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RESUMO 

A filtragem, com fonnação de torta, caracteriza-se pela deposição de uma camada de sólido sobre um meio filtrante 
(torta). sendo as aberturas deste meio menores ou iguais ao tamanho da maioria das partículas. O conhecimento da 
microcstmtura da torta c sua correlação com as propriedades macroscópicas parece ser o caminho mais apropriado 
para o estudo de mecanismos envolvidos na filtragem. O método de Monte Cario tem sido utilizado para simular_ cm 
computador. a formação de tortas de filtragem desde que se considera que esta fonnaçilo se d{J randomicamente ocorrendo 
uma certa segregação. O presente trabalho tem como objetivo descrever uma cstmtura cm JD, simulada cm computador 
pelo método de Monte Cario, cm termos de: porosidade volumétrica; tortuosidade c distribuição de tamanho. volume c 
área superficial dos capilares (dutos de transporte). Um programa em linguagem C foi desenvolvido tendo-se cm vista a 
geraçilo de capilares no volume de vazios por onde se dá o transporte de lluido (líquido e/ou gús). Os resultados indicaram: 
a) a porosidade volumétrica (cv) de 45.99% considerando-se a torta com dimensões de SOO ~tm :-; SOO ~un :-; 680 ~un e 
de 42,88% com dimensões de 5]0 ~un x 5JO~tm :-; 680 ~un: b) va1iação significativa dos diâmetros dctenninados para 
cada capilar gerado cm função da altura da torta: c) valores semelhantes para o fato r de tortuosidade c comprimento dos 
capilares gerados: d) valores diferenciados para os volumes dos capilares calculados (desvio padrilo relativo de 2:i'Y,,): c) 
desenvolvimento futuros são necessários para o estabelecimento c descrição da rede de transporte de lluidos. 

PALAVRAS-CHAVE: filtragem, torta, anMise. capilares. Monte Cario 

I. INTRODUÇÃO 

\ 
' 
' 

~ 

A filtragem caracteriza-se pela passagem de uma polpa através de um meio poroso de tal forma que héüa retenção do 
sólido (torta) c passagem do líquido (filtrado). Dentro das operações unitúrias aplicadas ao processamento mineraL a 
filtragem com fonnação de torta é largamente aplicada na separação sólido/líquido. Seu emprego visa normalmente o 
desaguamento de concentrados finais. ~ 

A abordagem que tem sido dada à filtragem baseia-se cm modelos que consideram como ponto de partida o tluxo de 
líquido através de um meio poroso (torta) não compressível, descrito por uma relação empírica conhecida como Lei de 
Darcy (Tiller, 1975; Svarovsky, I 977; Hosten, 1983): 

(I) 

Onde: o fluxo do filtrado (Q), é obtido em função da área transversal ao flmo (A) , da pcnneabilidadc do leito (K). da 
diferença de pressão (LlP), da viscosidade do filtrado üt) , da espessura do leito (L) , da resistência oferecida ao Buxo de 
filtrado (R= L/K). 

Modelos posteriores propostos, como o de Cannan-Koseny, em que há a suposiçilo de que o tlu:-;o de filtrado atravessaria 
um meio poroso (torta) através de " tubos capilares", representaram avanços, mas que não foram suficientes para um 
estudo de mecanismos de filtragem (Tiller, 1975; Svarovsky, 1977). O conhecimento da microcstmtura da torta c sua ~·~ 
correlação com as propriedades macroscópicas parece ser o caminho mais apropriado neste caso. 

Diversos trabalhos envolvendo o estudo da estmtura de meios porosos e sua simulação por meio de diferentes abordagens 
tem sido desenvolvidos (Kaush et ai., 1971; Rosato et al. , 1986: Chatzis e Dullicn, I 977: Rodriguez et a L, 1986; Soope. 
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1990: Konakawa c Ishizaki. 1990; Rcycs c Iglcsia. l991; Nolan c Kavanagh, 1993: Hoguc c Ncwland. 1994: Hwang ct 
ai.. 1997: Valadão ct ai.. 1998). A simulação de tm1as de filtragem, utilizando recursos computacionais , é uma alternativa 
que tem se mostrado interessante na obtenção de estmturas em 20 e 3D (Valadão et ai.. 1998) 

O método de Monte Cario tem sido utilizado para simular a estmtura de tortas desde que se considera que esta fonnação 
se dá randomicamentc ocorrendo uma certa segregação. Valadão et ai., 1998 usando a metodologia de Monte Cario 
verificaram a possibilidade de se simular tortas cm 3D com cstmturas que parecem ser semelhantes a tortas reais (Figura 
L) . 

Figura 1- Torta de filtragem simulada cm 3D por computador utili zando o método de Monte Cario. 

Uma análise estmtural mais pormenorizada destas tortas, obtidas computacionalmente. é complexa mas necessária. 
tendo se cm vista o transporte de fluido através da torta. Esta análise poderia ser realizada considerando-se por exemplo: 
a porosidade volumétrica (volume de vazios I volume da torta), a porosidade superficial (área supcrftcial I área de uma 
seção transversal à torta), a tortuosidade e a distribuição dos poros. A porosidade está relacionada com os vazios presentes 
na estmtura c um tratamento mais realista deve ser feito em 3D. A tortuosidade está relacionada com o caminho percorrido 
pelo fluido através da torta. Este caminho é usualmente bem maior que aquele considerado para um deslocamento cm 
linha reta podendo ter grande i nll uência sobre o transporte de lluido. O conhecimento da distribuição do tamanho de poros 
é importante levando-se cm conta a capilaridade, isto é, poros muito pequenos, por exemplo, exigem uma maior pressão 
para que ocorra o deslocamento de lluido. A interconexão dos poros é fundamental para se determinar possíveis caminhos 
preferenciais ou mesmo regiões onde haveria uma maior dificuldade de passagem do lluido. 

O presente trabalho tem como objctivo: a) descrever as estruturas simuladas cm computador pelo método de Monte 
Cario em termos de porosidade volumétrica: b) gerar capilares randomicamcnte. com uso de programa de computador. 
avaliando diametro médio. comprimento. tortuosidade. volume c área superficial dos capilares. 

2. METODOLOGIA 

Torta de filtragem simulada por Valadão ct ai. , (1998), utilizando o método de Monte Cario e considerando esferas de 
diversos tamanhos, foi utili;.ada para o desenvolvimento do trabalho. Decidiu-se por uma descrição pormenorizada da 
estmtura porosa baseada na geração de capilares, ou seja, espaços vazios por onde se dá o transporte de tluido (líquido 
e/ou gás). Um programa cm linguagem C foi desenvolvido tendo-se em vista a geração de capilares. 

O programa desenvolvido utili za dados gerados pelo programa 3D Simulation o( Partic/es Dropping Under Gravity Force 
desenvolvido por Ycn c Lin. ( 1996) c utili;.ado na simulação de tortas de filtragem por Valadão et ai. , ( 1998). 

A geração dos capilares foi feita por meio de programa de computador Gerador de Capilares em Estmturas 3D Constituídas 
por Esferas desenvolvido para esta fmalidadc c pode ser descrito pelas etapas: 

i. inicialmente, uma esfera, com o maior diâmetro possível, é gerada aleatoriamente no plano basal torta (:x,y.O) . sendo o 
diametro controlado de forma que não ocorra interpenetração com as esfera da torta: 
ii. o centro da esfera movimenta-se várias vezes no plano basal (XY), nas proximidades da posição inicial, buscando 
maximizar seu diâmetro de forma que não haja interpenetração; 
iii . considera-se a posição (x,y,0)

0 
c o diâmetro da esfera d

0 
obtidos na etapa ii ; a posição e o diâmetro do capilar C0; 

iv. partindo-se da posição inicial do capilar (:x,y,0)
0 

soma-se wn incremento vertical (O,O,L\z), com O<L\z::;l, e uma nova 
esfera de diâmetro maximizado d na nova posição (x,y,z)

1
, é gerada sem interpenetração; 

. 1, 
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v. considera-se a nova posição (x.y.z)
1 

c o novo diâmetro da esfera d
1 
do capilar. O capilar formado tem o formato de um 

tronco de cone: 
vi. o incremento vertical (O ,O,L\z). descrito cm iv. pode não ser possível Neste caso. fa ; -sc um incremento inclinado 
(L\.x ,L\y,i\7.). com -l :S;\x:S L -l:SL\y:Sl c O<i\7.:SI : obtendo-se a posição (.x,y_z)

1 
c o diúmctro maximizado d

1
• de forma 

equivalente ao descrito em iv. O capilar tem o fonnato de um tronco de cone inclinado ; 
vii. após o primeiro incremento vertical ou inclinado, o capilar continuará recebendo incrementos que podem ser da 
mesma forma verticais ou inclinados até 1. :S f , onde E é a altura de corte a ser estabelecida para estudo : 
viii. o capilar C, será composto pela integração de vários troncos de cone rctos/inclinados, tendo a respectiva orientação 
espacial c diflmetros: ci = { (x.y,z)o, (x.yJ) ,, (.x_y,z)1' ... ' (x.y.z\ }. ci = { do, d,. d2' .. . ' dj }. onde i = cnésimo capilar 
gerado cj = enésima posição limitada por C assumida pelo capilar i: 
i.x. após a criação de cada capilar são calculadas, analiticamente. tanto o comprimento do capilar quanto seu volume c 
área superficial. 

Existe ainda uma restrição para a formação dos capilares. Os limites laterais do contêiner (500~tm X 500,1111) c a altura de 
corte ideal t devem ser respeitados. Observe-se, no entanto, que um capilar durante sua formação pode juntar-se a outros 
capilares, já criados, gerando assim uma conexão que será de extrema importáncia na avaliação do transporte de tluido. 
numa etapa posterior. 

O programa desenvolvido é capaz de avaliar a porcentagem de vazios ocupados ( •x.vo) pelos capilares gerados. conforme 
mostrado na equação 2, de tal fonna que um volume de contato não seja integrado duas vezes ao somatório do volume 
total de capilares. A avaliação da tortuosidade dos capilares é feita por meio do cálculo do fato r de tortuosidade ( Fn, 1 ) para 
cada capilar (equação 3). 

v c 
%VO = __ _ç_x 100 

vv (2) 

onde: vc, e vv correspondem respectivamente ao volume total corrigido de ocupação dos capilares c ao volume de 
vazios pertencentes a torta . 

d . 
F =____I'!_J_>__ 

I (•> d , com FTri> 2 1. 
E (il -

(3) 

onde : d p(i ) c d E(il correspondem respectivamente ao comprimento c a distância entre as extremidades do capilar (i). 

Um relatório é gerado pelo programa onde são arquivados: número de partículas: volume total das partículas: a altura 
de corte ideal da torta: o volume total da torta : porosidade volumétrica da torta: o volume total dos capilares: o volume 
total corrigido de ocupação dos capilares: a porcentagem de vazios ocupados pelos capilares: o fator de tortuosidade. 
diámetro médio, volume, área superficial , comprimento e distância entre as extremidades para cada capilar: a avaliação 
de parâmetros estatísticos (média e desvio padrão). 

Prevendo o uso de tecnologia CAD (Computer Aided Design), o programa gera arquivos compatíveis com o sof'twnre 
AutoC AD tomando possível a representação da torta em estudo e os capilares gerados pelo programa descrito acima. 
O sof'twnre AutoCAD pennitc avaliar: volume da torta: volume das partículas: volume c área superficial dos capilares: 

L 

I 
' 

·,· 

além de possibilitar a obtenção de seções da torta c dos capilares cm qualquer posição: c ainda gerar imagens de boa g 
qualidade. 
A metodologia aqui desenvolvida foi aplicada a uma torta, anteriormente simulada por Valadão ct ai. , ( 1998), denominada 
Amostra C. Na Tabela I é apresentada a distribuição granulométrica da Amostra C cuja distribuição obedece a [unção de 
Rosin Rammler. 

Tabela I -Distribuição granulo métrica das esferas usadas na simulação da Amostra C. 
Tamanho Médio ütm) % Massa Número de Esferas 

111 6.66 11 
63 22.15 
48 
41 
34 
26 
19 
14 

21.46 
11.14 
10.91 
11 .16 
7.81 
8.71 

201 
440 
367 
630 
1441 
2583 
7201 

A Figura 2 obtida por Vala dão et ai. , ( 1998), mostra a porosidade superficial cm função da altura da torta . Com base neste 
gráfico decidiu-se determinar a altura de corte E em 680 ~1, pois entendeu-se que a partir desta altura o diâmetro dos 
capilares aumenta para valores que não se encontram de acordo com o restante da estmtura. 
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Amostra C 
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Figura 2 - Altura de torta da Amostra C em função da porosidade superficial. 

O valor da porosidade volumétrica (E v) da torta original simulada por Valadão et ai., (1998) foi 43,11%. Neste caso foram 
utilizadas a seguintes dimensões da torta 512 t-tm x 512 t-tm x 798 t-tm. 

3. RESULTADOS 

A porosidade volumétrica (E), para a Amostra C foi aqui determinada segundo duas abordagens. Na primeira, uma 
correção foi aplicada, a partir de imagens geradas no AutoCAD, tendo-se em vista que as paredes laterais do contêiner 
não são totalmente impenetráveis. Desta forma, a torta simulada ficou com as seguintes dimensões 530 t-tm x 530t-tm x 
680 t-tm. A porosidade volumétrica encontrada foi de 42,88%. Na segunda abordagem, usando o AutoCAD, foram feitos 
cortes nas paredes laterais deixando a torta com dimensões de 500 t-tm x 500 t-tm x 680 t-tm. A porosidade volumétrica 
determinada foi 45,99%. 

As Figuras 3, 4, 5, 6 e 7 mostram as imagens produzidas para 40 capilares construídos a partir dos dados gerados pelo 
programa desenvolvido e reconhecidos pelo AutoCAD. 

Figura 3 - Visão isométrica de 40 
capilares gerados. 

Figura 4 - Visão lateral de 40 
capilares gerados. 

Figura 5 - Visão frontal de 40 
capilares gerados. 
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Figura 6- Visão da base de 40 capilares gerados. Figura 7 - Visão de topo de 40 capilares gerados. 

A Figura 8 indica os valores de fator de tortuosidade, diâmetro médio, comprimento, volume e área superficial para 40 
capilares gerados. 
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Figura 8- Gráfico para a avaliação de 40 capilares gerados. 

A tabela II apresenta a média e o desvio padrão relativo calculado dos parâmetros em análise para 50, 200, 1000 e 1500 
capilares gerados. 

Tabela II -Valores da média e desvio padrão relativo do fator de tortuosidade, diâmetro médio, comprimento, área 
superficial e volume para os diferentes números de capilares gerados na Amostra C. 

Número Fator de Diâmetro Comprimento Área Superficial Volume 
de Capilares Tortuosidade Médio (f.lm) (f.lm) (f.lm2) (f.lm3) 

50 (1,521 ± 3,3%) (13,3 ± 9,1%) (1042 ± 3,3%) (3,llxl04 ±8,9%) (I ,23x I 05 ± 22%) 

200 (1,524 ± 3,4%) (13,2±11%) (1044 ± 3,3%) (3,07xl04 ± 11%) (1 ,20x 105 ± 24%) 

1000 (1,520 ± 3,3%) (13,1±11%) (1041 ± 3,3%) (3,05xl04 ± 11%) (1,18xl05 ± 25%) 

1500 (1,521 ± 3,3%) (13,0± 11%) (1042 ± 3,2%) (3,04xl04 ± 11%) (l,l8xl05 ± 24%) 

Verifica-se que os valores do desvio padrão relativo para o fator de tortuosidade e comprimento dos capilares é 
significativamente menor do que aqueles verificados para o diâmetro médio, área superficial e volume dos capilares. 
Este fato parece indicar: a) diferenças mais pronunciadas entre os capilares no que se refere à capacidade de transporte 
de fluido; b) o valor do fator de tortuosidade médio para a estrutura porosa simulada é praticamente constante; c) valores 
médios dos parâmetros calculados não apresentaram variação significativa com o aumento do número de capilares. 
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O programa tem atualmcntc. capacidade de gerar cerca de 2150 capilares para a disponibilidade de memória do 
computador. Neste caso. o volume ocupado pelos capilares corresponderia <I cerca de ú7'% do volume de vazios. Uma 
avaliação parcial do volume ocupado pelos capilares considerando diferentes números de capilares gerados é mostrada 
na Figura 9. 

(l 
::-

Figura 9- Porcentagem de vazios ocupados (% VO) cm função do número de capilares. 

A Figura lO mostra a variaçüo do di<1mctro de um capilar cm função da altura da torta. 
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Figura 1 O- Difunetro de um capilar cm função da altura da torta. 

i' II 

Verifica-se uma vmiaç<1o significativa nos diúmctros do capilar havendo uma tendência ao crescimento dos valores destes 
diúmctros com a altura da tona. como seria esperado tendo cm vista a segregação que ocorre nesta cstmtura. 

4. CONCLUSÕES 

• os diúmctros de cada capilar gerado variam significativamente: 
• os capilares gerados mostram pequena variaç<1o nos valores elo comprimento c do fato r de tortuosidade calculados: 
• a média dos diúmctros médios. da úrca superficial c volume do co1~junto de capilares gerados apresentaram variaç<lo 
relativamente pronunciadas : 
• não hú variação significativa dos valores obtidos para todos os parâmetros calculados quando se considera o aumento 
do número de capilares gerados: 
• desenvolvimentos futuros tornam-se ncccssúrios para o estabelecimento c descrição da rede de transporte de !luiclos em 
diferentes tipos de tortas simuladas. 
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