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RESUMO 

A classificação de partículas uhrafinas é necessária em diversos segmentos industriais. No 
Beneficiamento de Minérios ela é geralmente realizada em microciclones, aqui entendidos os 
ciclones com diâmetro interno menor que 63mm. Os estudos aqui apresentados visavam 
desenvolver uma modelagem matemática para esta operação. 

Foram realizados ensaios com ciclone de 40mm de diâmetro, variando-se diversos parâmetros 
geométricos e de operação, como a pressão de alimentação, a concentração de sólidos, 
diâmetro do apex, dentre outros. 

Foi estudada a aplicação da modelagem matemática desenvolvida por Nageswararao . Este 
modelo permite predições dos principais parâmetros da classificação em ciclones 

Uma das principais premissas desta modelagem e de diversas outras, é considerar-se que a 
eficiência de separação depende do material e do ciclone e desde que este guarde determinadas 
relações geométricas semelhantes, pode ser estendido a outros ciclones de diferentes 
diâmetros . Assim, partindo-se desta premissa, a eficiência pode ser determinada em ensaios de 
laboratório, utilizando-se ciclones de pequeno diâmetro e considerá-la constante -dentro de 
certos limites- para outros ciclones classificando o mesmo material. 

Verificou-se que tal condição não permitia boas predições. Assim, desenvolveu-se uma 
modelagem empírica para o parâmetro de eficiência (a) 

O modelo obtido foi validado através da comparação de suas predições com dois conjuntos de 
ensaios independentes, realizados com microciclones de 25 e SOmm de diâmetro. 
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I. INTRODUÇÃO 

A classificação de partículas sólidas finamente moídas é um processo usado em 
muitos setores industriais, tais como no setor químico, farmacêutico, alimentício, metalúrgico e 
outros. No Beneficiamento de Minérios é uma operação unitária fundamental que permite as 
etapas posteriores de separação do mineral ou minerais de interesse do restante do material. 

A classificação é a operação de separação de partículas por tamanho. Esta separação 
difere do peneiramento, pois trabalha com populações de partículas e o comportamento de seu 
deslocamento em um fluido. Apresenta diversas funções como a separação por faixas de 
tamanhos, eliminação de frações indesejáveis, proteção de processos subseqüentes de 
partículas grosseiras, espessamento de sólidos (desaguamento), eliminação de partículas muito 
finas indesejáveis (deslamagem), recuperação de água de processo, entre outras. 

Os equipamentos mais utilizados para classificações finas são os ciclones . O termo 
microciclone se aplica para os ciclones de pequeno diàmetro. Não existe consenso sobre a 
partir de que diàmetro estes passam a ser chamados de microciclones. Em Beneficiamento de 
Minérios historicamente sempre foi dada maior atenção aos ciclones iguais ou maiores que 
IOOmm (4"), embora na área química, o estudo de ciclones menores já venha sendo feito com 
maior interesse. 

Neste trabalho, serão considerados microciclones os equipamentos menores que 
63mm de diàmetro interno e, portanto para o Beneficiamento de Minérios serão considerados 
os equipamentos entre 12,5 a 63mm, pois embora existam ciclones com diâmetro interno 
menor, não foram encontradas referências de utilização destes em usinas de processamento de 
minérios. 

À medida que os depósitos mais ricos e de beneficiamento mais simples estão se 
esgotando, os minérios mais finos e mais complexos passaram a ser encarados com maior 
interesse. Assim, as operações de classificação tiveram que ser projetadas para separações mais 
finas, para permitir a explotação de minérios que eram considerados não-econômicos. 

Por outro lado, diversas minerações já instaladas se vêem obrigadas a recuperar 
frações muito finas, seja pelos grandes volumes existentes, o que pode tomá-las inviáveis caso 
não sejam aproveitadas tais frações, seja pelas exigências ambientais, que impedem o descarte 
deste material. 

ａｳｳｩｾ＠ podem se destacar no Brasil diversos exemplos, como a Mineração Rio do 
Norte, onde os grandes volumes de fração fina de bauxita necessitam de aproveitamento ; as 
principais minerações de fosfato como a Ultrafértil e a Fosfértil ou de nióbio como a CBMM, 
todas operando com grandes quantidades de microciclones. O minério de ferro de Carajás, 
cuja quantidade de material fino ("pellet feed") foi subdimensionada nos estudos iniciais e que 
deverão ser corretamente equacionados, pois representam frações significativas, tomando 
imperativo o seu aproveitamento. As minerações de argilas, como a de caulim ou bentonita, 
que tem de operar com materiais muito finos são potenciais usuários de microciclones, entre 
outras. 

Para os microciclones, não foram encontrados modelos aceitos extensivamente. De 
fato, estes equipamentos apresentam particularidades de operação que os tomam menos 
usuais. Assim, sua baixa capacidade unitária aliada aos pequenos orificios internos tornam sua 
operação complexa, por utilizarem-se muitas unidades, que entopem com freqüência além de 
ter-se de operar com pressões elevadas. 

Por outro lado, os microciclones são os equipamentos industriais mais indicados para 
fazer de forma econômica separações de partículas sólidas muito finas (abaixo de 20 j.!m), 
especialmente em condições tão severas quanto as observadas nas usinas de beneficiamento de 
minérios. 
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2. OBJETJVOS 

Estudar a modelagem matemática da classificação em microciclones, considerando-se 
o efeito de determinadas variáveis pre-selecionadas, com vistas a fornecer parâmetros para o 
dimensionamento e otimização de operações industriais. Tal ferramenta poderá auxiliar em um 
maior aproveitamento de jazidas minerais com grandes quantidades de finos, reduzindo o 
impacto ambiental do descarte de tais frações, seja na indústria mineral seja em outros setores 
produtivos. fornecendo uma ferramenta de análise para o aproveitamento e tratamento dos 
sólidos finos gerados em praticamente quaisquer processos industriais. 

3- A MODELAGEM MATEMÁTICA E O TRATAMENTO DE MINÉRIOS 

A modelagem ma/emática e um conjunto de técnicas que visam a obtenção de um 
modelo . O modelo e uma equação ou conjunto de equações que transformam um conjunto de 
dados de entrada em um conjunto de valores de saída e que representam um fenômeno ou um 
processo. Estas equações são a descrição matemática de um fenômeno e traduzem o 
conhecimento atual dos mecanismos que regem este processo e sua quantificação. É sempre 
uma representação simplificada do mesmo. 

As equações podem descrever uma unidade simples ("Unit Operation Model"), como 
por exemplo um moinho de bolas, ou um conjunto de unidades ("Circuit Model") 

Após a obtenção dos modelos, estes devem ser ajustados para o processo analisado. 
Assim. GJIISie do modelo ("fitting") é o conjunto de simulações com dados de entrada e de 
saída previamente conhecidos e representativos do sistema, visando tornar os parâmetros 
("constantes") do modelo adequados ao fenômeno que se está estudando e tornar as respostas 
deste mais representallvas . 

Simulação e o emprego destas equações substituindo as variáveis do modelo por 
dados de entrada visando obter predições sobre o processo, através dos resultados de saída 

Oumi=açàu é a ação de buscar uma condição melhor para uma operação ou processo . 
A modelagem é inerente à Engenharia pois a necessidade de saber "o que ocorre 

se . " torna esta técnica fundamental Por outro lado, NAPPIER-MUNN 1 destaca que o 
exercício de modelagem é muito instigante intelectualmente e uma atividade acadêmica por 
excelência. 

De fato, os modelos de processo são uma ferramenta extremamente poderosa seja 
para o projeto de novas instalações, seja para otimização e simulação destas, uma vez que sem 
o auxílio destes nunca poder-se-iam ser investigados determinadas variáveis operacionais ou 
do equipamento, tal a complexidade, os custos ou o tempo despendido . 

Embora a modelagem matemática de processo já tenha se iniciado há muito tempo e 
centenas de modelos já tenham sido publicados, grande parte dos trabalhos dos pesquisadores 
que se dedicam ao estudo da modelagem de processos consiste hoje em torná-los uteís. pois a 
modelagem matemática de processos deve necessariamente incorporar estágios crescentes de 
complexidade e isto é extremamente dificil pelo enorme numero de variáveis intervenientes nos 
fenômenos e pelo desconhecimento de inumeros mecanismos pelos quais eles ocorrem . Assim. 
desenvolver correlações matemáticas que descrevam um fenômeno sob as condições de 
laboratório é relativamente simples, porém conseguir que esta situação controlada. portanto 
artificial , represente o que ocorre na prática industrial é que torna a modelagem uma técnica 
dificil, ardua e, muitas vezes, frustrante porém desafiadora 

Os modelos podem ser classificados cm teóricos, fenomenológicos e empíricos 
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..... 

I . MODELOS TEÓRICOS OU FUNDAMENTAJS 

Os modelos teóricos ou fundamentais são aqueles elaborados a partir de um 
entendimento das leis fisicas que interagem no processo. Assim, conceitos fundamentais de 
força, energia, fenômenos de transporte, entre outros, são a base destes modelos. São os mais 
abrangentes e poderosos e possibilitam predições em amplas faixas de valores e extrapolações 
em relação aos valores para os quais foram obtidos, além de permitirem um grande 
entendimento do processo ou fenômeno que estão descrevendo. 

Um exemplo clássico de modelo teórico aplicado em Tratamento de Minérios é a lei 
de Stokes para a velocidade terminal de queda de partículas num fluido viscoso. 

Este tipo de modelagem é muito pouco aplicada no Beneficiamento de Minérios pela 
complexidade dos processos e dificuldade se obter tais modelos. 

2. MODELOS FENOMENOLÓGICOS 

Os modelos chamados de fenomenológicos são elaborados a partir de exercícios 
intelectuais procurando-se o entendimento do processo através da ampla observação do seu 
comportamento. Suas equações são baseadas em princípios básicos do fenômeno mas contêm 
parâmetros que devem ser ajustados experimentalmente a partir de observações do evento em 
escala industrial ou de laboratório. Estes modelos apresentam uma imagem extremamente útil 
do fenômeno, embora não possibilitem um entendimento mais acurado dos mecanismos 
envolvidos no processo que descrevem. 

Para a obtenção destes são usados conceitos de balanço populacional e de 
adimensionaís, que possibilitam correlações e predições coerentes, o que os tomam bastante 
poderosos. 

São exemplos de modelos fenomenológicos os modelos dinâmicos de moagem, 
obtidos através de balanço populacional e que baseiam-se na premissa de que uma partícula 
progride através do eixo do moinho desde a sua entrada até o produto final dependendo do seu 
tamanho, ou os modelos de classificação em ciclones baseados no conceito de equilíbrio 
orbital. 

3. MODELOS EMPÍRJCOS 

Modelos empíricos são simplesmente descrições de uma determinada observação 
experimental através de equações matemáticas. São baseados na correlação matemática entre 
parâmetros pré-selecionados, através de técnicas de regressão. Assim, não permitem 
extrapolações, são restritos e somente aplicáveis dentro das condições experimentais 
ensaiadas. 

Apesar da aparente falta de rigor científico desta modelagem, estes modelos são de 
extrema importância na Engenharia, pois diante da complexidade dos processos, esta técnica 
permite obter equações que possibilitam o estudo de fenômenos que, embora não se saiba 
exatamente como funcionam, permitem predizer o que ocorre se uma variável assumir certos 
valores. 

Suas principais vantagens são a a relativa facilidade com que podem ser obtidos, 
através de técnicas de regressão lineares ou não e programas computacionais poderosos; são 
facilmente aplicáveis e, portanto permitem a verificação simples da qualidade da predição e 
auxiliam no entendimento do processo, podendo levar a criação de modelos mais abrangentes. 
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Exemplos deste tipo de modelo são as equações que descrevem a curva de partição 
desenvolvida por Plitt ou por Lynch&Rao, cujos modelos descrevem os resultados de uma 
série de ensaios através de uma equação matemática que se adapte ao conjunto de dados 
gerados. 

Os modelos podem ser estacionários ou dinâmicos. Os modelos dinâmicos são 
aqueles que incorporam variáveis dependentes do tempo nas suas predições. Procuram 
espelhar o que ocorre quando um parâmetro sofre uma alteração, ao longo do tempo e, 
geralmente, são muito mais complexos que os estacionários, que procuram responder o que 
ocorre quando uma alteração de um parâmetro acontece instantaneamente, após o processo 
entrar novamente em regime. Pode-se considerar que os modelos estacionários sejam casos 
particulares dos modelos dinâmicos, quando a derivada do tempo é igual a zero. 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Embora a modelagem de processo venha sendo desenvolvida há muito tempo, foi em 
meados da década de 60 que surgiram os primeiros modelos matemáticos aplicados com 
sucesso nas operações unitárias de Beneficiamento de Minérios, especialmente pela difusão do 
uso de computadores, em particular dos microcomputadores Conforme destaca DELBONI 
JÚNIOR 2, isto foi um fàtor decisivo para que houvesse uma busca cada vez maior de modelos 
que simulassem o processo . 

A operação de classificação recebeu muita atenção de pesquisadores preocupados em 
sua descrição quantitativa, já que a análise granulométrica de uma população de panículas em 
tempo real, pode ser uma ef1ciente ferramenta de controle nas diversas etapas de um 
determinado processo. 

As equações linearizantes de parametrização de curvas padrão de partição, utilizadas 
nos modelos empíricos de ciclones, apesar da facilidade que proporcionam na obtenção de 
índices de desempenho do processo, mostram-se inadequadas para representar operações com 
minérios heterogéneos, ou com grandes quantidades de finos ou mesmo para microciclones. 

Assim, estes panem de premissas que os tomam inválidos sob muitas condições, 
como a obrigatoriedade imposta por Plitt, de que a equação de Rosin-Rammler seja a 
expressão algébrica da curva de partição , qualquer que seja o tipo de minério ou de 
equipamento 

Uma vez que a classificação ocorre em termos populacionais, obtendo-se como o 
resultado da separação das partículas, dois produtos nos quais em um há predominância de 
panículas mais grossas e no outro mais finas, diversos autores se ocuparam em definir uma 
forma de mensurar esta separação. 

Conforme destaca CHAVES 3 
, o Tratamento de Minérios trabalha com populações 

de partículas. Conceitos pontuais como tamanho e forma de um grão pouco importam mas sim 
o seu comportamento coletivo. Assim, caracterizar as partículas é na verdade caracterizar o 
comportamento desta população. A descrição de Rosin-Rammler para a distribuição 
granulométrica de carvões britados é uma das mais bem sucedidas nesta tarefa. 

Qualquer distribuição de atributos de uma população que obedeça a uma lei estatística 
pode ser representada por dois valores: um valor central ou médio e um de dispersão . 

Para as distribuições granulométricas, diversas formas são usadas para que se 
caracterize um processo em estudo, sendo que para ciclones o valor que mais vem sendo 
utilizado é o o d50 e o d50c ou o diâmetro da panícula que tem 50% de chance de ser 
recuperada junto ao produto grosso ("underflow") de um ciclone, na curva de partição real 
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(dSO) ou na curva corrigida (dSOc) O d95 ou o diâmetro onde são passantes 95% da massa 
da amostra do produto fino ("overflow") de um ciclone foi muito utilizado no passado pela 
simplicidade de obtenção e ainda hoje utiliza-se para acompanhamento de processo. Observe
se que muita confusão existe na literatura especializada, pois este d95 não vem da curva de 
partição, e, conseqüentemente não pode ser correlacionado com o d50 ou o d50c. 

T ARR 4, recomenda que em fluxo com excesso de finos, ou com sólidos de diversas 
densidades, que se use peneira que retenha I O ou 20%, como sendo o "tamanho de 
separação". 

A forma mais empregada para descrever a classificação é através da curva de partição 
ou de Tromp. Segundo CHAVES 3

, este conceito desenvolvido por Tromp em 1937 e 
aplicado por Terra em I 938 e posteriormente aprimorado, descreve satisfatoriamente a 
classificação ao atribuir a cada classe de tamanho uma probabilidade de que esta se dirija para 
a fração grossa 

Apenas o valor central não descreve adequadamente a separação, uma vez que 
diferentes separações podem apresentar o mesmo valor de d50. Assim, um segundo valor é 
necessário. Este parâmetro, ligado à eficiência de separação, foi estudado por diversos autores. 
Terra (1932) apud TRAWINSKI M, postula que a eficiência pode ser estimada pela relação 

I= d75-d25 
2.d50 

O parâmetro I representa o coeficiente angular da reta que liga os pontos cuja 
partição é de 25% e 75%. Quanto mais próximo de zero o valor de I, melhor a eficiência do 
processo. 

Observa-se ainda que qualquer que seja o processo de classificação, a curva de 
partição não passa pela origem. Diversos autores propuseram explicações para este fenômeno, 
como F AHLSTROM 7 que propôs que isto ocorreria porque haveria dois conjuntos distintos 
de partículas: o primeiro que efetivamente sofre classificação e o segundo daquelas que não 
sofrem, sendo descarregadas indistintamente juntamente à fração fina ou à grossa. 

A fração fina junto ao produto grosso é chamada de "by pass... Por apresentar 
grandes variações em sua magnitude em função das condições de operação e dos 
equipamentos, é freqüente o uso de técnicas que permitam desconsiderar, para efeito de 
modelagem de processo, esta fração . 

Diversos modelos foram propostos para descrever o "by pass". O mais aceito, foi 
proposto por KELSALL 8, que postulou que a fração que não sofre classificação é diretamente 
proporcional à quantidade de líqüido que é descarregada juntamente com a fração grossa. Esta 
teoria é corroborada fisicamente pela consideração que a molécula do líquido (normalmente 
água) é a menor "partícula" presente na alimentação do classificador. Ora, se a menor partícula 
não sofre classificação, uma vez que há descarga de água nos dois produtos e apresenta uma 
certa partição, pode-se admitir que partículas até um determinado tamanho ficariam sujeitas ás 
mesmas condições de distribuição entre os produtos. 

Kelsall estabeleceu equação que fornece a curva corrigida, que pode ser escrita como 

Ea - Rf IOO 
f:c = 100 - Rf 

onde: 
Ec = partição (recuperação) corrigida ; 
Ea =partição (recuperação) real; e 
Rf =recuperação de água no fluxo de grossos ("water split") . 

86 



TEORIAS DE CLASSIFICAÇÃO 

SV AROWSKI9 postula que a maioria dos modelos de ciclone são baseados em 
teorias que podem ser divididas em quatro categorias órbita de equilíbrio, tempo de 
residência, balanço populacional e duas fases num fluxo turbulento 

ÓRBITA DE EQUILÍBRIO 

Segundo esta teoria, originalmente proposta por CRJNER et al. 10
, existe uma 

superficie interna ao ciclone, na qual cada classe de tamanho de partículas se encontra num 
equilíbrio orbital. Este equilíbrio é obtido quando a força centrifuga atuante na partícula se 
iguala às forças de arraste . Haverá uma superficie particular, cujas partículas terão a mesma 
probabilidade de serem descarregadas com os fluxos do "overflow" ou do "underflow". Assim. 
panículas menores terão maior probabilidade de serem descarregadas pelo ''overflow" e 
partículas maiores, pelo "underflow" 

Para partículas esféricas, a força centrifuga, pode ser descrita como· 

oode. 
F, = força centrifuga ; 
d = diâmetro da partícula ; 
v, = velocidade periferíca; e 

= raio da traJetÓna. 

Assumindo-se um escoamento num regime de fluxo laminar dentro do ciclone e 
aplicando-se a lei de Stokes, as forças de arraste (Fd) podem ser descritas como: 

onde 
ｾ Ｑ＠ = viscosidade do fluido; e 
v, = velocidade rad1al da partícula 

Segundo KELL Y et ai . 11
, ficarão na órbita de equilíbrio esferas com diâmetro igual a: 

IB . .u v, r 

(p, - p,) ,.,' 

TEMPO DE RESIDÊNCIA 

Esta teoria postula que todas as partículas se encontram homogeneamente distribuídas 
no fluido transversalmente ao eixo do ciclone e o tamanho de separação seria definido pelo 
tamanho de partícula mínimo que conseguisse atravessar o fluxo em direção à parede, sendo 
descarregado pelo "undertlow" . 

Assim, o dSO seria o diâmetro da partícula que conseguiria percorrer a metade da 
distância do ponto de alimentação até a parede do ciclone, na câmara de alimentação, ou 
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T I r v .dt =- n Ju , 2 , 
e sendo a velocidade radial (v,), dada por: 

v, 
d;o (p, - P1) v,' 

18 ,u.r 

E, finalmente, RIETEMA 12
, obteve a seguinte expressão para o d50 

d:0 .(P,- pJLI'.P 

li·P1 Q 

18.v, .D, 

Jr . v, .D, 

onde: 
d 
L 
Q 

= diâmetro da esfera equivalente à partícula; 
= comprimento do c1clone; 
= vazão volumétrica da alimentação; 
= raio da órbita considerada; 

T = tempo de residência no ciclone; 
I! = viscosidade dinâmica do fluido; 
v, =velocidade axial da partícula no ciclone; 
v, = velocidade tangencial da partícula no ciclone; 
v, = velocidade radial da partícula no ciclone; e 
M' =queda de pressão no ciclone . 

Ainda, de acordo com o autor, a razão (v)v1) é praticamente constante para cada 
ciclone, acima de certos valores núnimos do número de Reynolds. Assim, esta equação pode 
ser rearranjada, para obter-se um número caracteristico para cada ciclone (Cyso ). 

d;o (p, - P1 )L I'.P 
.u PJ·º = cy,. = constante 

BALANÇO POPULACIONAL 

F AHLSTROM 13 postula que o desempenho da separação em ciclones é determinado 
pela probabilidade das partículas serem descarregadas pelo apex do ciclone. Assim. a 
classificação não se dá apenas pela sedimentação, mas também pela capacidade de descarga 
do ''underflow", ou seja quanto maior este orificio, maior o tamanho de separação. Assim. o 
tamanho de separação é definido pelo tamanho do apex e pela distribuição granulométrica. 

O raciocínio é que se o apex representa uma barreira para a passagem das partículas 
sob a influência da força centrifuga, a probabilidade de uma partícula passar é determinada pela 
energia que esta possui, que é proporcional ao seu tamanho e densidade. Portanto, partículas 
maiores e/ou mais densas terão maior probabilidade de passar para o ''underflow" pois 
empurrariam as menores, abrindo passagem e forçando as menores ou mais leves para o 
"overflow" 

Esta probabilidade decresce com a quantidade de partículas a serem descarregadas . 
Ou seja, o tamanho de separação depende da recuperação de partículas pelo ''undertlow" 
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Logo, o tamanho de separação pode ser descrito, assim, como uma função da recuperação de 
sólidos pelo "undertlow" 

onde: Rs representa a recuperação de sólidos no "undertlow". 

DUAS FASES NUM FLUXO TURBULENTO 

DRIESSEN 14 e posteriormente Rietema estudaram esta teoria, tendo este postulado 
o conceito de "difusão turbulenta", como o efeito que provoca uma distribuição homogênea 
das part1culas por toda a polpa A turbulência tem sido caracterizada por um parâmetro 
denominado "turbulência viscosa", que é estimada pela velocidade tangencial. Assim, Rietema, 
postula que o fluxo dentro do ciclone pode ser descrito pelo seguinte adimensional 

. v R onde: À=_,._,_ 
c v., = velocidade radial na parede do ciclone; 

R: = ra10 do c1clone; e 
E: =viscosidade turbulenta. 

Resolvendo a equação de Navier-Stokes para diferentes valores de Ã.', Rietema 
derivou a velocidade tangencial teórica. Assim, o autor assumiu que em todos os pontos a 
viscosidade turbulenta era a mesma, mas que a velocidade tangencial variava com o raio. 

Muitos modelos foram estudados para o desenvolvimeno deste trabalho. O modelo 
que mostrou os melhores resultados foi o proposto por NAGESWARARA0 15 . Este parte de 
adimensionais para modelar o processo. O autor executou um grande número de ensaios 
utilizando ciclones de 100, 150, 254 e 381 mm de diâmetro interno, além de dados de outros 
pesquisadores. Este modelo é baseado nas quatro equações mostradas abaixo e no conceito de 
constância na curva de partição reduzida. 

Q = K !:l 8:0
·' ｾ＠ D 2 _!__ D. D ""·' [ ]

0.4l [ JO.l m Jo ... 
• D, D,. ' Pp D, ' 

R = K !3_ O o.,. ｾ＠ . D. . D. . _I_'_ ..t o.r 
[ ]

·0.1 [ ]""[ ] '"[ ]' "'[ ]·"·" 

.r • n, D, !J, D, ｰｾｄＬ＠

[ ｝ ｾＧＧ＠ . [ . ]"·"[ . 1-'·'"r ] .. "[ ' ]·"·" R, = K. !l O "''·" !:,_ ｾ＠ ll_l - 1 
-

Ll, i >, i>, J /J, I' ,1(1>, 

onde: 
t. = p; O-P)3

; 

p : fração volumétrica de sólidos; 
D,: diâmetro do ciclone; 
Rr: recup. de água para o "underflow"; 
Q •. fluxo do "underflow"; 
Q : fluxo da alimentação; 
D.: diâmetro do vortex; 
D. diâmetro do apex; 
O,: diâmetro do injetor; 

parâmetros: 
Kd : tamanho de separação; 
KQ ·capacidade volumética do c1clone, 
K, . partição volumétnca; 
K,. · part1ção de água. 

Este modelo apresenta uma série de vantagens sobre diversos outros estudados, 
especialmente por ser dimcnsionalmente consistente c considerar mais amplamente as variáveis 
geométricas do ciclone 
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... 

Além disto, vem sendo empregado com sucesso para a simulação de ciclonagem 
industrial com ciclones convencionais há vários anos, conforme destaca KOJOVIC 

16
. 

O modelo apresentado por Nageswararao não considera explicitamente o efeito da 
viscosidade mas o faz indiretamente pela porcentagem de sólidos . Observa-se na literatura que 
diversos autores, com AGAR et ai. 17 apresentaram correlações para o efeito da viscosidade no 
tamanho médio de separação (dSOc), que mostraram, com algumas variações, que o dSOc é 
afetado pelo parâmetro viscosidade elevado ao expoente 0,5. 

5. METODOLOGIA 

Os trabalhos experimentais consistiram na realização de diversos ensaios de 
microciclonagem, sob diferentes condições operacionais e geométricas, com a retirada de 
amostras representativas dos fluxos e o controle de parâmetros tais como viscosidade e 
pressão de alimentação . As amostras foram tratadas e analisadas quanto a parâmetros como 
distribuição granulométrica, massa (vazão), umidade, etc. 

Com os resultados obtidos a partir destas amostras, foram realizadas simulações 
matemáticas, procurando correlações que permitissem descrever os fenômenos observados nos 
ensaios através de equações matemáticas (simulação propriamente dita) . 

Foram selecionadas as seguintes variáveis: vazão de alimentação (e conseqüentemente 
a queda de pressão no ciclone), concentração de sólidos da alimentação (% de sólidos), peso 
específico dos sólidos, composição da mistura de minerais, viscosidade da polpa e diâmetro do 
apex. A tabela I mostra as faixas de valores que estas assumiram nos ensaios. 

Tabela I -Variáveis selecionadas e faixas de valores ensaiados 

PARAMETRO VALORES 

sólidos ensaiados sílica peso 2.7 
magnetua especifico: 5.1 
sil.+mag. 3.2 e 3.6 (médio i 

proporção em peso sil .+mag -I 80:20 
síl +mag.-2 72:28 

cone. de sólidos em peso (w/w) sílica l<J.!I 27.6 ｾＷＮＲ＠

magneuta 9.6 27.5 ｾｖ ｉ＠

síl.+mag.-1 36.9 41.7 47.5 
síl.+mag.-2 36.6 - -

queda de pressão (kPA e_psi) sílica 13!!- 320 20-46 
magnetita: 152-305 ＲＲＭＴｾ＠

sil .+mag.-1 138-320 20-46 

sil .+mag.-2 138-310 20-45 

diâmetro do apex (mm) 6 

9 

Selecionadas estas variáveis, foi realizado uma série de 62 ensaios e algumas 
repetições. Para cada conjunto de ensaios, constituído de três níveis de pressão (e 
conseqüentemente de vazão de alimentação) e dois diâmetros de apex, foram executados seis 
ensaios com cada concentração de sólidos da alimentação . 
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Os ensaios foram realizados num conjunto constituído de uma bomba de polpa de 
2"xl'h " de vazão variável, através de variador de velocidade, um ciclone de 40mm de diâmetro 
interno, com vortex de 13,5 mm de diâmetro, injetor de !Omm de diâmetro e inclinação da 
parede da parte cônica de 8° 

A instalação de ensaios era formada por uma caixa de cerca de 2501 de capacidade, 
com fundo cônico a 45°, medidor de pressão digital e rotàmetro, instalados na tubulação de 
alimentação e válvulas de passagem reta na alimentação e na tubulação do "by pass" do 
ciclone. 

Foi instalado na lateral do tanque um agitador para prevenir a deposição dos sólidos 
mais grosseiros . Este possuía hélice de grande diâmetro e baixa rotação para evitar a formação 
de bolhas de ar, que poderiam ser aspiradas pela bomba e provocar instabilidade na operação . 

O controle de vazão dos produtos foi feito através de recipiente graduado e 
cronômetro, pois verificou-se pouca precisão nos medidores de vazão convencionais para 
vazões relativamente baixas dos produtos do ciclone, especialmente do "underflow". 

Para ensaiar diferentes pesos específicos dos sólidos alimentados, foram usados sílica 
e magnetita . Estes materiais apresentam pesos específicos bastante diferenciados e pela cor 
podem ser facilmente identificados. Além disto, pela facilidade de separação magnética da 
rnagnetita, pôde-se realizar ensaios com a mistura e posteriormente separar as espécies 
minerais com facilidade Com isto eliminou-se a necessidade de análise química dos produtos. 

Tanto a sílica quanto a magnetita foram preparadas para os ensaios num moinho tipo 
torre ("tower mill" ) A tabela 2 mostra a distribuição granulométrica da sílica e da magnetit a 
que foi homogeneizada em pilhas prismáticas com retomada das pontas e distribuição destas 
novamente. Este ciclo foi repetido cinco vezes para garantir a homogeneidade das amostras. 

Tabela 2- Distribuição granulométrica da sílica e da magnetita usadas nos ensaios 

Tamanbo Sílica Mllj!:nelita 
(mm) (%retida) (%retida) 
0.000 ].; .2:1 1.50 

0,0039 12,57 6,97 
0.0055 12.70 lOM 
0,0078 9.61 ].;.87 
0.011 9.47 1!<.50 
0.016 8,50 18.10 
0.022 7.87 14.l!J 
0,031 8,67 '1.30 

0.044 8.20 2.97 
0,062 5,67 0.00 
0.088 2.07 0.00 
0.125 0.42 0.00 
0.176 0.00 0 .00 

Nos ensaios, operou-se todo o tempo em circuito fechado . Foram realizados ensaios 
com sílica e magnetita puras e, posteriormente, com a composição dos dois materiais em 
diferentes proporções. 

As amostras da alimentação, "overflow" e "underflow", obtidas dos ensaios com 
amostras puras (sílica ou magnetita). foram pesadas, secadas a temperatura abaixo de 40° C, 
determinada a percentagem de sólidos e analisadas granulometricamente. Para as amostras 
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obtidas dos ensaios com misturas de sílica e magnetita, além das etapas anteriores, foram 
selecionadas algumas que foram submetidas à separação magnética em separador tipo Davis 
Tube para determinar a quantidade de cada um dos constituintes (sílica ou magnetita), nos 
produtos (alimentação, "overflow" e "underflow"). 

Para atestar a qualidade da separação, os produtos do separador magnético foram 
certificados sob microscópio até que não houvessem mais partículas de silica na fração 
magnética ou grãos de magnetita na fração não magnética, através de contagem dos grãos. 
Observou-se que menos de 2% de partículas de magnetita na fração não magnética e menos de 
4% de grãos de sílica na fração magnética. 

Em seguida, todas as frações foram submetidas à análise granulométrica, num 
medidor de partículas por difração de laser, da marca Microtrac 
De posse destes resultados, procedeu-se à compatibilização dos dados através de rotinas de 
fechamento do balanço de massas para cada ensaio. Esta prática mostrou-se particularmente 
útil, tendo em vista a granulometria extremamente fina das frações que estavam sendo 
ensaiadas. 

Foram feitas diversas tentativas, pois o fechamento do balanço de massas é uma 
forma de distribuir os erros que apesar de inevitáveis, precisam ser controlados. Assim, não 
existe urna única possibilidade de fechamento do balaço de massas, podendo-se optar pela 
escolha de pontos ou fluxos criticas e atribuir-lhes diferentes pesos (ponderadores) na 
distribuição de erros, o que tornou o trabalho bastante complexo. 

Realizada esta etapa, foram levantadas as curvas de partição da classificação e, 
através de rotina especialmente desenvolvida para o cálculo do erro de aproximação, foram 
calculados o dSOc, o a e a partição de água para cada ensaio . 

As medições da viscosidade da polpa foram feitas em viscosimetro tipo Debex. Este 
equipamento, desenvolvido na África do Sul no final dos anos 70 pela De Beers Diamond 
Research Laboratory, foi projetado para operar com polpas instáveis devido à sedimentação 

AJUSTE DO MODELO DE NAGESW ARARA O 

Foram realizados estudos para tentar ajustar o modelo de Nageswararao para 
microciclones. Esta etapa visava inicialmente adequar os parâmetros do modelo para verificar 
se, com este ajuste, poder-se-iam obter predições da operação de microciclonagem através das 
equações propostas. 

Assim, com os dados já tratados e consistentes, foram realizadas simulações para 
determinar os parâmetros do modelo. Uma vez estabelecidos estes valores para cada ensaio, 
foi adotada a média destes e refeita a simulação para todos os ensaios utilizando tais valores. 

A etapa inicial de ajuste do modelo consistiu em calcular os parâmetros com o 
conjunto de dados obtido nos ensaios de laboratório. Feita esta etapa, foram obtidos os valores 
de cada parâmetro e a somatória do desvio quadrático entre os dados experimentais e os 
números obtidos pela simulação. A etapa seguinte consistia em adotar um valor para cada um 
dos parâmetros e simular todos os dados novamente e analisar os erros entre os resultados 
experimentais e os simulados. 

Muitas estratégias podem ser utilizadas para o cálculo dos parâmetros. A estratégia 
que mostrou os melhores resultados foi considerar o valor médio ponderado pelo inverso do 
desvio padrão observado entre os dados experimentais e os números obtidos pela simulação 
Procedendo desta forma, procurou-se dar um peso maior para os ensaios em que o modelo 
respondeu melhor (uma vez que trabalhou-se em condições muito controladas e não haviam 
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indicações nesta fase inicial de que poderiam haver testes "bons ou ruins", mas somente testes 
onde o modelo se adequava melhor ou pior). 

Procedendo-se desta forma, observou-se que as equações desenvolvidas por 
Nageswararao apresentavam potencial, porém pela imposição do modelo de que o parâmetro 
a deveria ser constante para cada conjunto de ciclone/material ensaiado, a qualidade das 
predições foi considerada insuficiente, observando-se um coeficiente de correlação de 0,84. 

Isto tomou os resultados da simulação pobres, pois verificou-se que o valor de a 
variava de maneira significativa, entre 0,2 e valores próximos a 4 . Assim, qualquer valor 
constante que fosse adotado, com as variações de a observadas a partir dos dados 
experimentais, implicava num efeito devastador sobre os resultados da simulação. 

Foram empreendidos então uma série de estudos visando obter uma modelagem do 
parâmetro a a partir dos dados experimentais, passando a considerá-lo como uma função das 
variáveis ensaiadas. Assim, a partir do ajuste do modelo, buscou-se um modelo empírico para 
este parâmetro . Foi utilizado o conceito de regressão multifatorial não-linear. Pela 
complexidade do modelo, foram utilizadas a metodologia de Nelder e Mead, para uma 
primeira estimativa dos expoentes e em seguida, usando o método de Lavenberg e Marquadt, 
obteve-se o modelo empírico 

a = 20 p o.OOl2 (OjOo) Ｎ＼ｾＮＱＳ＠ Wr Ｎ＼ｾ Ｎ Ｐ ＳＲ＠ O, Ｎ＼ｾ ＮＱＳ＠ ｾ＠ o.O.l l _ 12.6 

onde: 
P queda de pressão no ciclone (kPA); 
O, · diâmetro do apex (m) ; 
Do · diâmetro do vonex (m); 
Wr : concentração de sólidos da alimentação em peso(%); 
p, : peso especifico do sólido em (ton/m'); e 
ｾ＠ : vt scosidade da polpa de alimentação (kglm.s) 

A partir deste modelo, o coeficiente de correlação passou para 0,94, possibilitando 
um ganho significativo nos resultados das predições 

6. RESULTADOS E DISCliSSÃO 

A figura I mostra a comparação do a experimental com o calculado pelo modelo 
desenvolvido. Observa-se que houve uma boa predição do modelo para este parâmetro, com 
um coeficiente de correlação de 0,92. 

A simulação com este parâmetro resultou em predições muito satisfatória, conforme 
mostrado nas figuras 2 a 4 
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Podem-se observar boas predições do modelo quando se operou com concentrações 
de sólidos da alimentação intennedWias ou elevadas. De fato, o modelo mostrou-se bastante 
adequado para polpas com concentração de sólidos acima de 15'Yo em massa, tanto para a 
silica e a magnetita quanto para a composição destes minerais em diferentes proporções. 
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Para as baixas concentrações de sólidos, os resultados das predições não foram muito 
bons, que pode ser explicado inicialmente pelo baixo volume de sólidos no "overflow", pois 
com concentrações de sólidos muito baixas o tamanho de separação tende a ser muito pequeno 
c isto faz com que a maior parle dos sólidos sejam recuperados pelo ''underflow". De fato, 
com a magnetita pura observou-se recuperações superiores a 98% para o ''underflow", que 
mais caracterizam um desaguamento, situação em que o modelo não se mostrou adequado 

Nos ensaios executados com concentrações de sólidos mais elevadas, inclusive 
quando se observou cerlo efeito de "ropping" (situação em que o diâmetro do apex e 
insuficiente para a vazão de sólidos que está sendo descarregada), o modelo respondeu 
satisfatoriamente quanto á predição da distribuição granulometrica dos produtos e a parlição 
de massa dos sólidos. 

A tabela 3 mostra os erros médios em módulo dos valores experimentais e calculados 
para diversos parâmetros do processo para os fluxos do "overflow" e do ''underflow" 

Tabela 3- Erros medias (em módulo) para diversos parâmetros 

PARAMETRO ERRO MEDIO (%) 

Vazão de sóhdos por fluxo (0/F e U/F) 7,7% 
Vazão de sólidos pela soma dos fluxos 3,0% 
Vazão de polpa por fluxo (0/F e U/F) 21 ,7% 
Vazão de polpa pela soma dos fluxos 2,5% 
Abertura da malha onde Qassam 80'% em massa 6.5% 

Observa-se, que as predições para as vazões de sólidos por fluxo foram muito boas. 
com erro medio de 7,70,o Quando se compara o erro existente entre as somas das Yazõcs do 
fluxos, observa-se que o erro diminui bastante. mostrando que o modelo e bastant e acurado 

As predições para a vazão de polpa não foram tão boas, pois e muito diticil obter um 
modelo que permita predtções adequadas para a concentração de sólidos do "undert1ow" 
Desta forma, o cálculo da panição da água fica prejudicado 

As predições da abertura da malha onde passam 80% da massa de cada fluxo foi 
muito boa. com erro medio de 6,5% Isto decorre em parle por ter-se usado apenas um 
ciclone. 

Com as amostras de sílica e magnetita separadas pelo separador magnetico, que 
haviam sido misturadas e classificadas no ciclone, foram feitas simulações com o modelo 
desenvolvido, porem considerando-se cada um dos dois minerais como único constituinte da 
alimentação . 

A estrategia utilizada foi considerar que a polpa de alimentação era composta 
exclusivamente de uma das especies minerais (sílica ou magnetita) e adotar a concentração de 
sólidos em volume da mistura para cada um dos minerais alimentados. 

A vazão de sólidos, portanto, foi considerada volumetricamente igual , o que implicou 
numa concentração de sólidos em massa maior para magnetita Nesta condição, o peso 
especifico dos sólidos passou a ser fator fundamental para o tamanho de separação. 

Assim, considerou-se que a viscosidade da polpa da mistura era a mesma das polpas 
dos sólidos individuais. o que implicou na adoção do mesmo a para ambas as simulações 

A tabela 4 apresenta os resultados experimentais e os valores calculados pelo 
modelo . 
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Tabela 4- Erros médios (em módulo) para diversos parâmetros 

PARA METRO ERRO MEDIO (%•) 
Sílica e Magnetiu 

Vazão de sólidos por fluxo (0/F e UIF) 15,2 
Vazão de polpa por fluxo (0/F e U/F) 28,7 
Abertura da malha onde passam 80% em massa 10,9 

Para certificar o modelo obtido a partir dos ensaios iniciais, foram elaborados dois 
conjuntos de ensaios com ciclones de 25 e 50mm, da marca Dorr-Oiiver, procurando com 
estes ensaios independentes, verificar o potencial do modelo . As caracteristicas dos ciclones 
ensaiados, pode ser vista na tabela 5. 

Tabela 5 - Características geométricas dos ciclones usados nos ensaios de certificação do modelo 

Características Geométricas Ciclones 
Diâmetro Interno do ciclone 25mm 50 mm 
Diâmetro do "vortex" 7,0 mm 13,7mm 
Diâmetro do orifício de aliment. equivalente. 6,5 mm IS,Omm 
Diâmetro do "apex" 6,0mm 12,0mm 
Inclinação da seção cônica 9,5° 10" 

Foram ensaiados com silica em três níveis de pressão de alimentação em duas 
concentrações de sólidos distintas. Os resultados obtidos são apresentados na tabela 6, que 
mostra os erros percentuais dos valores experimentais em relação aos valores calculados. 

Tabela 6- Erros médios (em módulo) para diversos parâmetros dos ensaios complemenures 

Vazão de sólidos por fluxo (0/F e U/F) 
Vazão de polpa por fluxo (0/F e U/F) 
Abertura da malha onde oassam 80% em massa 

16,9% 
16,1% 
6.2% 

15,1% 
23,3% 
5,8% 

Observaram-se predições bastante acuradas especialmente para a distribuição 
granulométrica dos produtos, com erro médio ao redor de 6%. Os resultados da simulação 
para as vazões de sólidos foram boas com erro médio ao redor de 16% e, finalmente para as 
predições da vazão de polpa, foram obtidas as piores predições com erros entre 16 a 25%. 
Conforme já destacado, estes resultados confirmam as observações feitas anteriormente quanto 
a dificuldade dos modelos atualmente existente fornecerem boas respostas quanto a partição de 
água. 

Observou-se ainda que o coeficiente de correlação médio para os ensaios 
complementares sem o cálculo do a pelo modelo desenvolvido foi de 0,82 e com o uso do 
modelo este foi de 0,9 1. 
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7 - CONCLUSÕES 

O modelo ensaiado mostrou-se adequado à simulação de microciclones. Os resultados 
indicaram que a adoção de um valor de a constante para cada ciclone e condições operacionais 
não resultou em boas predições 

O modelo finalmente obtido foi: 

R ｾ＠ I O ___!_ () o." _,c ----"- --"- --
[ 

/) ｝ＭｾＭＢ＠ . r· __ J._ ]0.20 [ /) ] o.•• [ /) ]'·'-'[ I' l-0,31 
, D, IJ, !J, D, PrgD, o 

a= 20P''"' (D") o.I.1W_ o.o.n '·'' o.o-" --12,6 
D, I P, TJ 

Por se tratar de um modelo empírico, extrapolações são sempre desaconselháveis e 
assim, os ensaios permitem afirmar que 

dentro das variáveis ensaiadas, o modelo apresentou boas predições para concentrações de 
sólidos entre IS a 45% em massa, considerando-se sílica; 

2 para os sólidos de peso específico 2,7 (sílica) e 5,2 (magnetita) ensaiados, o modelo 
descreveu bem as caracteristicas da distribuição granulométrica dos produtos, tendo 
mostrado boa capacidade de predição para a partição em massa; 

3 as piores predições ocorreram para a partição de água e, conseqüentemente para a 
concentração de sólidos. Isto foi particularmente sentido quando o ciclone apresentava 
tendência a "ropping", 

4. para relações apex/vortex (Djl)o) entre 0,4 e 0,9 houve boas respostas do modelo 
Ressalte-se que as dimensões destes em microciclones não varia grandemente, e 

5 os resultados mostraram que o modelo pôde ser usado para predições das distribuições 
granulométricas dos produtos quando são classificados na mesma polpa, dois sólidos de 
diferentes densidades A estratégia de considerar que a alimentação era composta de apenas 
um deles e admitir que a concentração de sólidos em volume da polpa da mistura fosse a 
mesma da polpa alimentada, mostrou-se adequada. 
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STlJDY OF THE MATHEMATICAL MODELLING 

OF llLTRAFINE ORE CLASSIFICATION 

José Renato Baptista de Lima 

ABSTRACT 

The principal objective of the work described in this paper was to develop an improved 
predictive model of small hydrocyclone (less than 63mm hydrocyclone) . 

Sixty six cyclone tests wcre conducted in a pilot piam at the Julius Kruttcnit Mineral Research 
Center with a 40mm cyclone, to study the_ eftect of different parameters like, feed solids 
concentration, feed prcssure, solid specific gravity, inclination of the cyclonc, etc on 
hydrocyclone separation performance . 

Using the experimental data and Nagesrarao 's model of cyclone, a new empirical model has 
been developed to predi ct the performance curve as well as the flow rate ofthe products, using 
a new model for a 

Thc modified modcl incorporatcs thc slurry viscosity This variablc is absent in the existing 
published predictivc cyclone modcl 

The modcl comprises cquations to rrcdict thc following cyclonc performancc characteristics 

• the classification cut-roint (dSO,) , 
• the wat er recovcry to underflov., 

• the sharpness of scparation (a), 

• the pressure and lhe capacity of the cyclone 

The predictive capability of the model was assessed by comparing its predictions with results 
ti-om two independcnt datascts, using a 25 and 50mm cyclone 

Key-Words Mathematical modclling, classification, hydrocyclonc 
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