 e 𝐶𝑣𝑠

≤ 0,2, respectivamente: 

𝐾𝑙𝑠 = {
 
3

4
𝐶𝐷

𝐶𝑣𝑠𝐶𝑣𝑙𝜌𝑙|�̅�𝑠−�̅�𝑙|

𝑑𝑠
𝐶𝑣𝑙

−2,65     𝑠𝑒    𝐶𝑣𝑠
≤ 0,2            

150
𝐶𝑣𝑠(1−𝐶𝑣𝑙)𝜇𝑙

𝐶𝑣𝑙𝑑𝑠
2 + 1,75

𝜌𝑙𝐶𝑣𝑠|�̅�𝑠−�̅�𝑙|

𝑑𝑠
     𝑠𝑒   𝐶𝑣𝑠

> 0,2
                (11) 

Desta equação 𝐶𝑣𝑠
 é a concentração volumétrica da fase sólida, 𝜌𝑠 a massa 

específica da fase sólida, 𝐶𝑣𝑙
 é a concentração volumétrica da fase líquida, |�̅�𝑠 − �̅�𝑙| é o 

módulo da diferença entre as velocidades médias da água e das partículas sólidas, 𝑑𝑠 

expressa o tamanho da partícula sólida, 𝜌𝑙 e 𝜇𝑙 são a massa específica e a viscosidade 

dinâmica da fase líquida, respectivamente. 𝐶𝐷 é o coeficiente arraste calculado pela seguinte 

equação: 

𝐶𝐷 =
1

𝐶𝑣𝑙𝑅𝑒𝑠
[24 + 3,6(𝐶𝑣𝑙

𝑅𝑒𝑠)
0,687

]        (12) 

O símbolo 𝑅𝑒𝑠 na Equação 12 representa o número de Reynolds relativo a uma 

partícula imersa na fase contínua: 

𝑅𝑒𝑠 =
𝜌𝑙𝑑𝑠|�̅�𝑠−�̅�𝑙|

𝜇𝑙
          (13) 

As forças atuantes no escoamento �̅�𝑖 e  �̅�𝑠𝑢𝑠𝑡,𝑖 representam forças de corpo externas 

e forças de sustentação, respectivamente, sobre a fase 𝑖. Nas circunstâncias deste trabalho, 

�̅�𝑖 será dada como nula uma vez que o efeito da aceleração da gravidade já é considerado 
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no equacionamento e não há outras forças externas atuantes no sistema. �̅�𝑠𝑢𝑠𝑡,𝑖 tem influência 

insignificante na faixa de escoamento estudado que possui partículas de dimensões mínimas 

e pequena diferença entre as velocidades das fases (MESSA, 2013). 

O primeiro e o segundo termo do lado direito da igualdade da Equação 9 

correspondem à taxa de incremento de quantidade de movimento e ao fluxo líquido de 

quantidade de movimento pelas fronteiras infinitesimais, respectivamente. 

3.2.3. Pressão dos Sólidos 

Como já apresentado na Equação 9, a equação da conservação do movimento 

possui uma parcela atrelada ao gradiente da pressão dos sólidos 𝛁𝑝s. Esta pressão é 

ocasionada pelo movimento e colisões das partículas. Lun et al. (1984) propôs o seguinte 

modelo para cálculo da pressão dos sólidos: 

𝑝s = 𝐶𝑣𝑠
𝜌𝑠𝛩𝑠 + 2𝜌𝑠(1 + 𝑒𝑠)𝐶𝑣𝑠

2𝑔0𝑠
𝛩𝑠                   (14) 

Em que 𝑒𝑠 é o coeficiente de restituição colisional adotado como 𝑒𝑠 = 0,9, ou seja, 

duas partículas após se colidirem mantém 90% da quantidade de movimento inicial. 𝑔0𝑠
 é a 

função de distribuição radial que mede a probabilidade de colisões entre as partículas da fase 

sólida que pode ser descrita como abaixo (LUN et al.,1984): 

𝑔0𝑠
= (1 −

𝐶𝑣𝑠

𝐶𝑣𝑚𝑎𝑥

)
−2,5𝐶𝑣𝑚𝑎𝑥

         (15) 

Nesta equação, 𝐶𝑣𝑚𝑎𝑥
 simboliza o limite de empacotamento das partículas sólidas, pois 

geralmente a geometria das partículas sólidas não permite que sua massa ocupe todo o 

volume que as contém deixando vazios que passam a ser preenchidos pela fase contínua. 

Neste trabalho tem-se que o 𝐶𝑣𝑚𝑎𝑥
 = 0,53, conforme o índice de vazios 𝑒 = 0,9 para rejeitos 

de minérios de ferro em forma de polpa (WELCH, 2000). 

A Equação 14 traz também a necessidade de cálculo da temperatura granular 𝛩𝑠, 

uma medida do movimento aleatório das partículas proporcional a energia cinética específica 

de flutuação aleatória da partícula: 

E𝛩𝑠
=

3

2
𝛩𝑠           (16) 
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A obtenção da temperatura granular se dá pela equação de conservação da energia 

granular flutuante, o software FLUENTTM 17.2 tem como opção default o modelo algébrico: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝐶𝑣𝑠

𝜌𝑠E𝛩𝑠) = Φ𝛩𝑠
− γ𝛩𝑠

+ ϕ        (17) 

O termo do lado esquerdo da Equação 17 se refere à taxa de variação local de 

energia granular flutuante. O primeiro termo do lado direito, Φ𝛩𝑠
, representa a geração de 

energia granular flutuante pelo tensor de tensões dos sólidos, 𝕋𝑠: 

Φ𝛩𝑠
= (−𝑝𝑠𝕀 + �̅�𝑠): 𝛁�̅�𝑠          (18) 

Como visto na Equação 10, o tensor tensão cinético-colisional �̅�𝑠 é calculado em 

função da viscosidade volumétrica 𝜆𝑠 (LUN et al., 1984) e viscosidade granular 𝜇𝑠 (SYAMLAL 

et al., 1993), dadas por: 

𝜆𝑠 =
4

3
𝐶𝑣𝑠

𝜌𝑠𝑑𝑠𝑔0𝑠
(1 + 𝑒𝑠) (

𝛩𝑠

𝜋
)

1/2
        (19) 

𝜇𝑠 = 𝜇𝑠,𝑐𝑜𝑙 + 𝜇𝑠,𝑐𝑖𝑛          (20) 

𝜇𝑠,𝑐𝑜𝑙 =
4

5
𝐶𝑣𝑠

2𝜌𝑠𝑑𝑠𝑔0𝑠
(1 + 𝑒𝑠) (

𝛩𝑠

𝜋
)

1/2
        (21) 

𝜇𝑠,𝑐𝑖𝑛 =
𝐶𝑣𝑠𝜌𝑠𝑑𝑠√𝛩𝑠𝜋

6(3−𝑒𝑠)
[1 +

2

5
(1 + 𝑒𝑠)(3𝑒𝑠 − 1)𝐶𝑣𝑠

𝑔0𝑠]      (22) 

A viscosidade volumétrica da Equação 19 está relacionada a quanto a fase dispersa 

suporta a compressão ou expansão do escoamento. 𝜇𝑠 é a viscosidade decorrente do regime 

cinético-colisional das partículas sólidas dispersas e como mostra a Equação 20 é composta 

por duas parcelas: a viscosidade colisional 𝜇𝑠,𝑐𝑜𝑙 (Equação 21 – devido às colisões) e a 

viscosidade cinética 𝜇𝑠,𝑐𝑖𝑛 (Equação 22 – devido às flutuações do movimento). 

O segundo termo, lado direito, da Equação 17 traz a dissipação da energia granular 

flutuante γ𝛩𝑠
 devido às colisões: 

γ𝛩𝑠
=

12(1−𝑒𝑠
2)𝑔0

𝑑𝑠√𝜋
𝜌𝑠𝐶𝑣𝑠

2𝛩𝑠
3/2

         (23) 

E o último termo da Equação 17, ϕ, representa a taxa de transferência de energia 

granular flutuante 

ϕ = −3𝐾𝑙𝑠𝛩𝑠            (24) 
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3.3. Modelo de turbulência 

Há grandes dificuldades no modelamento do escoamento turbulento, pois este é um 

fenômeno não-linear, tridimensional e dependente do tempo com efeitos de grande e pequena 

escala que podem ser muito importantes para o desdobramento da análise do escoamento. 

E como existem limitações para armazenagem e análise de informações de todos os pontos 

do espaço e tempo de escoamento é usual o desenvolvimento de Equações de Médias de 

Transporte de Reynolds (RANS). 

Devido ao bom desempenho dos resultados com escoamentos viscosos, boa 

precisão na simulação de regiões de escoamentos próximos às paredes, simplicidade e 

estabilidade numérica (MENTER, 1994) foi selecionado para a realização deste trabalho o 

modelo de turbulência de duas equações conhecido como “SST 𝑘 − 𝜔”. 

O modelo SST 𝑘 − 𝜔 é um modelo RANS desenvolvido por Menter (1994) que trata 

da solução das equações de conservação da energia cinética turbulenta 𝑘 (Equação 25) e da 

taxa de dissipação turbulenta específica 𝜔 (Equação 26), para a fase contínua do escoamento 

bifásico: 

𝜕(𝜌𝑙𝑘)

∂t
+ 𝛁 ∙ (𝜌𝑙�̅�𝑙𝑘) = 𝕊𝑙

𝑇: 𝛁�̅�𝑙 − 𝛽∗𝜌𝑙𝜔𝑘 + 𝛁 ∙ [(𝜇 + 𝜎𝑘𝜇𝑡)𝛁𝑘]     (25) 

𝜕(𝜌𝑙𝜔)

𝜕𝑡
+ 𝛁 ∙ (𝜌𝑙�̅�𝑙𝜔) =

∝

𝜈𝑡
𝕊𝑙

𝑇: 𝛁�̅�𝑙 − 𝛽𝜌𝑙𝜔2 + 𝛁 ∙ [(𝜇 + 𝜎𝜔𝜇𝑡)𝛁𝜔] + 2(1 − 𝐹1)
𝜌𝑙𝜎𝜔,2

𝜔
𝛁𝑘 ∙ 𝛁𝜔 (26) 

Sendo a tensão turbulenta de Reynolds modelada conforme a hipótese de 

Boussinesq (1877) 

𝕊𝑙
𝑇 = 𝜇𝑡[𝛁�̅�𝑠 + (𝛁�̅�𝑠)+] −

2

3
(𝜌𝑙𝑘 + 𝛁 ∙ �̅�𝑠)𝕀       (27) 

e a viscosidade turbulenta 

𝜇𝑡 =
𝜌𝑘/𝜔

𝑚𝑎𝑥(
1

𝛼∗,
𝑆𝐹2
𝑎1𝜔

)
.          (28) 

Importante destacar nas Equações 25 e 26, 𝜎𝑘 e 𝜎𝜔 são os números de Prandtl 

turbulentos para a energia cinética turbulenta e para a taxa de dissipação turbulenta 
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específica, respectivamente. O primeiro e segundo produtos do lado direito da igualdade 

dizem a respeito da produção e dissipação de turbulência, pela ordem. Nestas mesmas 

equações os terceiros termos à direita representam a difusividade efetiva 𝛤𝑘 e 𝛤𝜔 que são as 

capacidades do escoamento de transferir 𝑘 e 𝜔 em si mesmo. E o último termo da Equação 

26 representa a difusão cruzada da dissipação turbulenta (𝐷𝜔) entre subcamada viscosa 

(região de parede) e a camada mais central do escoamento que sofre menor cisalhamento. 

A Equação 27 apresenta a tensão viscosa turbulenta 𝕊𝑙
𝑇, dada em função da 

viscosidade turbulenta 𝜇𝑡 (Equação 28) calculada a partir da massa específica 𝜌, energia 

cinética turbulenta 𝑘 e da taxa de dissipação turbulenta específica 𝜔 ou da magnitude de 

vórtice Ω). 
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4. METODOLOGIA 

Este item tem por objetivo explanar, de modo sucinto, as etapas e os meios adotados 

para elaboração da metodologia. 

 

4.1. Ferramentas de trabalho 

O trabalho a ser desenvolvido lançará mão de poderosa ferramenta de cálculo 

numérico aplicado a mecânica de fluidos. O software ANSYS® Student é dotado de pacotes 

para geração da geometria, malha (domínio de simulação) e o ANSYS® FluentTM 17.2 para a 

simulação do escoamento por meio de bibliotecas de modelos e propriedades preexistentes 

neste ou podendo-se carregar modelos e propriedades alternativos. 

As soluções dadas serão tratadas e profundamente analisadas em planilhas e gráficos 

com o auxílio do Microsoft® Excel® 2016 e Minitab® 17.1. 

 

4.2. Geometria 

A escolha de um tubo cilíndrico para a simulação de polpa decorre em situação 

análoga a encontrada em loop experimental e assim poder comparar simulação com 

experimentos preexistentes. 

Uma vez que serão simulados escoamentos com a finalidade, entre outras, de 

observar a perda carga por metro de comprimento, o tubo cilíndrico possuirá 𝐿 = 1m de 

comprimento e diâmetro interno em dois diferentes níveis: 𝐷− = 150 mm e 𝐷+ = 250 mm. Na 

indústria mineral, diâmetros similares são comumente encontrados para o transporte de polpa. 

A escolha de  𝐿 = 1m, também está fundamentada pelo fato utilizar como condição de contorno 

um perfil de velocidade, o que limita o tamanho necessário do domínio para obter um 

escoamento plenamente desenvolvido. 
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4.3. Malha 

A malha requerida para o conjunto de simulações deste trabalho é obtida através do 

pacote ANSYS® Meshing™, configurando-o para que se obtenha uma malha de boa 

qualidade. Posteriormente, a malha deverá ser testada em um estudo de independência para 

avaliar se as soluções dadas independem do refinamento dos elementos, ou seja, na busca 

da malha ideal impõem-se testes a diferentes quantidades de elementos e observa-se o 

comportamento do modelo e resultados. O domínio ideal é aquele que possui boa 

assertividade e que utiliza de menor quantidade possível de elementos de malha, que resulta 

em menores tempos de simulação. 

Serão utilizadas malhas não-estruturadas, apesar da pouca complexidade da 

geometria, provendo elevada qualidade ortogonal, dotadas de elementos hexaédricos, 

possibilitando gerar a menor quantidade possível de elementos e pelo alinhamento de arestas 

com a direção do escoamento. No entanto, também será aumentada a resolução da malha 

na região próxima a parede do tubo para que se tenha melhor percepção do comportamento 

nestas posições. A montagem da malha nestas condições é realizada com o auxílio de um 

algoritmo interno do programa chamado MultiZone. A Figura 17 apresenta uma malha gerada 

pelo programa nas condições citadas anteriormente. As arestas dos elementos ou células 

estão em branco, as faces externas dos elementos da parede do tubo estão em preto e as 

faces externas da superfície de saída ou outlet estão em vermelho. Pode-se destacar na 

superfície de outlet um aumento da resolução dos elementos na direção radial nas 

proximidades da parede. 
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Figura 17 – Detalhe da malha gerada para simulação do escoamento de polpa. 

Para o teste de sensibilidade ou estudo de independência foi observado, inicialmente, 

o comportamento dos resultados da simulação frente à distintos refinamento de malha 

considerando-se fluido água pura (sem sólidos) e depois da polpa mineral com 𝐶�̅�𝑠
 = 5%, 

como é possível de se observar nas Figuras 18 e 19. Estas figuras trazem gráficos do 

comportamento do número de elementos utilizados por cada malha testada versus a 

velocidade média da água (eixo principal), que será um importante objeto de estudo do 

trabalho, e a variação da velocidade comparando as malhas sequencialmente (eixo 

secundário). 

 

Figura 18 - Teste de sensibilidade de malha para escoamento de água (sem sólidos): Velocidade 

Média da Água, modelo SST 𝒌 − 𝝎 x Número de Elementos e Variação da Velocidade Média da 
Água x Número de Elementos. 
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Figura 19 - Teste de sensibilidade de malha para escoamento de polpa (5% de sólidos): 

Velocidade Média da Água, modelo SST 𝒌 − 𝝎 x Número de Elementos e Variação da Velocidade 
Média da Água x Número de Elementos. 

 
Em ambas as situações, Figuras 18 e 19, observa-se que é possível de se obter 

resultados satisfatórios para a segunda malha, 173.280 elementos, sendo suas variações 

menores que 1% comparando-se com a primeira malha, 34.188 elementos. As demais malhas 

conseguem também resultados muito satisfatórios (menores que 0,1%), mas demandam alto 

custo computacional devido à quantidade de elementos. 

Também é necessário comparar o tempo para cada passo iterativo com o tempo de 

residência de uma partícula no domínio para verificar se as partículas se mantém por tempo 

suficiente no volume de controle para que sejam extraídas informações sobre o escoamento. 

Calculou-se quatro tempos de residência, conforme Tabela 2, baseado nas arestas dos 

menores elementos e nas velocidades médias do escoamento. 
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Tabela 2 – Tempos e número de passos calculados para simulação da malha. 

Velocidade 
média 

escoamento 
(m/s) 

Diâmetro 
do cilindro 

(m) 

Menor 
aresta da 

malha (mm) 

Tempo de 
residência 

de uma 
partícula (s) 

Tempo de 
passo (s) 

Passos 
de 

simulação 

1,00 

1,00 

4,00 

4,00 

0,15 

0,25 

0,15 

0,25 

1,73 

2,70 

1,73 

2,70 

0,00173 

0,00271 

0,00043 

0,00068 

0,00150 

0,00250 

0,00040 

0,00065 

1000 

600 

3750 

2307 

 

Os tempos de passo apontados para cada uma das quatro situações, ligeiramente 

menores que os respectivos tempos de residência de uma partícula, satisfazem o critério de 

Courant-Friedrichs-Lewy (�̅� × ∆𝑡)/∆𝑥 < 1 sendo �̅� a velocidade do escoamento, ∆𝑥 o tamanho 

da aresta do volume finito e ∆𝑡 o tempo de passo da simulação. Portanto, as simulações são 

capazes de obter informações de cada partícula de escoamento com a menor quantidade 

possível de passos. 

4.4. Condições iniciais e de contorno 

Para efeito de simulação dos casos de escoamento de polpa será necessário definir 

um conjunto de premissas e restrições que configurarão as rotinas computacionais dos 

modelos. A Tabela 3 apresenta as condições propostas para as simulações de escoamento 

no tubo horizontal: 
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Tabela 3 – Set up das simulações do escoamento de polpa. 

Variáveis de set up Valores 

Geral 

Aceleração da gravidade ↓ 9,8 m/s2 

Escoamento Permanente Não 

Entrada do tubo cilíndrico 

Tipo Velocity inlet 

Velocidade média do escoamento 1,00 e 4,00 m/s 

Concentração volumétrica de sólidos Constante e igual a 0%, 5% e 35% 

Saída do tubo cilíndrico 

Tipo Pressure outlet 

Pressão manométrica 0 Pa 

Parede do tubo cilíndrico 

Movimento da parede Parede estacionária 

Condição de cisalhamento Condição de não deslizamento 

Fase 1 - Água 

Massa específica 998,2 kg/m3 

Viscosidade 0,001003 kg/(m.s) 

Fase 2 - Rejeito 

Massa específica 3.104 kg/m3 

Diâmetro da partícula 0,01 e 0,04 mm 

Limite de empacotamento 53 % 

 

A escolha da faixa granulométrica, massa específica e velocidade de escoamento 

estão condicionadas aos dados apresentados por Espósito (2000) para o rejeito de minério 

de ferro em forma de polpa. Os resultados para polpa serão avaliados e também comparados 

ao escoamento monofásico de água (𝐶�̅�𝑠
 = 0%). 

Escoamento interno e horizontal de polpa ocorre em duto de seção circular em 

regime não-permanente. Há diferença de pressão entre entrada e saída do duto promovida 

somente pela perda de carga. Considerou-se condição de não-deslizamento do fluido em 

contato com as paredes. Não há reação entre as fases ou troca térmica entre estas e/ou o 

meio. Não há trabalho sendo produzido ou consumido. 
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O perfil de velocidade na entrada do tubo será orientado pela Lei da Potência de 

Finolenko (INCROPERA e DEWITT, 1990) para escoamento turbulento totalmente 

desenvolvido, que será implementada por meio de UDF (função definida pelo usuário). A UDF 

desenvolvida foi escrita conforme o código descrito na Figura 20, compatível com o programa 

de simulação utilizado, nos termos da Equação 29 (Lei da Potência). 

𝑉 = �̅�
(𝑚+1)(2𝑚+1)

2𝑚2 (1 −
𝑟

𝑅
)

1
𝑚⁄

         (29) 

De forma que 𝑉 é a velocidade em um ponto aleatório da seção tubular distante 𝑟 do centro 

do tubo de raio 𝑅, 𝑚 é uma constante relacionada ao atrito do fluido com a parede e dada em 

função de 𝑅𝑒 do escoamento. 

O perfil de velocidade sendo considerado plenamente desenvolvido na entrada 

permite que se utilize um trecho curto de tubulação para a análise do escoamento, e a fim de 

obter a perda de carga por metro de tubulação, o cilindro irá possuir 1,0m de comprimento 

(𝐿). O diâmetro hidráulico (𝐷) será avaliado em dois diferentes níveis, amplamente aplicados 

em projetos de transporte de polpa: 

- 𝐷−= 150mm e 𝐷+= 250mm. 

A Tabela 4 traz os números de Reynolds calculados para as combinações de 

velocidade concentração e diâmetro hidráulico. Os valores de 𝑅𝑒 variam de aproximadamente 

1,5x105 até 1,7x106, muito acima de 2,4x103 quando já se considera o escoamento turbulento, 

considerando 𝜇𝑙 = 0,001003kg/(m.s), 𝜌𝑙 = 998,2 kg/m3 e 𝜌𝑠 = 3.104kg/m3. 
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Tabela 4 – Número de Reynolds para as combinações de variáveis do escoamento. 

𝑹𝒆 

 
�̅�𝒗𝒔

 0,00 0,05 0,35 

𝑫 (m) 0,15 0,25 0,15 0,25 0,15 0,25 

�̅� (m/s) 
1,0 149.252 248.754 164.998 274.997 259.475 432.458 

4,0 597.009 995.015 659.993 1.099.989 1.037.900 1.729.833 

 

Serão desprezadas outras forças de corpo sobre o escoamento por serem nulas ou 

insignificantes. Serão considerados efeitos viscosos, turbulentos e de atrito entre fases e 

parede, além das forças de arrasto da fase líquida sobre a sólida. 

 

4.5. Modelos de fluidos multifásicos e de turbulência 

Para efeito da simulação numérica foram selecionados modelos de escoamento que 

bem representariam o escoamento líquido-sólido, conforme já discutido no ítem 3. Estes 

modelos constam na biblioteca do ANSYS® FluentTM 17.2 e tem sua aplicabilidade 

comprovadamente justificada. A Tabela 5 lista os modelos escolhidos: 

Tabela 5 – Modelos selecionados para simulação CFD. 

Fenômeno Modelo 

Escoamento multifásico Modelo Euleriano Granular 

Turbulência Modelo SST 𝒌 −  𝝎 de Mistura 

Arrasto Modelo de Gisdaspow 

Viscosidade Granular Modelo de Syamlal-O’Brien 

Viscosidade Volumétrica Modelo de Lun-et-al 

Temperatura Granular Modelo Algébrico 

Pressão de Sólidos Modelo de Lun-et-al 

Distribuição Radial Modelo de Lun-et-al 
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Para efeito de uso do modelo de turbulência aplicado foram consideradas as 

constantes default do FluentTM para todos os casos simulados. Os coeficientes de correção 

da viscosidade turbulenta para baixo Reynolds 𝛼∗ e 𝑎1 empregados são, respectivamente, 

1,00 e 0,31. O coeficiente de produção de taxa de dissipação turbulenta específica 𝛼 é 0,52. 

As constantes de dissipação turbulenta 𝛽∗, 𝛽1 e 𝛽2 são 0,09, 0,075 e 0,0828, pela ordem. As 

contantes 𝜎𝑘1 e 𝜎𝑘2, para obter o número de Prandtl turbulento para 𝑘 (𝜎𝑘), 1,176 e 1,00. E as 

constantes de 𝜎𝜔1 e 𝜎𝜔2 para obter 𝜎𝜔, 2,00 e 1,168. 

4.6. Planejamento de experimentos 

Para analisar em que forma e por qual motivo cada uma das variáveis de entrada 

interfere no escoamento da polpa de rejeito de minério de ferro foram organizadas as 

simulações aplicando a metodologia estatística Planejamento de Experimentos (PdE).  Esta 

metodologia permite obter a maior quantidade de informação possível com a menor 

quantidade de simulações necessárias, fornecendo tanto os fatores estatisticamente 

significativos à resposta em estudo quanto as interações entre eles, que é uma das vantagens 

do PdE. Finalmente, permite ajustar um modelo matemático de predição da resposta que pode 

ser usado para gerenciar o processo sem precisar novas simulações (MONTGOMERY, 2011). 

Existem inúmeros tipos de planejamento, mas o mais utilizado é o Planejamento 

Fatorial. O planejamento fatorial objetiva o estudo de dois ou mais fatores, tanto quantitativos 

quanto qualitativos, para conhecer como influenciam um determinado fenômeno através de 

combinações dos níveis dos fatores em cada ensaio (MONTGOMERY, 2013). 

A quantidade de rodadas experimentais (𝑛), de um planejamento fatorial está atrelado 

à quantidade de fatores k a serem estudados e de quantos níveis 𝑙 (valores de um fator) serão 

avaliados no estudo, através da relação 𝑛 = 𝑙k. O caso mais simples e efetivo é o 

planejamento fatorial com níveis por fator. 

No quadro da Tabela 6 têm-se os fatores e níveis que foram estudados neste trabalho. 

Pode-se aqui observar que cada fator possui dois níveis, um inferior (-) e outro superior (+), 

que faz deste planejamento um fatorial 2k. E como há quatro fatores a serem analisados tem-
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se um planejamento fatorial 24 que leva ao menor número possível, mas suficiente, de 16 

rodadas de para a observação dos efeitos dos fatores. 

Tabela 6 – Fatores e níveis a serem observados no escoamento de polpa. 

Fatores 
Níveis 

Codificação Valores 

𝑑𝑠 
- 0,01mm 

+ 0,04mm 

𝐶�̅�𝑠
 

- 0,05 

+ 0,35 

�̅� 
- 1,0m/s 

+ 4,0m/s 

𝐷 
- 0,15m 

+ 0,25m 

 
A Tabela 7 apresenta a matriz de planejamento em que são listadas as rodadas de 

simulação da forma na qual devem ser realizadas. O sequenciamento adotado pelo software 

estatístico utilizado (Minitab) e visa a não repetição de combinação de níveis dos fatores, ou 

seja, a combinação de valores assumidos pelos fatores não se repete. 
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Tabela 7 – Matriz de planejamento de experimentos 24 para os fatores principais.  

Rodadas 
Fatores 

𝑑𝑠 𝐶�̅�𝑠
 �̅� 𝐷 

R01 - - - - 

R02 + - - - 

R03 - + - - 

R04 + + - - 

R05 - - + - 

R06 + - + - 

R07 - + + - 

R08 + + + - 

R09 - - - + 

R10 + - - + 

R11 - + - + 

R12 + + - + 

R13 - - + + 

R14 + - + + 

R15 - + + + 

R16 + + + + 

 

Após a realização das simulações é calculado o efeito de cada fator. O efeito de um 

determinado fator não é mais que a diferença entre a média das respostas quando o fator 

interveio nas simulações no seu nível superior e a média das respostas quando o fator 

interveio no seu nível inferior. 

Os fatores estudados podem ter influência isolada sobre a resposta, mas também, 

podem influenciar a resposta em dependência do valor de outro fator, fato que caracteriza a 

interação de fatores.  Para compreender esse termo é possível realizar uma análise dos 

gráficos de efeitos dos fatores como os mostrados na Figura 20. Em 20(a) verifica-se a 

situação em que não há interação entre esses fatores, pois a variação na resposta Y1 em 

cada nível do fator X1 é a mesma para ambos os níveis do fator X2, criando duas retas 
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paralelas. Na situação da Figura 20(b) há uma forte interação entre os fatores, uma vez que 

a resposta Y1 para o fator X1 tem acentuada mudança de comportamento conforme o nível 

de X2, criando retas concorrentes que se cruzam no intervalo delimitado pelos níveis do fator 

X1. Já na Figura 20(c) observa-se que há interação moderada entre X1 e X2, pois a resposta 

Y1 para o fator X1 tem moderada mudança de comportamento conforme o nível de X2, criando 

retas que não se cruzam dentro da área experimental. A análise da interação entre fatores 

mostrado na Figura 20 demonstra quão conveniente é o planejamento fatorial por sua 

praticidade. 

 

Figura 20 – Exemplificação de efeitos de interação: (a) não existe interação entre X1 e X2; (b) 
existe interação entre X1 e X2; (c) existe interação entre X1 e X2. 

A análise fatorial deste trabalho ocorrerá com 4 fatores principais sem réplicas. No 

entanto, quando se analisam experimentos sem réplica, como são os experimentos 

simulados, há apenas um único resultado para cada combinação de níveis dos fatores. A 

principal consequência disto é o fato de não haver informação suficiente para estimar o erro 

experimental. Ao não se conseguir estimar o erro experimental, os efeitos ativos não podem 

ser identificados usando os testes estatísticos usuais como o teste t-student ou o teste F, 

usados na análise de variância formal (ANOVA). 

Segundo Montgomery (2001) e Box, Hunter e Hunter (2005) nestes casos existem 

duas importantes possibilidades de análise. A primeira possibilidade seria considerar as 

interações de alta ordem como não significativas e utilizá-las para estimar o erro experimental 

visto que, tem sido amplamente demonstrado as poucas probabilidades que existem de que 

uma interação de 3a ordem ou superior, de fato ocorra. Dessa maneira é possível usar uma 
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análise de variância formal usando o p-value (p-valor).  

O p-value representa a chance ou a probabilidade do efeito observado ser devido 

ao acaso, e não à mudança no fator que está sendo estudado. Se o p-valor de um fator na 

amostra estudada, for maior que um determinado nível de significância 𝛼, se afirma que o 

efeito apresenta distribuição normal. Ao definir um intervalo de confiança de 95%, admite-se 

uma margem de erro de até 5%, ou, em outras palavras, há 95% de chance dos resultados 

terem sido causados pela manipulação dos dados experimentais, em vez de serem causados 

pelo acaso. Para um intervalo de confiança de 95% o valor 𝛼 seria igual a 0,05. Qualquer valor 

de p-valor, menor ou igual que 0,05, será considerado significativo. 

O p-valor é aproximado usando as tabelas de aproximação de qui-quadrado e os 

graus de liberdade. Sabe-se que os graus de liberdade são calculados como: (n-1) sendo n a 

quantidade de experimentos de uma amostra e, o qui-quadrado é calculado como: 𝑥2 =

∑
(𝑌𝑖−�̅�)2

�̅�
, onde os 𝑌𝑖 são os 𝑛 valores da resposta 𝑌 e �̅� é a média de todos as respostas. 

A segunda possibilidade seria a utilização de distribuições de probabilidade como o 

Gráfico de Probabilidade Normal (GPN) ou método de Daniel (1959). O GPN tem duas 

vantagens relevantes; a primeira é que não é necessária uma grande quantidade de 

experimentos para a sua utilização pelo que é útil em planejamentos fatoriais, e a segunda é 

que não possui hipóteses importantes que devam ser demonstradas. As informações 

necessárias para a construção e fundamentação dos Gráficos de Probabilidade Normal são 

facilmente encontradas na literatura de análise estatística. 

Esse gráfico permite visualizar os efeitos significativos já que quando representados 

os efeitos numa escala de probabilidade normal, aqueles que forem negligenciáveis estarão 

normalmente distribuídos ao longo de uma linha reta (média zero e variância σ2), enquanto os 

efeitos significativos não terão média zero e estarão afastados da linha (MONTGOMERY e 

RUNGER, 2011). Quanto mais distante um ponto estiver dessa reta, maiores serão as 

evidencias a favor da significância estatística do efeito que este representa (WU e HAMADA, 
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2000). Na Figura 21 é apresentado um exemplo genérico de Gráfico de Probabilidade Normal. 

  

Figura 21 – Exemplo de gráfico de probabilidade normal (adaptado do MINITAB). 

E por último, foram desenvolvidos e propostos novos testes formais que permitem 

quantificar o que é visualizado nos gráficos de probabilidade, neste caso podem ser 

mencionados o Método Box e Meyer (1986), o Método de Lenth (1989), o Método de Lawson, 

Grimshaw e Burt (1998) ou o Método de Lenth Descendente (2001) (Ye, Hamada e Wu, 2001). 

A partir da análise dos resultados e dos efeitos dos fatores e interações sobre a 

resposta é possível ajustar um modelo matemático, comumente um polinômio de primeira 

ordem, que possibilita a predição de outros pontos dentro da área experimental, conforme 

Montgomery e Runger (2011). 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝜖        (30) 

Na Equação 30, 𝑌 é a variável de resposta, 𝛽𝑗 são coeficientes de regressão, 𝑥𝑗 são 

as variáveis de regressão dadas pelas variáveis independentes e suas interações e 𝜖 o erro 

estatístico do modelo. O modelo é calculado pelo software estatístico. 

Sempre que um dos objetivos da análise seja a otimização do processo, 

considerando a resposta como a função objetivo da otimização e os níveis dos fatores como 

as restrições do estudo, pode ser empregado outro tipo de planejamento fatorial para 
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identificar, dentro do intervalo experimental, pontos de máximo ou mínimo valor da resposta. 

O planejamento fatorial mais usado neste caso é o planejamento central composto. 

O planejamento central composto adiciona basicamente alguns pontos centrais 

(onde o valor do nível dos fatores é o equivalente a 0 no intervalo [-1,1]) e axiais (onde o valor 

do nível dos fatores é o equivalente a um coeficiente α = (2k)
1

4 e que resulta num valor fora 

do intervalo [-1,1]). Com esses valores e seguindo a matriz experimental que o software 

constrói, são realizadas essas outras poucas simulações e completada a análise. Esse 

planejamento também permite o desenho da superfície de resposta para a visualização dos 

pontos de máximo ou mínimo. 

A seleção da resposta do estudo assim como a seleção dos fatores e níveis é de 

extrema importância para a utilização do planejamento fatorial. No caso do escoamento de 

polpa em estudo é priorizado o comportamento da perda de pressão por comprimento de 

tubulação ∆𝑷 𝑳⁄ = (𝑷𝑧=𝐿 − 𝑷𝑧=0) 𝑳⁄ , que assume o indicador de perda energética do 

escoamento. A rigor, como a pressão de um escoamento interno em duto horizontal tende a 

diminuir, então 𝑷𝑧=𝐿 < 𝑷𝑧=0 faz de ∆𝑷 𝑳⁄  um resultado negativo. Portanto, se ∆𝑷 𝑳⁄  se 

aproxima de zero pela esquerda tem-se uma perda de pressão mínima e se ∆𝑷 𝑳⁄  se distancia 

de zero pela esquerda temos grande perda de pressão no escoamento. 

Também é observada a conservação de concentração de sólidos, por metro de 

tubulação, calculada pela variável adimensional 𝐶𝑣,1𝑚 dada pela razão 𝐶�̅�𝑠,1𝑚
/𝐶�̅�𝑠,0

, que avalia 

a perda de quantidade de particulado por deposição durante o transporte em água em um 

comprimento de tubulação. Assim, se 𝐶𝑣,1𝑚 se aproxima de 1 (um) pela esquerda tem-se a 

conservação integral da concentração de sólidos ao longo do escoamento, ao passo que se 

𝐶𝑣,1𝑚 se aproxima de 0 (zero) pela direita a conservação da concentração de sólidos é mínima. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados das simulações do 

escoamento de polpa nas condições já apresentadas. 

5.1. Perfis de velocidade 

Foram calculadas as velocidades limites de deposição do escoamento de polpa 

segundo o modelo da Equação 1 para cada condição simulada com a finalidade de se 

comparar o comportamento dos perfis de velocidade em nível acima e abaixo de 𝑉𝐿. A Tabela 

8 apresenta esta comparação: 

Tabela 8 – Comparação entre velocidade média simulada e 𝑉𝐿. 

Rodada R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 

�̅� (m/s) 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

𝑉𝐿 (m/s) 1,25 1,74 1,25 1,99 1,25 1,74 1,25 1,99 

Rodada R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

�̅� (m/s) 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

𝑉𝐿 (m/s) 1,61 2,25 1,61 2,57 1,61 2,25 1,61 2,57 

 

Os perfis de velocidade retirados na seção tubular para 𝒛 = 1m, ou seja, na seção 

que dista de um metro da entrada, demonstraram ser muito sensíveis à variação da velocidade 

média do escoamento desenvolvendo assimetria nos casos de velocidade média 1m/s, 

velocidade abaixo das velocidades limite de deposição de sólidos, como é facilmente 

percebido nas Figuras 22 a 25. Esta assimetria se acentua na medida em que aumenta a 

concentração de sólidos tendo, conforme esperado, a maior assimetria na concentração de 

sólidos em 35%. 

Quando a velocidade média é de 1m/s, partículas tendem a sedimentar na medida 

que o comprimento do tubo aumenta, portanto, maior concentração de partículas se verifica 
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abaixo do eixo do tubo o que faz que o perfil de velocidade para água no escoamento de polpa 

apresente essa assimetria. No entanto, a máxima velocidade aparecendo abaixo do eixo do 

tubo, resultado este diferente dos casos apresentados pelos experimentos de Roco e Shook 

(1983) e simulações de Messa (2013), o que pode ser explicado pela não formação de leito 

apesar do aumento da concentração na parte inferior da seção tubular, isto é, não há uma 

porção de partículas altamente concentrada a ponto de estagnar a velocidade do escoamento 

abaixo do eixo central do tubo. 

 

Figura 22 – Perfis de velocidade de água na polpa para velocidade média de 1m/s, diâmetro de 
tubo de 0,15m e concentração média de sólidos na entrada: (a) 0,05 e (b) 0,35. 
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Figura 23 – Perfis de velocidade de água na polpa para velocidade média de 1m/s, diâmetro de 
tubo de 0,15m e granulometria: (a) 0,01mm e (b) 0,04mm. 
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Figura 24 – Perfis de velocidade de água na polpa para velocidade média de 1m/s, diâmetro de 
tubo de 0,25m e concentração média de sólidos na entrada: (a) 0,05 e (b) 0,35. 



71 
 

 

Figura 25 – Perfis de velocidade de água na polpa para velocidade média de 1m/s, diâmetro de 
tubo de 0,25m e granulometria: (a) 0,01mm e (b) 0,04mm. 

Para velocidade média de 4m/s, velocidade acima da velocidade limite de deposição, 

os perfis de velocidade mantêm simetria apesar de mudança das demais variáveis, como 

pode-se observar nas Figuras 26 a 29. Este nível de velocidade não permite que ocorra 

deposição de sólidos, fazendo com que uma distribuição relativamente homogênea permita 

que o perfil de velocidade para água na polpa tenha um comportamento que se aproxima ao 

comportamento para a água pura. 
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Nos casos em que há baixa concentração de sólidos (5%), o perfil de velocidade se 

assemelha ao perfil de água pura sob mesmas condições, que pode indicar a possibilidade 

de modelar tais casos como água, fazendo correções, sem a necessidade de empregar 

demasiado esforço computacional de modelos bifásicos (WEIR, 2009). É notório, ainda, que 

o tamanho da partícula tem pequena influência sobre o comportamento dos perfis de 

velocidade sob quaisquer circunstâncias. 

  

Figura 26 – Perfis de velocidade de água na polpa para velocidade média de 4m/s, diâmetro de 
tubo de 0,15m e concentração média de sólidos na entrada: (a) 0,05 e (b) 0,35. 
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Figura 27 – Perfis de velocidade de água na polpa para velocidade média de 4m/s, diâmetro de 
tubo de 0,15m e granulometria: (a) 0,01mm e (b) 0,04mm. 
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Figura 28 – Perfis de velocidade de água na polpa para velocidade média de 4m/s, diâmetro de 
tubo de 0,25m e concentração média de sólidos na entrada: (a) 0,05 e (b) 0,35. 
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Figura 29 – Perfis de velocidade de água na polpa para velocidade média de 4m/s, diâmetro de 
tubo de 0,25m e granulometria: (a) 0,01mm e (b) 0,04mm. 

 A análise de perfis de velocidade por si só não é conclusiva, mas facilitam o exercício 

de qualificar o escoamento e complementa análises de perda de carga na tubulação e perfis 

de concentração de sólidos. 

5.2. Perda de pressão na tubulação 

Pode-se averiguar que, de forma geral, as curvas de pressão para o escoamento 

interior de um tubo têm uma declividade negativa devido à diminuição da pressão ao longo do 

conduto (∆𝑷/𝑳 < 0). Ou seja, nestes escoamentos verifica-se uma diminuição da pressão na 
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medida em que o comprimento do tubo aumenta. Quando se trata do cálculo da perda de 

pressão, via simulação numérica, o comportamento numérico da distribuição de pressão ao 

longo do tubo, está condicionado pela condição de contorno imposta na saída (superfície 

outlet). Neste caso, a condição imposta nessa superfície foi pressão zero (0). Isso significa 

que quanto maior for a queda de pressão nesse duto, maior será a pressão na seção inicial 

do domínio (superfície inlet) e, consequentemente, maior a declividade da curva que 

caracteriza a queda de pressão para essas condições. 

Nas Figuras 30 a 33 é possível notar que |∆𝑷/𝑳|, em velocidade média de 

escoamento de 1m/s, abaixo do limite de deposição, sofre forte influência da concentração de 

sólidos imposta. Conforme esperado, as curvas de pressão possuem maior declividade para 

concentração de 35% e menor declividade para concentração de 5%. Este comportamento se 

deve ao aumento da massa específica da mistura, conforme o aumento da concentração de 

sólidos, que proporciona a elevação de |∆𝑷|. O comportamento de acentuada queda na 

pressão acima de 𝒛 = 0,8m pode ser justificado à influência da condição de contorno de 

pressão zero na superfície de outlet aliada à baixa velocidade de escoamento. 

Ainda, sobre as situações citadas acima, nota-se menor inclinação das curvas de 

pressão até o comprimento 𝒛 = 0,8m para os tubos de 0,25m de diâmetro (Figuras 32 e 33) 

quando comparadas aos casos de 0,15m de diâmetro do tubo (Figuras 30 e 31). 

A granulometria também exerce influência sobre |∆𝑷/𝑳|, mas de pouca 

expressividade quando comparada aos outros fatores. 
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Figura 30 – Perdas de carga para velocidade média de 1m/s, diâmetro de tubo de 0,15m e 
concentração média de sólidos na entrada: (a) 0,05 e (b) 0,35. 
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Figura 31 – Perdas de carga para velocidade média de 1m/s, diâmetro de tubo de 0,15m e 
granulometria: (a) 0,01mm e (b) 0,04mm. 



79 
 

  

Figura 32 – Perdas de carga para velocidade média de 1m/s, diâmetro de tubo de 0,25m e 
concentração média de sólidos na entrada: (a) 0,05 e (b) 0,35. 
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Figura 33 – Perdas de carga para velocidade média de 1m/s, diâmetro de tubo de 0,25m e 
granulometria: (a) 0,01mm e (b) 0,04mm. 

As Figuras 34 a 37, que trazem dados de perda de pressão naquelas simulações em 

que a velocidade média de 4m/s e que está acima da velocidade limite de deposição, mostram 

que o aumento da velocidade média do escoamento eleva |∆𝑷/𝑳|, quando comparado às 

situações similares de velocidade média de 1m/s (Figuras 30 a 33). Outrossim, desprende-se 

que o aumento da concentração de sólidos acentua a inclinação das curvas de pressão do 

escoamento. Mas também mostra que alta concentração de sólidos acentua a influência da 

granulometria sobre as curvas de pressão, uma vez que a influência da granulometria é 

mínima nos casos de concentração de 5% de sólidos. 
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Nas Figuras 34 e 35 tem-se a condição de diâmetro de tubo de 0,15m e nas Figuras 

36 e 37 o diâmetro de tubo de 0,25m, que estão sob condição de velocidade média de 

escoamento de 4m/s. Pode-se notar que o aumento do diâmetro provoca a redução das 

perdas de pressão em ambos os casos de concentração de sólidos, 5 e 35%, pois observa-

se menor inclinação das curvas. 

  

Figura 34 – Perdas de carga para velocidade média de 4m/s, diâmetro de tubo de 0,15m e 
concentração média de sólidos na entrada: (a) 0,05 e (b) 0,35. 
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Figura 35 – Perdas de carga para velocidade média de 4m/s, diâmetro de tubo de 0,15m e 
granulometria: (a) 0,01mm e (b) 0,04mm. 
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Figura 36 – Perdas de carga para velocidade média de 4m/s, diâmetro de tubo de 0,25m e 
concentração média de sólidos na entrada: (a) 0,05 e (b) 0,35. 
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Figura 37 – Perdas de carga para velocidade média de 4m/s, diâmetro de tubo de 0,25m e 
granulometria: (a) 0,01mm e (b) 0,04mm. 

Com intuito de quantificar o impacto de cada um dos fatores estudados neste trabalho 

(𝒅𝒔, �̅�𝒗𝒔
, �̅�𝒛 e 𝑫) sobre a perda de pressão |∆𝑷/𝑳|, foi aplicada análise de influência dos fatores 

e suas interações do planejamento fatorial que está sendo analisado. 

5.2.1. Influência dos fatores e interações sobre ∆𝑷/𝑳 

Na tentativa de avaliar qual a melhor combinação de fatores que define as condições 

favoráveis para o escoamento de polpa, uma das respostas selecionadas foi a perda de 

pressão por comprimento de tubo (Pa/m). Essa resposta é caracterizada pela declividade da 

reta que define a perda de pressão ao longo da tubulação, que é negativa, sendo que quanto 
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menor o valor absoluto menor será a perda de pressão para uma determinada combinação 

de fatores e condições mais favoráveis existirão para o escoamento de polpa. 

Os dados obtidos para as declividades são apresentados na Tabela 9, para cada 

rodada simulada. O benchmark para estas respostas são as perdas de pressão para os 

escoamentos com água pura como observado nos gráficos das Figuras de 30 a 37. 

Tabela 9 – Declividades das curvas de pressão para os casos simulados. 

Rodada R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 

∆𝑷/𝑳 -56,8 -57,0 -51,9 -57,4 -700,8 -710,8 -780,8 -1020,3 

Rodada R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

∆𝑷/𝑳 -31,7 -32,1 -38,6 -46,4 -388,8 -395,1 -419,6 -524,7 

 

Ao calcular os efeitos, conforme mostrado na Tabela 10, é possível constatar que os 

valores dos efeitos de três dos fatores significativos (p-valor ≤ 0,05) são negativos. Como o 

interesse é a diminuição da resposta, ou seja, menores valores (absolutos) de perda de 

pressão, um efeito negativo significa que na medida em que o valor do nível dos fatores 

aumenta a perda de pressão também aumenta. No caso do fator 𝐷, ocorre o contrário. O 

efeito deste fator sobre a resposta é positivo indicando que o incremento no nível desse fator 

reduz as perdas de pressão. 

Tabela 10 – Efeitos dos fatores sobre a declividade. 

Fatores Efeitos P-Value 

𝑑𝑠 -46,9 0,139 

𝐶�̅�𝑠
 -70,8 0,040 

�̅� -571,1 0,000 

𝐷 194,8 0,000 

𝐶�̅�𝑠
 x �̅� -66,7 0,049 

𝐶�̅�𝑠
 x 𝐷 25,4 0,395 

�̅� x 𝐷 176,2 0,000 

 

Ao serem representados os efeitos de fatores e interações no Gráfico de 

Probabilidade Normal, como mostrado na Figura 38, podem ser observados aqueles efeitos 
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estatisticamente significativos para a resposta. Neste caso, os fatores �̅� (C), 𝐶�̅�𝑠
 (B), 𝐷 (D) e 

as interações �̅� x 𝐶�̅�𝑠
 (CB) e �̅� x 𝐷 (CD) são significativos e estão destacados na cor vermelha 

no gráfico. O fator granulometria não mostrou significância sobre a perda de pressão.  

  

Figura 38 – Gráfico de Probabilidade Normal dos efeitos para resposta ∆𝑷/𝑳. 

A influência individual dos fatores na resposta pode ser observada no gráfico de 

efeitos principais mostrados na Figura 39. Nesta figura é possível observar que os fatores 𝑑𝑠, 

𝐶�̅�𝑠
, e �̅� apresentam a mesma tendência, ou seja, quando os fatores passam do nível inferior 

ao superior, dentro da faixa experimental, a reposta aumenta indicando um incremento da 

perda de pressão. Nesta análise considera-se o efeito do fator granulometria, 𝑑𝑠, embora não 

tenha se mostrado significativo. 

O comportamento do fator 𝐷 apresenta tendência contrária, ou seja, quando passa 

do nível inferior ao superior, reduz a queda de pressão. A maior amplitude na variação da 

resposta média nesse gráfico reflete a influência do fator velocidade média na reposta.   
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Figura 39 – Efeitos dos fatores principais sobre ∆𝑷/𝑳. 

A correlação de Darcy-Weisbach, Equação 31, quando aplicada a polpa mineral já 

prevê os comportamentos descritos pelos efeitos dos fatores principais da Figura 39, uma vez 

que a perda de pressão é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade e 

inversamente proporcional ao diâmetro do conduto. A concentração de sólidos aumenta a 

massa específica média da mistura 𝜌𝑚 que é proporcional à perda de pressão (WHITE, 2011). 

Na Equação 31, 𝑓 é o fator de perda por atrito calculado pelo modelo de Swamee-Jain (1976), 

conforme Silva et al. (2017), dado pela Equação 32 para tubo de aço laminado usado. 

|∆𝑷/𝑳| = 𝑓
𝜌𝑚

𝐷

�̅�2

2
          (31) 

𝑓 = {(
64

𝑅𝑒
)

8
+ 9,5 [𝐿𝑛 (

5,74

𝑅𝑒0,9) − (
2500

𝑅𝑒
)

6
]

−16

}

0,125

     (32) 

Ainda sobre a Figura 39, a perda de pressão de escoamento aumenta com o aumento 

do tamanho das partículas sólidas, entretanto este impacto é minimizado e pouco significativo, 

pois verifica-se número de Reynolds da partícula laminar, 𝑅𝑒𝑠 = 0,07 < 0,4 (conforme Equação 

13) que permite concluir que o tamanho das partículas causa pouca perturbação ao 

escoamento fluido, devido à baixa velocidade relativa entre as fases, �̅�𝑟 > 0,002m/s (conforme 

lei de Stokes – PAPANASTASIOU et al., 2000), e a faixa experimental contemplar um material 

muito fino (𝑑𝑠 = 0,01 ~ 0,04mm). 
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Conforme definido na Figura 38, existem duas interações significativas entre fatores.  

Nas Figuras 40 e 41 mostram-se a influência das combinações dos fatores 𝐶�̅�𝑠
 e �̅� e �̅� e 𝐷 

sobre a resposta ∆𝑷/𝑳. Conforme previamente discutido, existe interação entre dois fatores, 

para uma determinada resposta, quando as linhas que representam a variação da resposta 

não são paralelas. 

Na Figura 40 se mostra a variação da resposta devido à interação entre a 

concentração 𝐶�̅�𝑠
 e a velocidade média �̅�. Nesta figura pode-se observar que a elevação do 

nível de 𝐶�̅�𝑠
, quando em baixo nível de �̅�, não representa grande variação da resposta, 

diferente de quando a elevação ocorre em alto nível de �̅� que eleva razoavelmente |∆𝑷/𝑳|. 

Ou seja, a variação na resposta quando a concentração 𝐶�̅�𝑠
 passa do nível inferior ao superior 

é pequena quando a velocidade média �̅� está no seu nível inferior, no entanto, a variação na 

resposta é grande quando o fator velocidade média está no seu nível superior. Isto significa 

que a medida que a concentração diminui existe menor conteúdo de sólidos dentro da polpa, 

aproximando seu comportamento ao comportamento da água, que é onde ocorrem as 

menores perdas de pressão sob as mesmas condições. 

 

Figura 40 – Efeitos da interação entre �̅�𝒗𝒔
 e �̅� sobre ∆𝑷/𝑳. 
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Na Figura 41 têm-se os efeitos da interação entre �̅� e 𝐷 sobre ∆𝑷/𝑳. Neste caso a 

elevação do nível de �̅�, quando em baixo nível de 𝐷, representa grande variação da resposta 

∆𝑷/𝑳, mas este efeito é ligeiramente atenuado quando a elevação ocorre em alto nível de 𝐷. 

Entretanto, para o nível inferior de �̅�, para qualquer nível de 𝐷, observa-se um comportamento 

similar dos efeitos, pois, como visto na Equação 31, o aumento do diâmetro do tubo causaria 

uma redução de |∆𝑷/𝑳|, entretanto este aumento de diâmetro também reduz os efeitos de 

fricção do escoamento com a parede do tubo (𝑓), comportamento marcado pelo aumento do 

número de Reynolds, conforme Equação 32. 

  

Figura 41 – Efeitos da interação entre �̅� e 𝑫 sobre ∆𝑷/𝑳. 

O comportamento da resposta devido às interações dos fatores neste trabalho, 

corroboram com as relações dadas pelas Equações 31 e 32, mostrando que o PdE traz 

informações congruentes com o comportamento físico do fenômeno simulado, apesar de ser 

uma metodologia raramente explorada para simulações. 

5.2.2. Seleção de melhor resposta 

É possível avaliar o comportamento do fenômeno estudado nos limites da área 

experimental com o modelo linear dado pelo software estatístico utilizado, a partir dos dados 

de variáveis independentes (fatores) e dependente (∆𝑷 𝑳⁄ ) do fenômeno. O modelo resultante 

é mostrado na Equação 33,  
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∆𝑃 𝐿⁄ = 371 + 479 ∙ 𝑑𝑠 + 32 ∙ 𝐶�̅�𝑠
− 371,7 ∙ �̅� − 1.611 ∙ 𝐷 − 9.470 ∙ 𝑑𝑠 ∙ 𝐶�̅�𝑠

 

   −964 ∙ 𝑑𝑠 ∙ �̅� + 11.310 ∙ 𝑑𝑠 ∙ 𝐷 − 148,1 ∙ 𝐶�̅�𝑠
∙ �̅� + 1.696 ∙ 𝐶�̅�𝑠

∙ 𝐷 + 1.175 ∙ �̅� ∙ 𝐷 (33) 

No intuito de achar o ponto de melhor resposta dentro da área experimental foi 

aplicado um planejamento central composto como definido na metodologia. Os dados 

necessários para isto foram fornecidos pelo Minitab.  

Neste ponto, e devido à impossibilidade de realização de novas simulações, 

necessárias para esse fim, foi decidido usar o modelo definido pela Equação 33. Os resultados 

desses cálculos são introduzidos no Minitab, para a obtenção das curvas de nível das 

superfícies de resposta para cada interação significativa. Na Figura 42 é apresentada a 

superfície de resposta em um gráfico 𝐶�̅�𝑠
 x �̅� em que é possível verificar que as melhores 

respostas, ou as menores perdas de pressão neste caso, ocorrem quando a velocidade média 

está entre 1,0 e 1,6m/s, aproximadamente, e para quaisquer valores de concentração 

volumétrica média de sólidos (entre 0,05 e 0,35). A melhor resposta seria para velocidade 

1m/s e concentração 0,05. 

  

Figura 42 – Contornos de ∆𝑷/𝑳 no plano �̅�𝒗𝒔
 𝐱 �̅�. 

A Figura 43 traz a projeção da superfície de resposta sobre �̅� x 𝐷. Aqui também é 

possível verificar que a melhor resposta ocorre para valores de velocidade média entre 1,0 e 
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1,6m/s, aproximadamente, e para quaisquer valores de diâmetro do tubo entre 0,15 e 0,25m. 

A melhor resposta seria para velocidade 1m/s e diâmetro 0,25m. 

  

Figura 43 – Contornos de ∆𝑷/𝑳 no plano �̅� 𝐱 𝑫. 

E das análises acima pode-se concluir que os melhores valores de resposta são 

obtidos quando a velocidade está na faixa entre 1,0m/s e 1,6m/s para quaisquer valores dos 

outros fatores, lembrando que o fator granulometria 𝑑𝑠 não se mostrou significativo, pelo que 

a resposta independe do seu valor dentro do intervalo experimental. O melhor ponto 

operacional para perdas mínimas dentro do intervalo experimental, é dado por: 

 𝑑𝑠 = entre 0,01 e 0,04mm; 

 𝐶�̅�𝑠
 = 0,05; 

 �̅� = 1,0; 

 𝐷 = 0,25m. 

Entretanto, como já apresentado, a velocidade média do escoamento não deve ser 

inferior a velocidade limite de deposição de sólidos. Assim, a velocidade média de 

escoamento contribuirá para a menor perda de pressão sem comprometer o transporte de 

sólidos quando �̅� = 𝑉𝐿.  
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5.3. Perfis de concentração 

Analisando os perfis de concentração pode-se verificar que para diâmetro do tubo de 

0,15m, Figuras 44 a 47, há suaves alterações nos perfis de concentração mesmo variando 

velocidade, concentração média na entrada ou granulometria. As dimensões da tubulação 

permitem boa difusividade de turbulência mantendo grande parte dos sólidos suspensos. 

Entretanto, é um ponto de atenção o aumento de quantidade de particulado sólido bem 

próximo à parte mais inferior da parede, que sinaliza o início de sedimentação da formação 

de um leito flutuante. Esta formação poderá implicar em redução da velocidade da polpa no 

escoamento e aumento de tensões viscosas nesta região até causar a estagnação do 

movimento ou leito fixo (MATOUSEK, 2004). 
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Figura 44 – Perfis de concentração de sólidos na polpa para velocidade média de 1m/s, diâmetro 
de tubo de 0,15m e concentração média de sólidos na entrada: (a) 0,05 e (b) 0,35. 
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Figura 45 – Perfis de concentração de sólidos na polpa para velocidade média de 1m/s, diâmetro 
de tubo de 0,15m e granulometria: (a) 0,01mm e (b) 0,04mm. 
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Figura 46 – Perfis de concentração de sólidos na polpa para velocidade média de 4m/s, diâmetro 
de tubo de 0,15m e concentração média de sólidos na entrada: (a) 0,05 e (b) 0,35. 
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Figura 47 – Perfis de concentração de sólidos na polpa para velocidade média de 4m/s, diâmetro 
de tubo de 0,15m e granulometria: (a) 0,01mm e (b) 0,04mm. 

Nas Figuras 48 a 51, diâmetro de 0,25m para o tubo há variação dos perfis de 

concentração com a variação de diversos fatores. Destaca-se um comportamento uniforme 

do perfil de concentração para velocidade média de escoamento de 4m/s, e se aproxima do 

uniforme para velocidade média de 1m/s e concentração média de 5% de sólidos. Já para 

concentração média de 35% de sólidos há uma velocidade média de 1m/s, tem-se a formação 

de um escoamento heterogêneo com a deposição de particulado por ação dissipativa da 

aceleração da gravidade. A diferença de comportamento que se dá para as diferentes 
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velocidades médias ocorre por 1m/s está abaixo da velocidade limite de deposição e 4m/s 

acima, conforme Tabela 8. 

Diferentemente do que foi visto para o nível inferior de diâmetro de tubo, a ocorrência 

de deposição para diâmetro de 0,25m, em condição de velocidade média de 1m/s e 

concentração volumétrica média de sólidos de 0,35 (Figuras 48 e 49), é ilustrada por perfis 

heterogêneos de concentração de sólidos. Esta heterogeneidade se deve a velocidade limite 

de deposição ser maior quanto maior 𝐷, conforme Equação 1. 

  

Figura 48 – Perfis de concentração de sólidos na polpa para velocidade média de 1m/s, diâmetro 
de tubo de 0,25m e concentração média de sólidos na entrada: (a) 0,05 e (b) 0,35. 
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Figura 49 – Perfis de concentração de sólidos na polpa para velocidade média de 1m/s, diâmetro 
de tubo de 0,25m e granulometria: (a) 0,01mm e (b) 0,04mm. 
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Figura 50 – Perfis de concentração de sólidos na polpa para velocidade média de 4m/s, diâmetro 
de tubo de 0,25m e concentração média de sólidos na entrada: (a) 0,05 e (b) 0,35. 
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Figura 51 – Perfis de concentração de sólidos na polpa para velocidade média de 4m/s, diâmetro 
de tubo de 0,25m e granulometria: (a) 0,01mm e (b) 0,04mm. 

 Da análise dos resultados observou-se uma redução de quantidade de sólidos entre a 

entrada e a saída do tubo em alguns dos casos em estudo, ou seja, há a deposição de 

partículas ao longo do tubo que faz com que a concentração média de sólidos na saída fosse 

menor que na entrada (𝐶�̅�𝑠,1𝑚
− 𝐶�̅�𝑠,0

< 0). Para escoamento de polpa é necessário que a 

deposição de sólidos seja mínima, de forma a garantir o transporte de sólidos, de forma que 

este se realize com baixas perdas de energia no bombeamento, reduzido desgaste de 



101 
 

tubulações e baixo risco operacional. Assim, abriu-se a possibilidade de verificar os fatores e 

combinações que podem minimizar a deposição (𝐶�̅�𝑠,1𝑚
≈ 𝐶�̅�𝑠,0

). 

5.3.1. Influência dos fatores e interações sobre 𝐶𝑣,1𝑚 

Foram avaliados os efeitos dos fatores de escoamento de polpa sobre a resposta 

𝐶𝑣,1𝑚, a fim de fazer a análise possível e coerente, foi utilizada a resposta que é dada pela 

razão 𝐶�̅�𝑠,1𝑚
/𝐶�̅�𝑠,0

  e os dados obtidos estão na Tabela 11: 

Tabela 11 – Dados de simulação de concentração de sólidos na saída do tubo. 

Rodada R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 

𝐶𝑣,1𝑚 0,9997 0,9983 0,9993 0,9988 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Rodada R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

𝐶𝑣,1𝑚 0,9998 0,9968 0,8641 0,8486 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Primeiro, foram avaliadas as significâncias dos fatores e suas combinações. Na 

Tabela 12 estão expressos os efeitos dos fatores e suas combinações. Podem ser verificados 

três efeitos positivos sobre a resposta, um associado ao fator velocidade média do 

escoamento e dois a combinações de fatores, isto é, à medida que estes fatores ou 

combinações de fatores passam do nível inferior ao superior contribuem para maximizar a 

conservação da concentração de sólidos. Vê-se também que a variação da granulometria não 

é significativa sobre a resposta, pois seu p-valor é muito maior que 0,05. 

Tabela 12 - Efeitos dos fatores sobre 𝐶𝑣,1𝑚. 

Fatores Efeitos P-Value 

𝑑𝑠 -0,0025 0,849 

𝐶�̅�𝑠
 -0,0355 0,023 

�̅� 0,0369 0,020 

𝐷 -0,0359 0,022 

𝐶�̅�𝑠
 x �̅� 0,0354 0,024 

𝐶�̅�𝑠
 x 𝐷 -0,0354 0,023 

�̅� x 𝐷 0,0358 0,022 

Os efeitos sobre a conservação de concentração de sólidos estão ilustrados no 

Gráfico de Probabilidade Normal da Figura 52. Aqui, todos os fatores representados no gráfico 

como B, C e D, excetuando-se a granulometria, demonstram possuir significante influência 
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estatística sobre 𝐶𝑣,1𝑚. Inclusive, as combinações de 𝐶�̅�,𝑠 x 𝐷 (BD), �̅� x 𝐷 (CD) e 𝐶�̅�,𝑠 x �̅� (BC) 

também exercem tal influência sobre a resposta. Mas vale ressaltar que é interessante para 

o estudo de escoamento de polpa o efeito positivo, uma vez que há necessidade de obter o 

maior 𝐶𝑣,1𝑚 possível. 

 

Figura 52 – Gráfico de Probabilidade Normal de efeitos para resposta 𝑪𝒗,𝟏𝒎. 

Os efeitos causados pelos fatores principais podem ser verificados na Figura 53 e 

ratifica a análise do GPN (Figura 52) e ainda acrescenta que a resposta melhora com a 

elevação do nível de �̅�, ao contrário dos demais fatores que reduzem 𝐶𝑣,1𝑚 ao mudarem do 

nível inferior ao superior. Os fatores 𝐶�̅�,𝑠 e 𝐷 apresentam amplitudes similares tendo então 

fatores efeitos similares sobre a resposta. 

 

Figura 53 – Efeitos dos fatores principais sobre 𝑪𝒗,𝟏𝒎. 
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A conservação da concentração média de sólidos depende da difusividade do 

escoamento, ou seja, sua capacidade de manter a homogeneidade da mistura das fases não 

havendo disparidade de concentração local de sólidos em diferentes regiões do escoamento. 

Esta mistura é mantida pela intensidade turbulenta do escoamento, sendo proporcionalmente 

aumentada com o aumento da velocidade em uma avaliação do número de Reynolds ou quer 

seja pelo aumento da energia cinética turbulenta 𝑘. 

O aumento 𝐶�̅�𝑠
 tem caráter dissipativo, uma vez que aumenta as colisões entre 

sólidos que reduz a energia cinética granular (Equação 25) e, por conseguinte, aumenta a 

deposição de sólidos. 

Apesar de um aumento do diâmetro do tubo, mantendo outros fatores constantes, 

promover a elevação do 𝑅𝑒, a elevação de nível deste fator causa maior dissipação turbulenta 

entre subcamada viscosa e a região central do escoamento permite a dissipação da fase 

granular. 

Dentro da área experimental deste conjunto de experimentos a granulometria 

apresenta pouca interferência sobre os resultados devido às pequenas dimensões abordadas. 

Da interação entre 𝐶�̅�𝑠
 e 𝐷, a Figura 54 apresenta a variação da resposta. É possível 

constatar que o aumento da concentração média de sólidos promove forte mudança da 

resposta mediante alto nível do diâmetro, mas a mudança da quantidade de sólidos não 

produz expressivo efeito sobre a resposta em nível inferior de 𝐷. Como já discutido, o nível 

superior de 𝐷 propicia maior sedimentação de partículas, havendo, inclusive, necessidade de 

maiores velocidades limite de deposição. 

Observa-se também que quando em nível inferior de 𝐶�̅�𝑠
, para qualquer diâmetro, a 

resposta é máxima. Isto se deve a um escoamento com menos colisões de partículas sólidas 

e menor quantidade de energia granular sendo transferida, conforme Equação 17, 

ocasionando a conservação da concentração de sólidos. 
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Figura 54 – Efeitos da interação entre �̅�𝒗,𝒔 e 𝑫 sobre 𝑪𝒗,𝟏𝒎. 

A Figura 55 apresenta a forte interação entre a velocidade média do escoamento o 

diâmetro do duto. Quando 𝐷 em baixo nível, a resposta indica baixíssima perda de massa por 

deposição e pouco se altera com mudança de nível de �̅�. Já sob valor de alto nível de 𝐷 a 

resposta fica muito sensível elevação do nível de �̅�. Desprende-se também que sob condição 

de velocidade média de escoamento de 4m/s, para ambos os níveis de 𝐷, a resposta é 

máxima, ou seja, melhores condições para a não deposição de partículas é verificado. Este 

comportamento se deve ao fato de em nível superior de �̅� o escoamento possui turbulência 

suficiente e, consequentemente, energia cinética turbulenta 𝑘 para manter a dispersão das 

partículas. 
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Figura 55 – Efeitos da interação entre 𝑫 e �̅� sobre 𝑪𝒗,𝟏𝒎. 

A resposta pela interação 𝐶�̅�𝑠
 e �̅� está no gráfico da Figura 56. Observa-se que 𝐶𝑣,1𝑚 

reduz com o aumento da concentração média de sólidos sob baixo nível de �̅�. Mas quando �̅� 

está em nível superior, o efeito da variação de 𝐶�̅�𝑠
 é inexpressivo. Neste caso está claro que 

a velocidade média acima de 𝑉𝐿 provoca ideal conservação de 𝐶�̅�𝑠
. Entretanto, um 

escoamento com maior quantidade de sólidos eleva a influência de mecanismos cinético-

colisionais que são dissipativos, portanto elevam a deposição de sólidos e reduz a 

conservação de 𝐶�̅�𝑠
. 

  

Figura 56 – Efeitos da interação entre �̅�𝒗,𝒔 e �̅� sobre 𝑪𝒗,𝟏𝒎. 



106 
 

5.3.2. Seleção de melhor resposta 

A avaliação do comportamento de 𝐶𝑣,1𝑚 dentro da área experimental pode ser 

descrito pelo modelo linear expresso pela Equação 34. 

𝐶𝑣,1𝑚 = 1,107 + 0,12 ∙ 𝑑𝑠 + 0,166 ∙ 𝐶�̅�𝑠
− 0,0526 ∙ �̅� − 0,448 ∙ 𝐷 − 0,33 ∙ 𝑑𝑠 ∙ 𝐶�̅�𝑠

 

 +0,058 ∙ 𝑑𝑠 ∙ �̅� − 1,4 ∙ 𝑑𝑠 ∙ 𝐷 + 0,0787 ∙ 𝐶�̅�𝑠
∙ �̅� − 2,36 ∙ 𝐶�̅�𝑠

∙ 𝐷 + 0,239 ∙ �̅� ∙ 𝐷             (34) 

A Equação 34 foi utilizada para obter as curvas de nível das superfícies de resposta 

para cada interação significativa. As curvas de nível da superfície no gráfico 𝐶�̅�𝑠
 x �̅� da Figura 

57 em que é possível verificar que as melhores respostas, ou maiores concentrações, ocorrem 

na faixa de 𝐶�̅�𝑠
, entre 0,05 e 0,12, aproximadamente, e �̅�, entre 3,1, aproximadamente, e 

4,0m/s. A melhor resposta seria para concentração 𝐶�̅�𝑠
 de 0.05 e velocidade média de 4,0m/s. 

  

Figura 57 – Contornos de 𝑪𝒗,𝟏𝒎 no plano �̅�𝒗𝒔
 𝐱 �̅�. 

A Figura 58 apresenta o comportamento do modelo de 𝐶𝑣,1𝑚 projetado no gráfico 

bidimensional 𝐶�̅�𝑠
 x 𝐷. Neste, verifica-se que o melhor comportamento correspondente aos 

maiores valores de partículas não sedimentadas está na faixa de concentração média de 
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sólidos entre 0,05 e 0,10 ou diâmetro da tubulação entre 0,15m e 0,16m. A melhor resposta 

nesta interação seria para concentração 𝐶�̅�𝑠
 de 0,05 e para diâmetro do tubo de 0,15m. 

  

Figura 58 – Contornos de 𝑪𝒗,𝟏𝒎 no plano �̅�𝒗𝒔
 𝐱 𝑫. 

Na Figura 59 tem-se projetada que a melhor conservação de concentração de sólidos 

em diâmetros de tubo entre 0,15 e 0,17m, aproximadamente, e velocidade média entre 3,2, 

aproximadamente, e 4,0m/s. A melhor resposta nesta interação seria para velocidade de 

4,0m/s e para diâmetro do tubo de 0,15m. 
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Figura 59 – Contornos de 𝑪𝒗,𝟏𝒎 no plano �̅� 𝐱 𝑫. 

Das análises sobre a conservação da concentração média de sólidos é possível dizer 

que o melhor ponto operacional para a melhor conservação de concentração de sólidos, é 

dado por 

 𝑑𝑠 = entre 0,01 e 0,04mm; 

 𝐶�̅�𝑠
 = 0,05; 

 �̅� = 4,0m/s; 

 𝐷 = 0,15. 

Entretanto é importante comparar este resultado com o ponto operacional obtido na 

seção 5.2.2, pois verifica-se que 𝑑𝑠 e 𝐶�̅�𝑠
 assumem valores idênticos, enquanto �̅� e 𝐷 

divergem. As divergências existentes devem ser analisadas também em outras esferas que 

não fazem parte deste estudo (investimentos, operação e riscos). Pois, por exemplo, se sob 

condição de �̅� = 4,0 e 𝐷 = 0,15m haverá menor deposição de sólidos, inconvenientemente, 

haverá maiores níveis de pressão que aumenta o risco operacional, maiores perdas de 

pressão que aumentará o gasto energético, desgaste rápido e generalizado da tubulação e 
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seus acessórios. Por outro lado, se �̅� = 1,0 e 𝐷 = 0,25m haverá menor perda de pressão 

(menor gasto energético) em troca de ocorrência de maior investimento em tubulação de 

maior diâmetro, deposição de sólidos que irá desgastar a tubulação na linha mais baixa, 

reduzir a entrega de sólidos transportados e, até mesmo, selar a tubulação sessando o 

escoamento de polpa. 
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6. CONCLUSÕES 

O estudo por meio de Fluidodinâmica Computacional se revela como uma grande 

ferramenta para modernizar o dimensionamento do escoamento líquido-sólido, possibilitando 

a otimização de projetos e modernização da análise de processos, uma vez que se baseia em 

teorias mais sofisticadas que os modelos empíricos e experimentos de praxe. Esta 

modernização viabiliza redução de custos durante o ciclo de vida de tubulações e bombas, 

redução de uso de recursos hídricos e redução de consumo energético. Além dos benefícios 

do uso de CFD, houve o endosso do PdE trazendo uma metodologia de análise sólida dos 

resultados de forma gráfica e clara. 

Na tentativa de obter informações que permitam definir as condições favoráveis para 

o transporte de polpas de rejeito de minério de ferro com economia no consumo energético 

dos transportes de polpas, quatro fatores que caracterizam o escoamento de polpa de 

minérios de ferro foram identificados. Sendo que três deles estão associados à polpa: 

tamanho da partícula sólida 𝑑𝑠, concentração volumétrica média de sólidos 𝐶�̅�𝑠
 e velocidade 

média do escoamento �̅�; e outro ao sistema de transporte: diâmetro do tubo 𝐷. 

Para avaliar o transporte em polpa de rejeito de minério de ferro foram definidos três 

índices: o comportamento dos perfis de velocidade para água, tanto pura quanto na polpa, a 

análise da perda de pressão ao longo do duto, por metro de comprimento, e a conservação 

de partículas de sólidos dispersos, sem sedimentar. 

Os resultados obtidos, via simulação, puderam confirmar a importância de conhecer 

o valor da velocidade limite de deposição nas condições específicas do escoamento, já que é 

notável a mudança de comportamento no fenômeno de escoamento bifásico líquido-sólido 

com alteração da velocidade média do escoamento entre níveis inferior (1m/s) e superior 

(4m/s). Ficaram claros os efeitos da velocidade média do escoamento sobre o fenômeno, 

tanto do ponto de vista das menores perdas por pressão quanto do ponto de vista da 

conservação de concentração de sólidos. 
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Inicialmente, o estudo dos perfis de velocidade mostrou que estes permanecem 

simétricos em alta velocidade média de escoamento o que indica menor deposição de sólidos, 

diferentemente da condição de nível inferior de velocidade média de escoamento da polpa 

que impõe perfis de velocidade assimétricos indicando uma certa tendência de deposição de 

sólidos, iniciada ou a se iniciar. 

Os perfis de concentração também se mostraram susceptíveis às variações dos 

fatores, podendo se destacar a importância da alta velocidade média do escoamento para a 

obtenção de um perfil homogêneo de modo a garantir a conservação da concentração dos 

sólidos dispersos ao longo do duto. A não deposição de sólidos possui relação direta com o 

incremento da velocidade e inversa com a incrementação dos demais fatores. Ainda, 

observou-se que as interações dos fatores proporcionam também alteração na conservação 

de concentração de sólidos sendo significativas as relações entre 𝐶�̅�𝑠
 x 𝐷, 𝐷 x �̅� e 𝐶�̅�𝑠

 x �̅�. 

No caso de perdas de pressão do escoamento de polpa de lama pode-se verificar 

grande impacto da velocidade média do escoamento frente aos demais fatores, uma vez que 

a elevação do nível da velocidade produz grandes efeitos sobre as perdas de pressão, sendo 

observado comportamento similar para os demais fatores, mas de forma mais branda. Pode-

se aqui destacar também a relevância das interações 𝐷 x �̅� e 𝐶�̅�𝑠
 x �̅� sobre essa resposta. 

A variação da granulometria mostrou que produz efeitos pouco significativos no 

escoamento de lama, diferente do que pode ser observado com outras faixas granulométricas, 

conforme a literatura. 

Conclui-se também que as seguintes condições são favoráveis para escoamento de 

polpa para a faixa experimental das simulações produzidas, observando máxima conservação 

da concentração de sólidos e mínimas perdas por pressão: 0,01 ≤ 𝑑𝑠 ≤ 0,04mm; 𝐶�̅�𝑠
 = 0,05; 

𝑉𝐿 ≤ �̅� ≤ 4,0m/s; 𝐷 deve ser avaliado conforme a necessidade de vazão do sistema de 

escoamento. Nos casos de �̅� e 𝐷, há diferenças dos efeitos produzidos sobre 𝐶𝑣,1𝑚 e |∆𝑃/𝐿|, 

sendo o máximo 𝐶𝑣,1𝑚 obtido por meio de �̅� = 4,0m/s e 𝐷 = 0,15m e o mínimo |∆𝑃/𝐿| obtido 
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por meio de �̅� = 1,0m/s e 𝐷 = 0,25m. Deste modo, há necessidade de analisar viabilidade 

econômica e outras necessidades de processo em diferentes cenários para avaliar quais 

valores destes fatores priorizar. 

Por fim, a utilização do planejamento fatorial além de organizar e simplificar as 

rodadas de simulações tornou a discussão de resultados mais ampla e sustentada, uma vez 

que a análise multivariável pode criar confusão no discernimento de comportamentos 

individuais e combinados das variáveis. 

6.1.  Sugestões para trabalhos futuros 

Seguem algumas outras possibilidades de estudos baseando-se na metodologia 

empregada: 

 É possível verificar o desempenho destes métodos analisando tubulações 

mais longas e direções de escoamento inclinada e vertical. 

 Escoamento líquido-sólido em equipamentos e acessórios podem ser 

simulados computacionalmente a fim de verificar o comportamento de perdas 

de pressão e conservação de concentração de sólidos. 

 Pode-se verificar o comportamento do escoamento de sólidos em outras 

faixas granulométricas do processo de beneficiamento do minério de ferro. 

 Simulação de situações de elevado risco operacional como escoamentos 

heterogêneos com leito fixo, partidas e paradas em bombeamentos de polpa.
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