
PRÁTICA N° 6: DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA 
VIA PROVETA LADEQ  

 

Resumo  

A análise granulométrica permite classificar um conjunto de partículas baseada na distribuição por 
tamanhos. O que pode ser feito empregando diversas metodologias experimentais sendo as mais 
simples por peneiramento e outras oriundas da evolução da técnica da Pipeta de ANDREASEN, as 
quais se baseiam na sedimentação gravitacional, como é o caso dos ensaios em proveta LADEQ. O 
conceito de diâmetro de Stokes (dstk) é aplicado, o qual corresponde à dimensão equivalente da 
esfera que cai com mesma velocidade terminal que a partícula. A sedimentação se dá em campo 
gravitacional, permitindo o cálculo da fração cumulativa, em massa, menor que certo diâmetro de 
Stokes. Tradicionalmente, essa metodologia é realizada em provetas de 1,0 L, com acoplamento de 
um sistema de sucção do material sedimentado a uma altura de cerca de 5 centímetros acima da 
base. Os ensaios podem ser executados em 18 minutos e é possível determinar-se distribuições 
granulométricas para populações de partículas menores que 74 µm (200 mesh Tyler). 
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1.1 OBJETIVO  

Essa prática tem como objetivo geral determinar a curva de distribuição granulométrica de uma 
amostra de material particulado com diâmetros inferiores a 74µm. Como objetivos específicos 
pretende-se avaliar a capacidade de ajuste dos modelos de distribuição acumulativa RRB, GGS e 
Sigmoide. 

 

1.2 TÍTULO PROVETA LADEQ  

 

1.3 INTRODUÇÃO TEÓRICA 

Operações Unitárias envolvendo o transporte, separação, mistura, secagem e cominuição de 
partículas são bastante comuns na indústria. O engenheiro químico deverá ser capaz de projetar e 
operar vários desses processos. A primeira etapa de um projeto corresponde à amostragem 
adequada do material a ser processado. Em seguida é efetuada a caracterização dos materiais 
envolvidos, sejam esses fluidos ou sólidos. Para o caso de fluidos, a caracterização pode ser feita, por 
exemplo, determinando basicamente viscosidade, densidade, condutividade térmica e difusividade 
molecular. No caso de material sólido, a simples determinação da distribuição de tamanho, forma e 
densidade é suficiente para muitos processos.  

A depender de sua composição e da operação de cominuição empregada, o material particulado 
oriundo de processos industriais pode apresentar razão de aspecto bastante variável. Por 
apresentarem geometria irregular, o tamanho dessas partículas não pode ser determinado por uma 
relação geométrica trivial. Sendo assim, o conceito de diâmetro equivalente é empregado, o qual 
corresponde a uma dimensão característica associada a uma partícula regular de referência. Por 



possuir a forma geométrica mais simples, a esfera é frequentemente utilizada como partícula de 
referência. Podendo ser associada a diferentes propriedades, como por exemplo: volume, área 
projetada e velocidade terminal. O diâmetro da esfera de mesmo volume que a partícula pode ser 
determinado por métodos de difração de raio laser e o diâmetro de área projetada por análise de 
imagem capturada por câmeras de alta velocidade em sistemas dinâmicos. 

A determinação da dimensão da esfera que cai com a mesma velocidade terminal que a partícula 
pode ser feita empregando-se teste de sedimentação em proveta. Nesse caso, o diâmetro 
característico obtido é dito diâmetro de Stokes, já que o teste se desenvolve a números de Reynolds 
inferiores a 0,5 (regime de Stokes). Por se tratar de um teste de proveta, o efeito de concentração 
está presente. 

A primeira metodologia para determinação de diâmetro de Stokes (diâmetro da esfera que cai com 
mesma velocidade terminal que a partícula) em proveta foi proposta por Medronho 1986. O método 
desenvolvido no Laboratório do Departamento de Química (LADEQ) da UFRJ recebeu o nome de 
Proveta LADEQ. 

A proposta original (Medronho, 1986) utilizava um densimetro digital e a retirada de material 
sedimentado era feita por gravidade através de um orifício na base da proveta. Por diferença de 
densidade era possível determinar a variação de concentração e consequentemente a distribuição de 
tamanho ao longo do tempo. Originalmente, o teste durava 18 minutos, posteriormente, foi 
adaptada uma bomba peristáltica na base da proveta para evitar o entupimento e manter constante 
a retirada de material. O densimetro digital pode ser substituído pelo teste de gravimetria com uso 
de estufa. Porém, o tratamento das amostras do teste de gravimetria exige um tempo extra de 24 
horas para conclusão do ensaio. Na prática em questão será aplicado o processo gravimétrico para 
determinar a concentração das amostras coletadas. 

A fração acumulativa de partículas (X) com diâmetro menor que o diâmetro de Stokes (dst) é 
determinada pela Equação (1): 
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C(t) e C(0) são as concentrações do sólido num dado tempo e no tempo zero, respectivamente. 

O diâmetro de Stokes (dst) pode ser calculado pela Equação (2): 
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Sendo µ a viscosidade do líquido utilizado (água) na suspensão analisada, ρ e ρs são as densidades do 
fluido e do sólido particulado, respectivamente. O termo g representa a aceleração da gravidade, h é 
a altura da suspensão e t é o tempo em que a amostra foi coletada. 

A relação X versus dst, que corresponde à análise granulométrica é frequentemente associada à 
modelos bi paramétricos. A seguir são apresentados alguns dos principais modelos empregados no 
ajuste de distribuição de tamanho de material particulado. 

1.3.1 MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA 

Segundo Allen (1997), a literatura apresenta vários modelos estatísticos para ajustar os resultados 
provenientes de uma análise de distribuição granulométrica. Dentre eles, o autor menciona os 
ajustes: Rosin-Rammler-Bennet (RRB), Gates-Gaudim-Shumann (GGS) e Sigmóide.  



A seguir são apresentados os detalhes dos 3 modelos supracitados.  

Modelo RRB 

O modelo RRB é representado pela Equação (3), o parâmetro d63,2 correspondente ao diâmetro da 
partícula cuja dimensão é superior a 63,2% da população. Portanto, trata-se de um parâmetro com 
dimensão de comprimento. O parâmetro n é um admensional e seu valor de ajuste deve ser positivo. 
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Modelo GGS 

A Equação (4) representa o modelo GGS, sendo esse um modelo a 2 parâmetros, o termo m é 
admensional e k possui unidades de comprimento. Para K equivalendo-se a D, o valor de X 
corresponde a 100%. 
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Modelo SIGMOIDE 

A Equação (5) representa o modelo Sigmoide, sendo esse também um modelo a 2 parâmetros, o 
termo p é admensional e D50 possui unidades de comprimento. Esse último representa a partícula 
cuja dimensão é superior a 50% da população. 
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1.4 MATERIAIS E MÉTODOS  

Para o desenvolvimento da prática estão disponíveis os seguintes materiais e equipamentos:  

 Proveta: Pyrex com capacidade máxima de 1000mL e precisão de 10mL;  

 Papel milimetrado(H): 1mm de precisão; 

 Banho: Unique-Ultrasonic Clear de potência de 120W; 

 Controlador de Vazão da Bomba; 

 Balança analítica com precisão de 0,01g; 

 Válvula de saída; 

 Bomba Peristáltica; 

 Béqueres de 50mL; 

 Um balão volumétrico de 1L; 

 Um funil; 

 Suporte; 

 Hexametafosfato de sódio: puríssimo (NaPO3) e aproximadamente 69% de P2O5; 

 Caulim(USP). 
 
A Figura (1) ilustra o aparato experimental, com destaque para proveta graduada, bomba peristáltica 
e banho ultrassônico. 

 



 
Figura 1 – Aparato experimental da prática de Proveta LADEQ 

 

1.5 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL  

A primeira etapa é preparar a vidraria utilizada nos ensaios de gravimetria (secagem em estufa a 
105oC por 24 h), que visa determinar a concentração das amostras coletadas ao longo da prática. 
Para isso, 12 béqueres de 50 mL devem ser enumerados. Para cada béquer deve ser recortado e 
enumerado um pedaço de papel alumínio no formato quadrado e lado 7 cm. O papel alumínio será 
usado para tampar cada béquer, com isso, evita-se instabilidade na leitura da massa durante a 
pesagem da amostra. Toda a manipulação dos béqueres deve ser feita com luva. 

Em seguida, um balão volumétrico de 1 L é utilizado para o preparo de uma suspensão contendo 
Calgon (hexametafosfato de sódio) 1g/L e Caulim 19g/L (concentração final – 20 
g_sólido/L_suspensão). Portanto, o caulim é o material particulado cuja distribuição granulométrica 
será objeto de estudo. O Calgon é utilizado para estabilizar as cargas de superfícies das partículas e 
favorecer a dispersão do material em meio aquoso. 

Posteriormente, a vazão da bomba peristáltica deve ser regulada, o que visa garantir que toda a faixa 
de tamanho do sólido seja atingida durante o ensaio. Considerando um tempo total de ensaio de 18 
minutos, a densidade e faixa de tamanho do material particulado empregado, uma vazão de 
aproximadamente 15 mL/minuto deve ser empregada.  

Após preparada a suspensão, essa deve ser submetida ao tratamento em banho ultrassônico por um 
minuto. Essa etapa visa a quebra dos aglomerados de partículas.  

Então, a suspensão do balão volumétrico deve ser transferida para a proveta. Com o auxílio de uma 
rolha tampa-se a abertura da proveta e manualmente faz-se a agitação da suspensão visando sua 
rápida homogeneização. Em seguida, a proveta deve ser colocada no suporte, a rolha retirada, a 
bomba acionada, o cronômetro disparado e a leitura da altura inicial do menisco na proveta 
realizada. 

A bomba peristáltica e o cronômetro devem ser acionados ao mesmo tempo, fazendo com que a 
suspensão seja bombeada para a bacia de descarte e o tempo de ensaio iniciado. Dessa forma, 
quando o tempo atingir 55 segundos coloca-se o béquer (nº 1), ao atingir 60 segundos faz-se a leitura 
do menisco e ao atingir 65 segundos encerra-se a coleta da primeira amostra. O béquer com a 
amostra coletada deve ser tampado com o seu respectivo papel alumínio de massa conhecida. Esse 
procedimento é repetido de minuto em minuto (10 segundos de coleta e leitura do menisco ao 
atingir o minuto seguinte) até o sétimo béquer, que corresponderá à coleta entre os tempos de 



7minutos 55 segundos à 8minutos e 5 segundos, para a leitura de menisco correspondente ao tempo 
de 8 minutos. 

Do oitavo ao décimo segundo béquer, o intervalo de tempo de amostragem passa de 1 minuto para 
2 minutos. Isso é feito já que a velocidade de sedimentação é reduzida por atingir partículas de 
menor dimensão. O intervalo de tempo de coleta também é alterado de 10 para 20 segundos, 
portanto, para o oitavo béquer, por exemplo, o tempo de coleta se inicia em 9 minutos e 50 
segundos e se encerra em 10 minutos e 10 segundos. Esse procedimento é repetido até que se atinja 
o décimo segundo béquer. 

Após encerrar a coleta de todos os 12 béqueres é preciso efetuar a pesagem dos mesmos. Em 
seguida, as amostras (agora sem o papel alumínio) devem ser colocadas em uma estufa com 
recirculação de ar a 105°C, por um período de 24 horas. Após a secagem, os béqueres devem ser 
retirados um a um e rapidamente inseridos em um dessecador. Após atingirem temperatura 
ambiente, deve-se pesar cada béquer para determinação da massa de sólido seco. Com isso encerra-
se o experimento. 

A  Tabela 1 que pode ser utilizado para anotações de dados coletados durante a prática. 

Tabela 1 – Relação de dados a serem coletados ao longo da prática 

Nº Tempo h(cm) Mb(g) Mp (g) Msç (g) Mss (g) 

1 55-65 
Ref. 1 min 

     

2 1:55-2:05      

3 2:55-3:05      

4 3:55-4:05      

5 4:55-5:05      

6 5:55-6:05      

7 7:55-8:05      

8 9:50-10:10 
Ref. 10min 

     

9 11:50-12:10      

10 13:50-14:10      

11 15:50-16:10      

12 17:50-18:10      

 

 



1.6 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O relatório deverá conter uma análise estatística para cada modelo de distribuição granulométrica 
estudada. Uma regressão não linear dos dados deve ser empregada para a determinação dos dois 
parâmetros de cada um dos 3 modelos propostos (RRB, GGS, Sigmoide). Na estimativa dos 
parâmetros deve ser utilizado um intervalo de confiança de 95%. O nível de significância de cada 
parâmetro e o coeficiente de correlação da equação ajustada devem ser determinados. Um gráfico 
de distribuição de resíduos deve ser gerado para cada modelo estudado. Nos gráficos, os dados 
experimentais devem ser representados por pontos e a curva do modelo por linha. 

Com base no tratamento estatístico, o relatório deverá conter uma análise crítica para justificar a 
escolha do modelo que melhor se ajusta aos dados experimentais obtidos. Os gráficos devem ser 
gerados em software próprio e exclusivo para essa finalidade (Exemplo: Grapher, Origin, etc.). 

 

1.7 SIMBOLOGIA 

C(0) - concentração do sólido no tempo zero (concentração inicial); 
C(t) - concentração do sólido num dado tempo; 
D50 – parâmetro do modelo Sigmoide, dimensão de comprimento; 
d63,2 – parâmetro do modelo RRB, dimensão de comprimento; 
dst - diâmetro de Stokes; 
g – aceleração da gravidade local (Uberlândia 696mmHg); 
h – altura da interface clarificado (menisco); 
k – parâmetro do modelo GGS, dimensão de comprimento; 
m -  parâmetro do modelo RRB, admensional; 
Mb – massa do béquer; 
Mp -  massa do papel alumínio; 
Msç – massa da solução + béquer + papel alumínio; 
Mss – massa do béquer + massa do sólido seco;  
n -  parâmetro do modelo RRB, admensional; 
p -  parâmetro do modelo RRB, admensional; 
t – tempo correspondente à leitura da interface clarificado; 
µ - viscosidade da água na temperatura do experimento; 
ρ -  densidade do fluido; 
ρs -  densidade do sólido; 
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