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DETERMINAÇAO 00 TAMANHO OE PARTICULAS 

ULTRAfiNAS COM ANALISADOR SiHMAOZU SA - CP 2 - 20 

Paulo Yukimitsu Shimabukuro (1) 

Jaime Novaes da Conceição (2) 

A análise do tamanho de partículas consiste em deteraitlação quant1 
tatlva do tamanho, forma e distribuição de partículas em Ull meio dis-=
perso. A determinação do tamanho de particulas ultrafinas, na faixa de 
0,5 a 10 ,rm, é de grande importância na caracterização, controle de nu 
mel'osos processos e empregos tecnológ.icos. O estudo foi realizado com
equipamento Shimadzu SA-C? 2-20, cujo funcionamento é baseado em sedi
mentação e fotometria. Apresentam-se como exemplos, resultados obtidOs 
em ensaios com uma amostra de pó (APPlE no 8) padrão, uma amostra de 
mistura de carboneto de tungst~nio e cobalto e uma amostra d~ ! nos de 
carvão vegetal. Os resultados obtidos evidenciaram boa repet1b1lidade 
e variações compatíveis com a preçisão.do equipamento 

ABSTRACT 

· Pà'rticle sizeanalysis, chieflY in the range of 0,5 to 1Q}lm, is 
of cons~ practical importance, for controlling severa! tec~ 
logical processes and products. The authors present a brief review 
of the main methods . used and describe the equipment and the results 
obtained with Shimadzu SA - CP 2-20 combined photometric sedimenta
tion and centrifuging of suspension-held powders .. Results are pres~ 
ted for a mixture of 4un gsten carbide -cobalt powder, for charcoal fi
nes, and for cal1brating pu rpose standard of dust (APPIE -8). 
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I - INTROOUÇAO 

A análise do tamanho de partíc~las consiste em uma determin! 

çlo quantitativa do tamanho, da forma e da distribuição de parti-

culas em um sistema disperso. Os casos em que o tamanho de parti-

culas é de dimenslo coloidal, ou seja, na faixa de 0,002 a 0,2;'~ 

pode• ser incluídas num campo especial de métodos analíticos para 

colóides químicos. Abaixo desta faixa, os métodos utilizados sãó 

indicados para dispersões de baixo peso molecular, por exemplo s~ 

luções verdadeiras, enquanto que acima desta faixa podem ser apl! 

cados métodos físicos para análise do tamanho de partículas. Os 

intervalos de aplicação nã~ tem limites precisos. uma vez que não 

ocorre uma descontinuidade repentina em propriedades de dispersão 

em funçaõ do tamanho de partículas. 

O termo partícula é usado para aquelas partes de uma fase 

dispersa que se encontram separadas de seu meio por uma superf!

cie contínua. Neste aspecto, partículas primárias podem ser dis

tinguidas de aglomerados, q~e resultam da aglomeração de diversas 

partículas primárias e constituem as partículas secundárias. De

pendendo das condições existentes, a aglomeração pode formar-se a 

partir de um processo reversível ou irreversível. 

t importante para o objetivo de identificação físico-química 

das partículas que estas difiram do meio (fase contínua) em pelo 

menos uma propriedade, tais como: peso específic~ índice de re

rraçlo ou característica eletroquímica. 

Para a descrição formal completa de um sistema disperso, é 

necessário conhecer a distribuição da forma e do tamanho das par

tículas. Algumas dessas propriedades podem ser determinadas a PI! 

tir da aparência externa ou através de sua estrutura externa . 

O tamanho de partículas ·regulares, com forma definida, pode 

ser expresso em termos de sua dimensão linear característica da 

forma, ou por sua superfície ou volume projetado. 
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Neste caso os resultados pooem ser mutuaMente convertidos. Se o 

peso especifico das partículas for conhecido, entlo os dados po

dem ser convertidos em massa. No caso de partículas irregulare~ a 

caracterização do tamanho das partículas através da dimensão line 

ar ou da sua imagem projetada ser~ incompleta e ambigua, uma vez 

que nlo se tem informaçaes para as dimensões restantes. 

Apesar disso, o tamanho de partículas irregulares é frequen

temente expresso em te rmos somente de suas dimensões lineares. I~ 

to é feito utilizando-se aproximaçOes de •aiór ou menor precisão. 

A partícula é con s iderada como uma esfera de dilmetro equivalent~ 

e alguns fatores de correção da forma s§o utilizados. 

2 - IMPORTANCIA OA CARACTERIZAÇAO 00 TAMANHO OE PART!CULAS ULTRA-

~ 

A determinação do tamanho de partículas ultrafinas, na faixa 

de 0,5 a lO~, é de grande importância na caracterização e con

trole em numerosos processos e empregos tecnológicos, tais como: 

controle de produçlo de grafita, sílica amorfa e óxidos de nió

bio; sinterizaçlo de óxidos e revestimento de superfícies por ó

xidos e carbonetos para melhoria de propriedades mec~nicas; ca

racterização de pós metálicos e não metálicos para cerâmicas eSP! 

ciais; matérias primas para catalizadores, papel, celulose e pig

mentos para tintas; e finalmente, para caracterizaçlo de sólidos 

retidos em sistema de despoeiramento e de tratamento de efluente~ 

Tendo verificado que a grande maioria das empresas privadas 

carece de u91. suporte técnico adequado na área de caracterizaçio 

do tamanho de partículas ultrafinas, e pela sua importância em v! 

rios segmentos tecnológicos, a Divisão de Tratamento de Minérips, 

está estabelecendo um núcleo permanente para realizar ensá1os pa

ra terceiros, com apoio da SCT - Secretaria da Cilncia e Tecnolo

gia, através do Progra•a de Desenvolvimento de Recursos Minerais-

PROMINE:RIO. 
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J - M~TODOS PARA DETERMINAÇAO DO TAMANHO OE PARTICU~AS 

Para análise de granulometrias ultrafinas, não só é importa~ 

te conhecer a medida das dimensões de uma dada partícula, como 

ainda e principalmente, importa conhecer as dimensões do conjunto 

do maior número dessas partículas e a forma pela qual essas dime~ 

sões .podem ser grupadas, isto é, distribuidas por classes de de

terminadas dimensões. Os métodos para · se conseguir essa distribui 

ção podem ser divididos em métodos diretos e métodos indiretos . O 

método direto baseia-se na determinação das dimensões geométricas 

das partículas por medida direta feito sob um microscópio ou por 

penelramento. O métodos indiretos são baseados em fenômenos físi

cos e físico-químicos bem conhecidos (sedimentação, absorção, fo

tometria, etc.) e a partir de expressões matemáticas são correl! 

clonados com curvas de distribuiçaõ granulométricas. 

Ressumida~en~e, apresentam-se os principais métodos para aná 

lise do t~manho de partículas. 

3.1. Método mecânico: peneiramento 

O peneiramento é a técnica mais comun para classificação gr! 

nulométrica de minérios e consiste na separação de materiais sól! 

dos· de tamanhos diferentes, através de uma superfície perfurada. 

~ o método mais rápido e adequado para partículas maiores que 50 

pm. 
J.2. Métodos microscópicos 

A microscopia é uma técnica fundamental para análise granul~ 

métrica de partículas ultrafinas devido ~ sua preclslo e é utili

zada para calibrar outros métodos. A. microscopia é dividida em du 

as categorias: dtica e eletrônica . 

. Microscopia dtlca 

Consiste em comparar a dimensão das partículas coa padrões 

de referência, especificando os resultados dentro de faixas gran~ 

lométricas apropriadas. Este método é adequado para partículas 

maiores que l~m. 



. Microscopia eletrônlca 

Consiste em interpretar 
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a imagem das particulas impressa 

em chapas fotográficas, filmes ou ainda em telas. E adequado para 

part!.culas compreendidas na faixa de 0,002 a 15 I'""'· 

3.3. Métodos por sedimentação 

Sedimentação é o processo mais adequado para análise do tama 

nho de partículas compreendido na faixa de 1 a 100~. 

O método de sedimentação fundamenta-se na lei Stokes. Este 

método permita, a partir de uma suspensão homogênia, determinar 

o diâmetro de uma classe de partículas, conhecendo-se a distância 

percorrida pelas mesmas, a densidade da partícula e a densidade e 

viscosidade do meio dispersante. 

O processo de sedimentação pOde ser operado dos seguintes 

modos: 

3.3.1. Modo gravítico 

Quando as partículas não requerem um tempo demasiadamente 

longo para sedimentar. 

3.3 . 2. Modo centrífugo 

~ utilizado quando as partfculas requerem um tempo demasia

damente grande para sedimentar pelo modo gravitacional. 

3.3.3. Método de elutrlação 

A sepa~ação é feita em um meio de fluxo contínuo de corrente 

de ar ou água, que em geral flui da base para o topo 

3.4. Métodos 6ticos 

Os métodos desta classe baseiam-se na utilizaçlo de princí

pios da ótica e objetivam, em geral, determinar os tamanhos de 

partículas existentes numa dispersãó quando atingida por feixe de 

luz de determinados característicos; partículas essas sujeitas ~ 

ação da gravidade ou combinação da gravidade com forças externas, 

p. ex., centrifugação. O uso de células fotoelétricas com regis

tradotes permite medir continuamente varlaçõe' da luz refletida 



ou da luz transmitida. 

3.5 . Outros métodos 

• Método de resistivldade 
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Este m'todo baseia-se na alteração do fluxo de corrente caus!

do pela passagem de partícula em um campo elétrico. Quando a part! 

cula atravessa o campo elétrico, altera o eletrólito causando uma 

varlaçlo momentânea da resistência entre os eletrodos, o que pro

voca um pulso de voltagem. Este pulso de voltagem é diretamente 

proporcional ao volume da partícula. 

. Método de adsorçlo 

Baseia-se na adsorção _de um gás, tais como o criptOnio, arg2 

n1o ou nitrogênio na superfÍcie das partículas admitindo que este 

gás forme uma camada monomolecular nas superfícies das partículas. 

4 - ESTUDO DESENVOLVIDO NO IPT 

O estudo em desenvolvimento na Divisão de Tratamento de Miné~ 

rios baseia-se no uso do analisador de partículas centrífugo mode

lo SA - CP 2 - 20 da SHIMAOZU, que faz parte dos equipa•entos doa

dos ao IPT pelo Governo do Japão, através da Japan International 

Cooperation Agency (JICA ). O princípio de funcionamento deste e

quipamento é baseado na combinação de dois métodos; sedimentação e 

fotometria. Para facilidade de uso, este equipamento disp~e de um 

microprocessador e fornece como resultado a impressão de uma tabe

la de diâmetros de partículas em função da porcentagem retida acu

mulada. 

4.1. Equipamento SHIMADZU - Modelo SA - CP 2 - 20 

Este equipamento permite a determinação da distribuiça~ gran~ 

lométrica de partículas ultrafinas, na faixa de 0,1 a 150~, de

pendendo do seu peso específico e do peso especifico e viscosidade 

do meio dispersante. 

A amostra miníma necessária para este ensaio granulo•étrico é 

de 1 a 2g e de cêrca de 10 mg para efetuar a determinaçlo, depe!! 
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dendo sempre das características intrísecas da amostra. Esta con 

diç~o. demonstra a necessidade de procedimento cuidadoso na amos 

tragem que pode introduzir erros maiores do que aqueles ineren

tes ao próprio equipamento. 

•.1.1. Princípio de funcionamento 

O principio de funcionamento do equipamento baseia-se na 

combinaç~o de dois métodos: sedimentação e rotometria. 

O m6todo de sedimen:açlo fundamenta-se na lei de Stokes. Es 

se método permite, a partir de uma suspenslo homog!nia, determi

nar o diimetro de uma partícula, conhecendo- se a distância per

corrida pela mesma, o tempo gasto para percorrer essa distAncia, 

a densidade da partícula e a densidade e viscosidade do meio di! 

persante. Todas essas variaveis podem ser determinadas antes do 

ensaio, com exceçlo do _ te~po. Para este, o equipamento dispOe de 

um cronôm~tro. 

O m6todo fotométrico baseia-se na possibilidade de detectar 

a passagem da luz através de uma suspenslo. Partículas em sus

penslo obscurecem a intensidade de luz emergente, o que signifi

ca maior obsorbãncia. A medida que se processa a s edimentaçlo 

dessas partículas, au•enta a intensidade de luz e•ergente (menor 

absorbincia). A diferença de absorbância, decorrido um deter~in! 

do intervalo de tempo, pode ser medida pelo equipamento e est' 

diretamente relacionada com o tamanho e com a quantidade de par 

tículas que se sedimenta• naquele intervalo de tempo. Esse méto

do permite, portanto, determinar a concentraçlo de partículas, 

uma vez que o dilmetro das mesmas pode , como foi visto, ser d! 

terminado pelo ~étodo de sedimentação. A partir da concentraçlo 

de partículas em número, é possível determinar a concentraçlo 

das mes•as •• peso. 
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A co•binaçlo desses dois métodos permite obter co•o resultado 

a distribuição granulo•~trica. Para facilidade de uso, o equipame~ 

to conta com um micro~rocessador (CPU) que execute todos os calcu

lós necessários e fornece como resultado a impresão de uma tabela 

de diêmetros de partículas em função da porcentagem retida acumula 

da . 

4.1 . 2. Modos de operação 

O equipamento pode ser operado de quatro modos diferentes: · 

gravitacional, centrífugo, combinado e ascendente. 

Modo gravitacional 

E utilizado quando as partículas em questão não requerem um 

tempo demasiadamente longo para sedimentar. 

Modo centrífugo 

E utilizado quando as partículas em questão requerem um tempo 

demasiadamente grande para ·sedimentar pelo modo gravitacional. 

Modo combinado 

E utilizado quando a faixa de variaçlo de tamanhos de part!c~ 

las ror de tal ordem que nenhum dos m~todos anteriores por si só 

seja satisratório . 

• Modo ascendente 

Utilizado quando a densidade das partículas for menor que a 

densidade do meio dispersante. 0 ode ser considerado como uma va· 

riante gravitacional. 

4.2. Ensaios execut ados 

Nesta contribuiçlo são apresentados resultados obtidos em ensa 

ios com três amostras, a saber: 

Amostra 1 - Amost ra padrão de pó nQ 6 da APPIE 

Amostra 2 - Mistura carboneto de tungstenio e cobalto 

Amostra J - Finos de carvão vege tal 

•APPIE - As sociation of pcwcer process industry & engineering 
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4.2.1. Procedimento analttico 

Para a execuç§o dos ensaios foi estabelecido o procedi~ento 

seguinte: 

4.2.1.1. Ensaios e/ou análises prévias 

a. Caso n§o seja disponível, deve-se determinar o peso esp! 

cífico da amostra. 

b. Peneiramento da amostra na malha adequada, quando neces

sério, para permitir escolha do método analitico. 

c. Anélise inicial para escolha do dispersante a ser utili

zado, bem como para verificar a distribuição granulométrica apr~ 

ximada das partículas visando definir os diâmetros méximo e mín! 

mo ( nas porcentagens retidas de 5~ e 95~) para escolha do méto

do de anéli se. 

4.2.1.2. Pr eparação da amostra para ensaio 

O material é dispersado em um meio adequado, escolhido con

forme !tem anterior e desagregado por agitação em um agitador 

magnético. Para retirada da alíquota, a suspensão é fortemente ! 

gitada durante 20 minutos e, medianamente por mais 10 ainutos • . 
4.2.1.3. Ensaio granulométrico 

Definidas as condições de ensaios, conforme Tabela · I para C! 

da amostra foi retirada uma alíquota e submetidas a várias dete~ 

minaç~es das dlstrlbuiç~es granulométricas e calculada a média 

aritmética que corresponde ao resultado final. 

Tabela I - Condições de ensaios 

Amostra nll Dispersant~ usado Método escolhidc 

, Água delonizada com 0,2 ~ de hexa mult 2/ 1200 
metafosfato de sÓdio 

2 Alcool metílico com 0,01 N de áci gravitacional 
do clorídrico zero 

3 Alcool lsoprop!lico P.A. com 0,01 mult 2/600 
N de ácidO clorídrico 
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4.2.2. Resultados obtidos: 

Os resultados obtidos para as três a111ostras silo apresentados, 

a seguir: 

a. A111ostra 1 - Tabelas II e III e rig. 

b. Amostra 2 - Tabela IV e Fig. 2 

c. Amostra 3 - Tabela V e Fig. 3 

..... ········ ... 
Os autores nlo poderiam deixar de citar a valiosa colabora-

çlo dos peritos Or. Toskiyuki Kobayashi e Or. Toru Otanl da JICA 

na i•plantaçlo desse núcleo na Divislo de Tratamento de Minérios, 

be• como do Eng; Ruy Proença e Geol. Caetano Juliani que particip! 

ram do programa de cooperação técnica Brasil-Japlo 

.. . . .... <!:•• •• •••• 

4.3. Discuslo dos resultados 

Os resultados experimentais mostram: 

a . . Os resu ltados obtidos para cada uma das amostras evlden 

ela• variaç~es compat1veis com a precisão do equipamento, ·co• boa 

repetibilidade Tab. III, IV e V ) . 
b. A ng. mostra uma boa representatividade do ensaio are 

tuado com a amostra padrl!o, ond·e a curva da distrlbuiçlio granulem_! 

trica obtida encontra-se dentro da faixa estabelecida para o . pa

drlo utilizado. 

c. Os resultados obtidos mostram maior variação para as fra

ç~es co• menores diâmetros médios do que para frações •ais grossa~ 

d. Os resultados experimentais são multo sens1veis a varlaçlo 

de temperatura amb iente. 
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Tabela !! - Caracteristicas Químicas e granulométricas do padrão 

de pó nQ 8 

Aná lise qu !mica Dis tribuição Granulometrica 

Constituintes % "0 (l'ml " retida acumulada 

5102 34 - 40 5 61 ~ 5 

re2o3 17 - 23 10 43 !. 3 

Al2o3 26 - 32 20 27 !. 3 

Ça O o - 3 30 15 !. 3 

Mg O 3 - 7 40 9 ~ 3 

Ti 02 o - 4 74 3 

Tabele III - Distribu içaõ granulométrica do padrão de pó nQ 8 ob 

t ido no SA - CP? - 20 

I:SZ (%)RETIDA ACUMVLA~A 

} 
2 

I 2 3 4 5 M:'OIA 

53.0 7 ?1 7- ,, 7 _,, ., ., ' ., ., . ., .,, 
40,0 7,21 17 32 16 86 7 21 ~:62 ln :6.t 
]0.0 '7 ?1 10 ~.: 1'7 '7A ·~ "~ ·~ ~ .. "~ ,.,., 
20 o 18 :1.5 23.63 28.73 74 ?A ?O: 1 '\ 174 1 A 
10,0 3€,71 i 41,35 42 47 H 32 43 11 41.60 

il.o 4n Ao I 4<: &.: AA n~ AO 0'7 ln , ~ I 1" c o 

6 o 45 . 71 i 51.56 53.04 ' <;A Al ·""' .,, 1 .. 1 0'7 
s o 48 59 54.90 I 57.59 i 0.0 <;4 r;o n'7 lr;r; o4 

4 . 0 54 . 25 5<!.91 I 62.6<! .:o. ?n 0:4 0") ! "- t.n 
< 4 .o 1nn nn 1 nn nn h nn nl\ 1 "" "" j, nn nn .. , "" n n 

i I ! 
I I i I 
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Tabela IV - Distribuição granulométrica da mistura carboneto de 

tu~gst!nio e cobalto 

~ {%)RETIDA ACU~AOA 

l 
• 

I 2 3 4 ~ MÉDIA 
25,0 0,0 0,0 0,0 o o 0.0 

lO O 62 5 57.3 51 4 11;.0:: .0:: · c.o:: ao:: 

8 o 69 4 ' 64 5 58 o 61 .0:: tr.".Ail 
6,0 78,1 í 74,9 68, o 73,6 13 65 
5 o I 83 9 I 81.1 75.5 11n i lan . 111 
'4 ,o 91,1 '87 l 87 2 86 1 í 1117.118 
3 o 93 9 94.5 9.0.3 Cl'\ . 11 I 11,. 1 o; 

2:n cu; 1 I q,;_'\ 93.2 Q.O:: ,. 'Q<; I(? 

1< 2,0 100,00 100,00 100,00 100.00 00 00 

Tabela v - Dis tribuição granulométrica de finos de carvlo veg! 

tal 

~ (%) RETI!lA ACU""-A..AOA • 
) I 2 3 4 ~ MEDIA 

60 o o o 4.~ 0.0 n n I( r; I CIR 

50,0 1,1 4,4 0,5 lO 2 6 6 4 .56 
40.0 1.7 u.n 11 . 11. , , . .. " ...... 
30,0 25,0 22 5 27 6 .29:,; ,,:, i ,~:~;n 
20.0 50.7 I 53 7 . 55 .1 11.11. . 7 "" " i c:, ,. • 
10,0 79,0 I 80,7 81,0 82,0 . 79 :l I 80 c o 

8 o 8~.5 I as.a 86.0 tu o "• ., I ar '" 

6,0 89,9 90 6 90 a 91 3 i ii-i:~. Í ÍÍn o 
-s-,o 92,4 I 93,0 i 93,1 93 ,4 -~ 92 O I 92 78 
4.0 9~.6 I 95.2 I 95 , tlC: • 1 ..... r ....... 

3.o 91.7 I 97 1 I Q.O:: Q ..... .. - ~ ..... . i .... ,. .. 

<1.o fion.nn 1 1nn.nn i1nn "" ' , "" "" ~ , "", "" ~ "" "" 
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Figura 1 - cur va da distr~buiçlo granulométrica do padrlo de pó nQ 8, 

obtido no SA - CP 2-20 
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Figura 2 - curva · da distribuição granulométrica da mistura car

boneto de tungstênio e cobalto 
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Figura 3 - curva da distribuição granulométrica de finos de 

carvão vegetal 
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