
• CONSTRUÇÃO E DESCRIÇÃO DE DUTOS CAPILARES EM TORTAS DE 
FILTRAGEM SIMULADAS POR COMPUTADOR 

- I 2 2 VALADAO, G. E. S., SILVA, G. G., COSTA, V. F. 

I - Departamento de Engenharia de Minas - UFMG 
Rua Espírito Santo 35 -Sala 702- Bairro Centro 
CEP. 30160-030- Belo Horizonte- MG- Brasil 

gvaladao@demin.ufmg. br 

2 - Curso de Graduação em Engenharia de Minas - UFMG 
Rua Espírito Santo 35 - Sala 702- Bairro Centro 
CEP. 30160-030- Belo Horizonte - MG- Brasil 

gsilva@demin.ufmg.br; vagnerfc@ufmg.br 

O mecanismo envolvido no desaguamento de tortas de filtragem é normalmente complexo e ainda pouco 
conhecido. O estudo tanto da microestrutura da torta quanto sua correlação com as propriedades macroscópicas é 
necessário ao melhor entendimento do mecanismo de desaguamento. Meios porosos têm sido estudados sob 
diferentes abordagens: a) observação experimental utilizando esferas; b) dados de microscopia obtidos por 
lâminas ou seções polidas; c) modelos matemáticos teóricos; d) simulação em computador em 2D e 3D; e) 
utilização de micro-tomografia computacional. O método de Monte Cario tem sido utilizado para simular, em 
computador, a formação de tortas de filtragem desde que se considera que esta formação se dá randomicamente 
ocorrendo uma certa segregação. O presente trabalho tem como objetivo a construção e descrição de dutos 
capilares em 5 estruturas (tortas) com diferentes distribuições granulométricas das esferas, simuladas, em 3D e 
em computador, utilizando o Método de Monte Cario. Um programa em linguagem C foi desenvolvido tendo-se 
em vista a geração randômica destes dutos capilares (até o número de 1500/estrutura) no volume de vazios de 
cada torta, por onde se dá o transporte de fluido (líquido e/ou gás). Diversos parâmetros foram determinados para 
os dutos capilares como: variação do diâmetro ao longo da torta, tortuosidade, diâmetro médio, volume, área 
superficial específica, volume ocupado na torta. Os resultados indicaram: a) os diâmetros de cada capilar gerado 
variam significativamente e apresentam uma tendência, de crescimento em direção ao topo, que está 
correlacionada com a segregação observada em tortas de filtragem reais e simuladas; b) os capilares mostram 
pequena variação na média do comprimento calculado, para todas as estruturas simuladas; c) a média dos 
diâmetros médios, da área superficial e volume do conjunto de capilares gerados apresentaram variação 
relativamente pronunciadas, para todas as estruturas simuladas; d) não há variação significativa dos valores 
obtidos para todos os parâmetros calculados quando se considera o aumento do número de capilares gerados; e) 
o volume ocupado pelos dutos capilares em relação ao volume de vazios variou entre aproximadamente 37% e 
51%; t) desenvolvimentos futuros tomam-se necessários para o estabelecimento e descrição da rede de 
transporte de fluidos em diferentes tipos de tortas simuladas. 
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INTRODUÇÃO 

A filtragem caracteriza-se pela passagem de uma polpa através de um meio poroso de tal forma que haja 

retenção do sólido (torta) e passagem do líquido (filtrado). A filtragem com formação de torta é usualmente 

aplicada no processamento mineral para o desaguamento de concentrados finais e mais recentemente utilizada 

para a preparação de rejeitas, na forma de pasta, para a disposição a céu aberto ou em cavas subterrâneas. 

A abordagem que tem sido dada à filtragem baseia-se em modelos que consideram como ponto de 

partida o fluxo de líquido através de um meio poroso (torta) não compressível, descrito por uma relação empírica 

conhecida como Lei de Darcy (Tiller, 1975; Svarovsky, 1977; Hosten, 1983): Modelos posteriores propostos, 

como o de Carman-Koseny, em que há a suposição de que o fluxo 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 microestrutura da torta e sua 

correlação com as propriedades macroscópicas parece ser o caminho mais apropriado neste caso. 

Diversos trabalhos envolvendo o estudo da estrutura de meios porosos e sua simulação por meio de 

diferentes abordagens tem sido desenvolvidos (Kaush et ai., 1971; Rosato et ai., 1986; Chatzis e Dullien, 1977; 

Rodriguez et ai., 1986; Soope, 1990; Konakawa e Ishizaki, 1990; Reyes e Iglesia, 1991; Nolan e Kavanagh, 

1993; Hogue e Newland, 1994; Hwang et ai., 1997; Valadão et ai., 1998). 

O método de Monte Cario tem sido utilizado para simular a estrutura de tortas desde que se considera 

que esta formação se dá randomicamente ocorrendo uma certa segregação. Valadão et ai., 1998 usando este 

método verificaram a possibilidade de se simular tortas em 3D com estruturas semelhantes a tortas reais. Uma 

análise estrutural mais pormenorizada destas tortas, obtidas computacionalmente, é complexa, mas necessária, 

tendo se em 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 

superficial I área de uma seção transversal à torta), a tortuosidade e a distribuição dos poros. A porosidade está 

relacionada com os vazios presentes na estrutura e 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 

maior que aquele considerado para um deslocamento em linha reta podendo ter grande influência sobre o 

transporte de fluido. O conhecimento da distribuição do tamanho de poros é importante levando-se em conta o 

fenômeno de capilaridade, isto é, poros muito pequenos, por exemplo, exigem uma maior pressão para que 

ocorra o deslocamento de fluido. A interconexão dos poros é fundamental para se determinar possíveis caminhos 

preferenciais ou mesmo regiões onde haveria uma maior dificuldade de passagem do fluido. 

O presente trabalho tem como objetivo a construção e descrição de dutos capilares em 5 estruturas 

(tortas), com diferentes distribuições granulométricas das esferas, simuladas em 3D e em computador, utilizando 

o Método de Monte Cario. 

DESENVOLVIMENTO 

Tortas de filtragem, constituídas por esferas, simuladas por Valadão et ai. ( 1998) utilizando o programa 

3D Simulation of Particles Dropping Under Gravity Force, desenvolvido por Yen e Lin, (1996), foram 

utilizadas como base para a construção de dutos capilares. A Figura O 1 mostra uma estrutura simulada. 
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• Figura O I -Torta de filtragem simulada em computador utilizando o Método de Monte Cario. 

Um programa em linguagem C, Gerador de Capilares em Estruturas 3D Constituídas por Esferas, foi 

desenvolvido tendo-se em vista esta geração de capilares que foi realizada através das etapas: a) inicialmênte, 

uma esfera, com o maior diâmetro possível, é gerada aleatoriamente no plano basal da torta (x,y,O), sendo o 

diâmetro controlado de forma que não ocorra interpenetração com as esfera da torta; b) 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; c) considera-se a posição (x,y,0)0 e o diâmetro da esfera d0 

obtidos na etapa b; a posição e o diâmetro do capilar C0; d) partindo-se da posição inicial do capilar (x,y,0)0 

soma-se um incremento vertical (O,O,ôz), com O<ôz:S2, e uma nova esfera de diâmetro maximizado d1, na nova 

posição (x,y,z)., é gerada sem interpenetração; e) considera-se a nova posição (x,y,z) 1 e o novo diâmetro da 

esfera d 1 do capilar. O capilar formado tem o formato de um tronco de cone; f) o incremento vertical (O,O,ôz), 

descrito em d, pode não ser possível. Neste caso, faz-se um incremento inclinado (ôx,t\y,ôz), com -l:Sôx:Sl, -

l:Sôy:Sl e O<ôz:Sl; obtendo-se a posição (x,y,z) 1 e o diâmetro maximizado d., de forma equivalente ao descrito 

em d. O capilar tem o formato de um tronco de cone inclinado; f) após o primeiro incremento vertical ou 

inclinado, o capilar continuará recebendo incrementos que podem ser da mesma forma verticais ou inclinados até 

z s i, onde i é a altura de corte a ser estabelecida para estudo; g) o capilar C; será composto pela integração de 

vários troncos de cone retos/inclinados, tendo a respectiva orientação espacial e diâmetros: C; = { (x,y,z)0, 

(x,y,z) 1, (x,y,z)l, ... , (x,y,z)j }, C;= { d0, d., d2, ••. , dj }, onde: i= enésimo capilar gerado e j = enésima posição 

limitada por i assumida pelo capilar i; h) após a criação de cada capilar são calculadas, analiticamente, tanto o 

comprimento do capilar quanto seu volume e área superficial. 

Observe-se que os limites laterais do contêiner (500Jlm x 500Jlm) e a altura de corte ideal i devem ser 

respeitados. Note-se, no entanto, que um capilar durante sua formação pode juntar-se a outros capilares, já 

criados, gerando assim conexões que serão de extrema importância na avaliação do transporte de fluido, numa 

etapa posterior. 

O programa desenvolvido é capaz de avaliar a porcentagem de vazios ocupados (%VO) pelos capilares 

gerados, conforme mostrado na equação 1, de tal forma que um volume de conta to não seja integrado duas vezes 

ao somatório do volume total de capilares. A avaliação da tortuosidade dos capilares é feita por meio do cálculo 
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do fato r de tortuosidade ( Fr(i) para cada cap ilar (equação 2), que foi definido de maneira diferente em relação à 

tortuosidade de Carman, I 93 7 ( T<il ) para cada capilar (equação 3 ). 

%VO= ~~ x !OO, 
(I) 

onde: vcc e vv correspondem respectivamente ao volume total corrigido de ocupação dos capilares e ao 

volume de vazios pertencentes a torta. 

dp(i) com F 1 
FT(i) = -- ' T(i) 2: ' 

dE( i) 
(2) 

[ ]

2 

dE( i) 
T(i) = -- , com O<T<il :>1, 

dp(i) 
(3) 

onde: dp(i) e dE(i) correspondem, respectivamente, ao comprimento e a distância, em linha reta, 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, diâmetro médio, volume, área superficial, comprimento e distância entre as 

extremidades para cada capilar; a avaliação de parâmetros estatísticos (média e desvio padrão) . O programa gera 

arquivos compatíveis com o software AutoCAD tomando possível a visualização da torta e dos dutos capilares 

gerados e o cálculo do volume da torta, volume das partículas, volume e área superficial dos capilares. Além 

disso possibilita a obtenção de seções da torta e dos capilares em qualquer posição gerando imagens de boa 

qualidade. 

A metodologia aqui desenvolvida foi aplicada a cinco tortas, denominadas A, B, C, D e E, simuladas e 

descritas anteriormente por Valadão et ai., 1998. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Figuras 02, 03, 04, 05 e 06 mostram as imagens obtidas, segundo diversas direções, para 40 

capilares gerados na Amostra C. Estas foram construídas a partir dos dados gerados pelo programa desenvolvido 

e reconhecidos pelo AutoCAD. Note-se que a o diâmetro dos capilares tende a aumentar em direção ao topo 

tendo em vista a segregação existente na estrutura formada. 

A Tabela O 1 apresenta os valores da média e do desvio padrão rel ativos ao fato r de tortuosidade ( Fr ), a 

média dos diâmetros médios dos capilares (Dnun), comprimento médio ( d P m ), área superficial média (ASm) e 

volume médio (V m) para os diferentes números de capilares gerados (50, 200, I 000 e 1500 na Amostra C. 
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Figura 02 - Visão isométrica de Figura 03 - Visão lateral de 40 Figura 04 - Visão frontal de 40 
40 capilares gerados. capilares gerados. capilares gerados. 

Figura 05 - Visão da base de 40 capilares gerados. Figura 06 - Visão de topo de 40 capilares gerados. 

Tabela 01 - Valores da média e desvio padrão relativo do fator de tortuosidade Fp média dos diâmetros médios 

dos capilares Dmm, comprimento médio dPm , área superficial média ASm e volume médio V m para os diferentes 

números de capilares gerados na Amostra C. 

Número 
FT Dmm dPm ASm Vm 

de Capilares (!-Lm) (!-Lm) (!-Lm2) (!-Lm3
) 

50 (1 ,521 ± 3,3%) (13,3 ± 9,1%) (1042 ± 3,3%) (3,11x104 ± 8,9%) (1,23x105 ± 22%) 

200 (1,524 ± 3,4%) (13,2±II%) (1044 ± 3,3%) (3,07x104 ± II%) (1,20xi05 ± 24%) 

1000 (I,520 ± 3,3%) (13, I ±II%) (104I ± 3,3%) (3,05xi04 ± 11%) (l,I8x105 ± 25%) 

1500 (I ,52 I ± 3,3%) (13,0 ±li%) (1042 ± 3,2%) (3,04x104 ±II%) (1 ,18xl05 ± 24%) 

Nota-se que: a) os valores do desvio padrão relativo para o fator de tortuosidade e comprimento dos 

capilares é significativamente menor do que aqueles verificados para a média dos diâmetros médios dos 

capilares, área superficial média e volume médio dos capilares, podendo este fato indicar diferenças mais 

pronunciadas entre os capilares no que se refere à capacidade de transporte de fluido; b) os valores médios de 

todos os parâmetros calculados para esta estrutura porosa simulada são praticamente constantes quando se varia 

o número de capilares, este fato é exiremamente importante devido as atuais limitações computacionais. 
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Na Tabela 02 são apresentados valores obtidos, considerando-se 1500 capilares gerados, para: altura de 
corte da torta (C), porosidade volumétrica da torta (Ev), e média e desvio padrão do fator de tortuosidade (FTm); 

dos diâmetros médios dos capilares (Dmm), do comprimento dos capilares ( dPm ); da área superficial (ASm) e 

volume (V m). 

Tabela 02- Valores obtidos para as Amostras A, B, C, De E, considerando-se a geração de 1500 caiplares. 

Amostra 
r Ev FT Dmm dPm ASm Vm 

(J.lm) (%) (J.lm) (J.lm) (J.lm2) (J.lmJ) 

A 740 46,23 I ,507±2,52% 9,0±7,0% 1120±3,38% 2,24xl04±7,2% 0,58x I 05± 18,6% 
B 675 42,10 1,513±3,14% 12,0±8,6% 1029±3,22% 2, 78x I 04±9 ,0% 1,24xl05±29,4% 
c 680 42,88 1,521±3,36% 13,0±10,6% 1042±3,32% 3,05xl04±10,6% 1,18x105±24,5% 
D 710 44,23 I ,513±2,90% 10,8±9,5% 1081±2,97% 2,6lxl04±9,4% 0,92xl 05±25,2% 
E 700 42,61 1,520±3,51% 14,3±7,9% 1072±3,55% 3,47xl04±8,4% 1,43x105±16,6% 

--

Verifica-se: a) que a tortuosidade calculada é muito próxima da tortuosidade estimada por Irmay, citado 

por Bear, 1972 cujo valor seria 0,4 usando a definição de tortuosidade da equação 3, e 1,58 usando-se a equação 

2; b) a variação da tortuosidade entre as tortas é muito pouco significativa, indicando ser constante para as 

amostras simuladas; c) os valores do desvio padrão relativo para o fator de tortuosidade e comprimento dos 

capilares é significativamente menor do que aqueles verificados para a média dos diâmetros médios dos 

capilares, área superficial média e volume médio dos capilares para todas as tortas simuladas; d) excetuando-se o 

fator de tortuosidade, todos valores calculados para os demais parâmetros, apresentam variação relativamente 

significativa quando se compara as 5 estruturas simuladas, o que pode indicar possíveis diferenças na 

capacidades de transporte. 

A avaliação parcial do volume ocupado pelos capilares considerando diferentes números de capilares 

gerados é mostrada na Figura 07. Neste caso, o volume ocupado pelos capilares estaria entre 37 e 51 % do 

volume de vazios. Note-se que o programa tem, atualmente, capacidade de gerar cerca de 2000 capilares para a 

disponibilidade de memória do computador. 

A Figura 08 mostra a variação do diâmetro de um capilar em função da altura da torta. Observa-se que 

há uma variação significativa no diâmetro do capilar ocorrendo uma tendência ao crescimento do valor deste 

diâmetro com a altura da torta, tendo em vista a segregação que ocorre neste tipo de estrutura. Esta tendência, 

contudo, pode variar como é mostrado na Figura 09. Deve-se frisar que o cálculo do diâmetro médio foi 

realizado como uma referência, e desta forma a utilização deste valor médio deve ser feita com restrições. 

COl'IICLUSÕES 

Pode-se concluir que: a) os diâmetros de cada capilar gerado variam significativamente e apresentam uma 

tendência, de crescimento em direção ao topo, que está correlacionada com a segregação observada em tortas de 

filtragem reais e simuladas; b) os capilares mostram pequena variação na média do comprimento calculado, para 

todas as estruturas simuladas; c) a média dos diâmetros médios, da área superficial e volume do conjunto de 

capilares gerados apresentaram variação relativamente pronunciadas, para todas as estruturas simuladas; d) não 

há variação significativa dos valores obtidos para todos os parâmetros calculados quando se considera o aumento 

216 



t 

• 

• 

) 

o 
> 
# 

o 200 400 600 

-a-Armstra A 
I 

--ArmstraB 

······ -+-ArmstraC 

-A-ArmstraD 

--ArmstraE 

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 

l'lürrero de Capilares 

Figura 07 - Porcentagem de vazios ocupados (% VO) em função do número de capilares. 

40~============~~------------------------~ 

1

------·Dãn et=M éd n I 
Ê 30 

.s 
~ 20 
~ 
.~ 10 
i5 

o 

. -t..:near (!'erxiêncà) . 

100 200 3 00 400 500 600 700 

Alu:ra lnm) 

Figura 08 - Variação do diâmetro de um capilar em função da altura da torta. 

30 

25 

~20 
e 15 ãí 
E 10 •<11 

o 5 

o 
o 100 200 300 400 500 600 700 

Altura (J.!m) 

1- - - • A B c---o---EI 
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do número de capilares gerados; e) o volume ocupado pelos dutos capilares em relação ao volume de vazios 

variou entre aproximadamente 3 7% e 51%; f) desenvolvimentos futuros tornam-se necessários para o 

estabelecimento e descrição da rede de transporte de fluidos em diferentes tipos de tortas simuladas. 
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