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RESUMO 
 
Os hidrociclones são equipamentos amplamente utilizados na etapa de classificação 
do tratamento de minérios, em circuitos fechados com moinhos, na deslamagem de 
minérios para a flotação e no espessamento/desaguamento de polpas minerais. 
Neste trabalho, o objetivo foi avaliar o efeito das variáveis: porcentagem de sólidos e 
pressão de alimentação no tamanho de separação, foi utilizado um hidrociclone 
Krebs de borracha de 0,019 m (¾”). Três níveis de pressão de alimentação e 
porcentagem de sólidos foram estudados. Empregou-se na realização deste estudo 
o minério fosfático proveniente da mina de Tapira-MG. As etapas de preparação da 
amostra foram britagem, homogeneização em pilha alongada, quarteamento, 
moagem e separação magnética com imã de mão. Observou-se que o corte do 
hidrociclone diminuiu com aumento da pressão e redução da porcentagem de 
sólidos da alimentação. Este trabalho favoreceu o envolvimento de alunos do ensino 
médio na pesquisa científica, propiciando a execução de ensaios de laboratório, 
análise de resultados, elaboração de relatórios e apresentações de seminários.  
 
PALAVRAS-CHAVE: hidrociclone; pressão; diluição, fosfato.  
 
ABSTRACT 
 
Hydrocyclones are widely used in mineral processing equipment in the standings, in 
closed circuits with mills in desliming ores for flotation and thickening/dewatering 
mineral slurries. In this paper, to evaluate the effect of variables: percentage of solids 
and supply pressure in the separation size, we used a rubber Krebs hydrocyclone 
0,019 m (¾ "). We evaluated three levels of supply pressure and percentage of solid. 
It was used in this study the phosphatic ore from the mine Tapira-MG. The sample 
preparation steps were crushing, homogenization in elongated cell, quartering, 
grinding and magnetic separation with a handheld magnet. It was observed that 
cutting hydrocyclone decreased with increasing pressure and reducing the 
percentage of solid of the feed. This work was developed seeking the involvement of 
high school students in scientific research, enabling the execution of laboratory tests, 
results analysis, reporting and seminar presentations.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Hidrociclones são os equipamentos de classificação mais utilizados em usinas de 
beneficiamento de minérios. Possuem vantagens como ausência de partes móveis, 
capacidade elevada em relação ao seu volume e área ocupada, controle operacional 
relativamente simples. Apresentam pequeno custo de investimento e elevada 
disponibilidade, pois tem sempre unidades em stand-by devido ao baixo preço e 
pequeno espaço ocupado (LUZ e al., 2004).  
 
Os hidrociclones são equipamentos simples e de fácil construção, sendo 
basicamente constituídos de uma parte cilíndrica acoplada a uma base cônica. A 
polpa é injetada sobre pressão e penetra tangencialmente na parte cilíndrica. Cria-se 
então um fluxo descendente em espiral ao longo das paredes internas do 
hidrociclone e um vórtice de baixa pressão ascendente na região central, que aspira 
o ar pelo ápex (orifício na base cônica) e gera um fluxo de polpa que se descarrega 
pelo vórtex (orifício no topo do cilindro). No ápex, somente uma parte do líquido é 
descarregada na saída inferior, denominada underflow, arrastando as partículas 
grossas e pequena parte das partículas finas. A maior parte do líquido, 
transportando partículas finas, é forçada a deixar o ciclone através da saída 
superior, denominada overflow (COUTO & FRANÇA, 2013). De acordo com 
Salvador et al. (2013), as vazões volumétricas do underflow e overflow dependem 
dos diâmetros destas descargas, bem como da pressão a que estão submetidos  
 
As dimensões geométricas de cada parte são importantes no processo de 
separação, pois estão relacionadas à capacidade e ao poder de classificação destes 
equipamentos (COUTO & FRANÇA, 2013). O parâmetro geométrico mais 
característico do ciclone, segundo Chaves (2012), é o diâmetro interno da porção 
cilíndrica, e o tamanho do ciclone é referido a esse diâmetro, geralmente expresso 
em polegadas. 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito das variáveis operacionais, porcentagem 
de sólidos na alimentação e pressão de admissão no tamanho de separação (corte) 
de um hidrociclone Krebs de ¾”. Buscando assim, condições para melhor 
recuperação do mineral apatita, fonte natural do elemento fósforo, uma vez que os 
equipamentos mais utilizados na deslamagem do minério fosfático, para posterior 
concentração por flotação, são os hidrociclones.  
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Amostra  
 
O minério fosfático utilizado no trabalho é proveniente de Tapira-MG. 
Aproximadamente 105 Kg de material com 23% de umidade foram submetidos às 
seguintes etapas de preparação: secagem, britagem, homogeneização em pilha 
alongada, quarteamento (pilha), moagem e separação magnética com imã de mão. 
Toda a preparação foi realizada no laboratório de Tratamento de Minérios do 
CEFET-MG – Unidade Araxá. A massa específica da amostra, determinada por 
picnometria foi de 2.990 kg/m3. A recuperação de magnetita obtida na etapa de pré-
concentração da amostra foi de 12,62%. 
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2.2. Ensaios de hidrociclonagem 
 
Foi utilizado um conjunto de hidrociclonagem portátil CHP-2, semelhante ao 
esquema apresentado por Sampaio et al. (2007), mostrado na figura 1. O conjunto 
apresenta um hidrociclone de ¾”, uma bomba de polpa revestida de borracha, 
registro tipo mangote, manômetro e um reservatório de polpa com capacidade de 
200L, que contém um agitador, para manter a polpa em suspensão. A Unidade 
experimental utilizada está representada na figura 2. As dimensões do hidrociclone 
são diâmetro da parte cilíndrica, do ápex e do vórtex iguais a 0,019m, 0,002m, e 
0,007m, respectivamente. 
 

 
Figura 1. Desenho esquemático do circuito fechado de hidrociclonagem utilizado: 1- Tanque 

de polpa; 2- Inversor de frequência; 3- Hidrociclone; 4- Manômetro; R1- Registro de atalho; R2- 
Registro de alimentação (SAMPAIO et al., 2007). 

 
Em cada teste foi colocado no tanque 100 litros de água e a quantidade de sólidos 
foi uma das variáveis operacionais testadas. Foi realizado teste com 5%, 10% e 15% 
de sólidos. O limite máximo foi fixado em 15 % de sólidos devido à disponibilidade 
de amostra. Primeiramente o tanque foi preenchido com água até uma marca que 
indicava 100 litros, logo após foi ligado o agitador e posteriormente a bomba, e 
gradativamente e continuamente a amostra foi colocada no tanque. Deu-se início a 
alimentação de polpa no hidrociclone, fechando o registro R1 e, ao mesmo tempo, 
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abrindo o registro R2, de forma lenta e gradativa até estabilizar o valor da pressão 
de alimentação da polpa no manômetro de acordo com o programado para cada 
ensaio. Os fluxos do overflow e do underflow foram redirecionados à caixa de bomba 
do tanque de alimentação do hidrociclone, trabalhando-se com o circuito fechado. 
Depois de cerca de cinco minutos, com o circuito em equilíbrio e polpa de 
alimentação homogênea, foram realizadas as amostragens simultâneas das 
correntes de underflow e overflow para cada valor de pressão pré-estabelecido, 
durante um intervalo de tempo de 60 segundos. Para cada um dos testes foi 
analisado três diferentes pressões, (68950 Pa) 10 psi, (137900 Pa) 20 psi e (206850 
Pa) 30 psi. Após a retirada da amostra, a polpa passou por uma análise 
granulométrica realizada por meio de um peneiramento a úmido em peneirador 
vibratório suspenso. 
 

  

(a)                                                            (b) 
Figura 2. Unidade experimental utilizada nos ensaios (a) e detalhe do hidrociclone (b). 

 

2.3. Determinação da distribuição de tamanho das partículas  
 

As análises granulométricas das amostras de polpa advindas da alimentação, do 
underflow e do overflow do hidrociclone foram realizadas, segundo o procedimento 
clássico de peneiramento a úmido e utilizando uma série de peneiras Tyler, com 
aberturas de telas variando de 0,038 a 0,210 mm (400 a 65 Mesh).  
 
Os baldes com as amostras coletadas foram pesados e através de uma proveta foi 
medido o volume de polpa de cada balde. O underflow apresentava uma grande 
quantidade de sólidos, exigindo assim uma etapa de quarteamento manual, onde a 
polpa foi agitada a fim de manter todos os sólidos em suspensão, e logo após foi 
feita a coleta de uma amostra. Para o overflow, toda a polpa era utilizada na análise 
granulométrica. Com os resultados obtidos nas análises elaborou-se curvas de 
partição para cada teste realizado. A vazão mássica da alimentação, de cada fração 
de tamanho, foi obtida pelo balanço de massa. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Com os resultados obtidos nos testes com hidrociclone construiu-se as curvas de 
partição e curvas granulométricas com o produto overflow. As figuras de 3 a 5 
apresentam os resultados dos testes utilizando a polpa com 5%, 10 % e 15% de 
sólidos, respectivamente, e pressão variando de 10 psi a 30 psi.  
 

 

(a)                                                                       (b) 
Figura 3. Curva de partição (a) e curva granulométrica do overflow (b) com 5% de sólidos. 

 

 

(a)                                                                       (b) 
Figura 4. Curva de partição (a) e curva granulométrica do overflow (b) com 10% de sólidos. 

 

 

(a)                                                                       (b) 
Figura 5. Curva de partição (a) e curva granulométrica do overflow (b) com 15% de sólidos. 
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Observa-se que mesmo com a variação da pressão, as curvas de partição não 
sofreram alterações significativas. Como o material utilizado é friável, durante a 
preparação uma sobre-moagem resultou, em parte, na pulverização da amostra. 
Com o material muito fino, não foi possível, pelo método de peneiramento, único 
disponível, obter uma curva de partição completa.  
 
As figuras 3 (b) e 5 (b) mostram uma tendência de afinamento do corte com o 
aumento da pressão, mais expressiva para polpa mais diluída. Os resultados 
mostram comportamento esperado, pois a literatura (CHAVES, 2012) afirma que o 
aumento da pressão de alimentação aumentará o campo centrífugo, resultado, 
portanto, numa diminuição do diâmetro de corte.  
 
A figura 6 mostra o efeito da porcentagem de sólidos no corte do hidrociclone para a 
pressão 68.950 Pa (10 psi). Nota-se que o corte, tamanho de separação, diminuiu 
com a redução na porcentagem de sólidos. Esta observação está de acordo com 
Chaves (2012), que diz que a diminuição da porcentagem de sólidos na polpa 
tenderá a diminuir tanto a sua densidade como a sua viscosidade, facilitando a 
sedimentação das partículas e diminuindo o diâmetro de corte. Salvador et al. (2013) 
afirma que o aumento da concentração de sólidos na alimentação de hidrociclones 
quase sempre exerce um efeito negativo na eficiência destes equipamentos, sendo, 
portanto, um dos principais motivos pelo qual os processos industriais utilizam-se de 
suspensões muito diluídas.  
 

 
Figura 6. Curva de partição para pressão de alimentação igual a 10 psi. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O corte do hidrociclone diminuiu com o aumento da pressão e a redução da 
porcentagem de sólidos da alimentação. Mediante essas constatações, uma menor 
porcentagem de sólidos resulta em uma maior eficiência no processo de 
deslamagem do minério fosfático. Esse processo pode ser bem útil, uma vez que a 
etapa subsequente de concentração por flotação, pela qual a apatita passará, 
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necessita de uma adequação granulométrica eficaz, e o excesso de finos é 
prejudicial. 
 
Observou-se durante a realização do trabalho o amadurecimento dos alunos do 
ensino técnico de nível médio, com inserção na pesquisa científica. Com o decorrer 
do trabalho, vários imprevistos e erros aconteceram e a capacidade de resolver 
problemas experimentais foi aprimorada nestes alunos. 
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