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RESUMO 
 
Hidrociclones são separadores cônico-cilíndricos destinados geralmente ao 
processamento de suspensões aquosas contendo uma fase particulada dispersa e 
sua aplicação é amplamente difundida nos mais diversos setores industriais. A 
depender da finalidade almejada pelo usuário (concentração ou classificação), é 
possível potencializar o desempenho desses separadores mediante alterações de 
dimensões geométricas do hidrociclone. Assim, este trabalho teve como objetivo 
estudar experimentalmente o efeito da interação de duas variáveis geométricas 
(diâmetro do orifício de underflow e comprimento de vortex finder) sobre as 
respostas consumo energético do equipamento e concentração da corrente de 
underflow em um hidrociclone que possui otimizadas as relações geométricas das 
principais variáveis de projeto. De acordo com os resultados experimentais, o 
hidrociclone em questão não apresentou alterações significativas em seu gasto 
energético, na região de busca analisada, para ambas as variáveis geométricas, ao 
passo que em termos de concentração da corrente de underflow, a redução do 
diâmetro do orifício de underflow proporcionou um aumento de até 42,9% na 
concentração volumétrica da suspensão inicialmente alimentada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: hidrociclone; separação; otimização; concentração; número de 
Euler; gasto energético. 
 
ABSTRACT 
 
Hydrocyclones are conical-cylindrical separators generally designed to the 
processing of aqueous suspensions containing a dispersed particulate phase and its 
application is widespread in several industrial sectors. Depending on the desired end 
goal of the process (concentration or classification), it is possible to enhance the 
performance of these equipment by changing of geometrical dimensions of the 
hydrocyclone. Therefore, this work aimed to study experimentally the interaction 
effect of two geometric variables (diameter of the underflow orifice and length of 
vortex finder) on the responses of energy consumption and concentration of the 
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underflow stream in a hydrocyclone that has optimized geometric relations of main 
design variables. According to the experimental results, the hydrocyclone in question 
did not show significant changes in energy expenditure in the analyzed search region 
for both geometrical variables, while in terms of the concentration of the underflow 
stream, the reduction of the diameter of the underflow orifice caused an increase up 
to 42.9% in the volume concentration of the initial feed slurry. 
 
KEYWORDS: hydrocyclone; separation; optimization; concentration; Euler’s number; 
energy consumption.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Os hidrociclones são equipamentos utilizados na separação de uma fase dispersa 
imersa em uma fase contínua e são constituídos basicamente de uma parte 
cilíndrica acoplada a um tronco de cone. Esse tipo de equipamento promove a 
separação das fases por meio da geração de um campo centrífugo, causado pela 
alimentação tangencial da suspensão sob pressão no hidrociclone. 
 
Esses equipamentos são empregados principalmente na separação sólido-líquido e 
são amplamente difundidos no meio industrial devido ao seu baixo custo de 
aquisição e manutenção, pois não possuem partes móveis. Além disso, seu uso é 
amplamente difundido, principalmente como classificador de partículas, nos mais 
diversos setores industriais, tais como o minerador, o têxtil, o alimentício, o 
farmacêutico, entre outros. 
 
No que tange à sua aplicação, os hidrociclones podem ser utilizados com o objetivo 
de clarificar uma suspensão (classificar partículas) ou de concentrar uma das 
correntes de saída do equipamento. A depender do propósito da separação, os 
hidrociclones assumem diferentes relações geométricas das suas principais 
dimensões características em razão do diâmetro da parte cilíndrica. Tais relações 
geométricas específicas caracterizam uma família de hidrociclones. Neste aspecto, a 
Figura 1 apresenta genericamente as dimensões geométricas relevantes para o 
estudo do processo de hidrociclonagem. 
 

 
Figura 1. Principais dimensões geométricas de um hidrociclone. 

 
Considerando as famílias de hidrociclones descritas na literatura e as reais 
necessidades das indústrias, especialmente na área mineral e metalúrgica, a 
Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia 
(FEQUI/UFU) concentra seus esforços na otimização desse tipo de equipamento, 
posto a elevada demanda desses separadores nas indústrias da região do Triângulo 
Mineiro e interior de Goiás. 
 
Neste contexto, Vieira (2006) estudou numérica e experimentalmente o desempenho 
de separação de hidrociclones de famílias não convencionais, criadas a partir da 



Kyriakidis, Y.N.; Salvador, F.F.; Gonçalves, S.M.; Barrozo, M.A.S.; Vieira, L.G.M. 

combinação das relações geométricas de famílias já conhecidas. Para tanto, foram 
estudadas 25 geometrias distintas de hidrociclones, criadas a partir de um 
Planejamento Composto Central (PCC), cujos fatores analisados foram o diâmetro 
da alimentação (Di), diâmetro de overflow (Do), comprimento total (L) e ângulo do 
tronco de cone (θ). 
 
De acordo com as principais simulações fluidodinâmicas e dados experimentais 
obtidos por Vieira (2006), o autor concluiu que era possível conciliar, em um único 
equipamento, alta eficiência (η = 80,19%) com baixo gasto energético (Eu = 1323). 
Entretanto, Vieira (2006) não valeu-se de técnicas de otimização global em seu 
trabalho, o que instigou Silva (2012) a continuar o processo de otimização dos 
hidrociclones utilizando técnicas de superfície de resposta aliadas à técnica do 
Algoritmo de Evolução Diferencial. 
 
Para tanto, Silva (2012) desenvolveu funções objetivo para o Algoritmo de Evolução 
Diferencial tendo como base os resultados obtidos por Vieira (2006). Então, estudos 
de caso foram feitos a fim de minimizar o custo energético com uma restrição no 
diâmetro de corte. Dessa forma, tais estudos deram origem a um hidrociclone 
inédito, com relações geométricas de projeto ótimas, as quais Silva (2012) observou, 
por meio de ensaios experimentais, que proporcionaram uma razoável eficiência de 
separação (η = 52,90%) a um baixo custo energético (Eu = 788) para o material 
particulado empregado pelo autor (rocha fosfática). 
 
Ainda que otimizadas as dimensões de projeto do hidrociclone para um estudo de 
caso específico, Silva (2012) manteve fixas as dimensões acessórias diâmetro do 
orifício de underflow (DU) e comprimento de vortex finder (l). Assim, este trabalho 

teve como objetivo estudar experimentalmente o efeito da interação dessas duas 
variáveis geométricas acessórias sobre as respostas consumo energético do 
equipamento e concentração da corrente de underflow no hidrociclone otimizado por 
Silva (2012). 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
As faixas ótimas das relações geométricas de projeto do hidrociclone estudado 
neste trabalho, encontradas por Silva (2012), encontram-se na Tabela 1. Para este 
trabalho, foi utilizado um diâmetro de cilindro (DC) de 3,0x10-2 m. 
 

Tabela 1. Faixas ótimas de relações geométricas de um hidrociclone para as variáveis de 
projeto. 

Relação Faixa ótima 

Di/Dc 0,22 a 0,30 
Do/Dc 0,30 a 0,40 
L/Dc 6,46 a 8,74 
L1/Dc 1,96 a 2,65 

θ 8° a 10° 

 
Além de tais relações geométricas, ainda se faz necessário especificar as 
dimensões ideais para o diâmetro de orifício de underflow (DU) e o comprimento de 

vortex finder (l). Vale ressaltar que as dimensões ótimas dessas duas variáveis são 
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definidas de acordo com o propósito do processo de hidrociclonagem, se 
classificação ou concentração. 
 
A fim de possibilitar o estudo sobre o consumo energético e a concentração da 
corrente de underflow, um Planejamento Fatorial a Três Níveis foi feito para os 

fatores diâmetro de orifício de underflow (DU) e comprimento de vortex finder (l). 

Nesse estudo, foram empregados intervalos entre 3,0x10-3 e 5,0x10-3 m para DU e 
entre 1,0x10-3 e 1,2x10-2 m para l. Diante disso, a variável l foi codificada em X1 e a 

variável DU foi codificada em X2 conforme as Equações 1 e 2. Dessa forma, as 
dimensões de DU e l que seriam empregadas no Planejamento de Experimentos 

foram determinadas, conforme é relatado na Tabela 2. 
 
 

X1=
l[mm]-6,5

5,5
 (1) 

 
 

X2=
DU[mm]-4,0

1,0
 (2) 

 
 

Tabela 2. Valores reais das variáveis codificadas (dimensões das peças fabricadas). 

X1/X2 l (10-3 m) DU (10-3 m) 

-1 1,0 3,0 
0 6,5 4,0 

+1 12,0 5,0 

 
Assim, foram fabricadas peças de vortex finder (l) e de orifício de underflow (DU) nas 

dimensões especificadas na Tabela 2, cujas combinações do planejamento 
experimental originou nove configurações de hidrociclones diferentes a serem 
estudadas, como mostrado na Tabela 3. 
 

Tabela 3. Matriz de Planejamento de Experimentos. 

Hidrociclone X1 X2 

1 -1 -1 
2 -1 0 
3 -1 +1 
4 0 -1 
5 0 0 
6 0 +1 
7 +1 -1 
8 +1 0 
9 +1 +1 

 
Com relação ao material particulado utilizado, foi escolhido o concentrado de 
“quartzito” para a realização deste trabalho. Todo o material particulado empregado 
foi gentilmente cedido pela empresa ANEX Mineração, localizada em Itabirito (MG). 
 
Este material teve sua densidade real determinada através da técnica de 
picnometria por deslocamento de gás hélio, cujo valor encontrado foi igual a 2740 
kg/m³. Ao que tange o tamanho das partículas, o material foi analisado utilizando um 
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difratômetro a laser e sua distribuição granulométrica foi obtida. A distribuição de 
tamanhos de partículas foi ajustada segundo o modelo RRB com parâmetros “d63,2” 
e “n” iguais a 12,89x10-6 m e 0,94, respectivamente. A equação resultante foi obtida 
com um coeficiente de correlação quadrático igual a 0,99 e tanto o modelo ajustado 
quanto os dados experimentais são mostrados na Figura 2. 
 

 
Figura 2. Distribuição granulométrica do material particulado. 

 
No que concerne à unidade experimental, esta era constituída de um tanque para 
armazenamento da suspensão de concentrado de “quartzito”, bem como de 
chicanas e um agitador mecânico acoplado a um motor cuja função era 
homogeneizar a suspensão, a qual era mantida na concentração de 
aproximadamente 1% (volume). Uma bomba do tipo helicoidal foi utilizada para 
alimentar a suspensão no hidrociclone, ao passo que para aferir a queda de 
pressão, foi utilizado um manômetro de Bourdon digital, instalado na linha de 
alimentação do hidrociclone. Nos ensaios experimentais foram utilizadas as 
seguintes condições de queda de pressão: 88, 118, 147 e 177 kPa. 
 
No procedimento experimental utilizado, as vazões volumétricas de alimentação e as 
concentrações mássicas das correntes foram obtidas através de técnicas 
gravimétricas, sendo que as concentrações foram aferidas a partir de amostras 
devidamente coletadas, pesadas em balança semi-analítica e secas em estufa por 
24h. Já o número de Euler (Eu), relacionado ao consumo energético, foi calculado a 
partir das vazões e concentrações das correntes de alimentação e underflow, por 
procedimentos clássicos da literatura (MASSARANI, 1989 e SVAROVSKY, 1984). 
As Equações 3 e 4 mostram como o adimensional de Euler foi obtido, onde uC é a 
velocidade do fluido na seção cilíndrica, Q é a vazão volumétrica da alimentação, DC 
é o diâmetro do cilindro, -ΔP é a queda de pressão aplicada e ρ a densidade do 
fluido. 
 

 

uc=
4.Q

π.Dc
2
 (3) 

 
 

Eu=
(-∆P)

ρ.uc
2

2

 
(4) 
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Vale ressaltar que algumas réplicas dos experimentos foram realizadas de modo a 
possibilitar o cálculo dos desvios experimentais das grandezas analisadas. Dessa 
forma, foi observado que o desvio máximo das respostas não ultrapassou 2,88% em 
qualquer queda de pressão. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Após a realização dos ensaios experimentais com os hidrociclones do Planejamento 
de Experimentos, foi possível obter a Tabela 4, a qual traz os resultados médios 
observados para a vazão volumétrica de alimentação (Q), o número de Euler (Eu) e 
concentração volumétrica da corrente de underflow (CVU), calculados conforme o 
procedimento descrito anteriormente. 
 

Tabela 4. Resultados experimentais médios obtidos para os hidrociclones. 

Hidrociclone Q (10-6 m³/s) Eu 
CVU (%) 

1 392 847 40,70 
2 401 809 12,88 
3 402 806 9,42 
4 399 820 42,45 
5 401 811 22,23 
6 401 813 11,53 
7 393 845 42,91 
8 392 848 21,23 
9 403 804 11,33 

 
Analisando a Tabela 4, observa-se que a variação do valor do número de Euler (Eu) 
entre os hidrociclones estudados foi pequena, uma vez que não houve variação 
significativa da vazão de alimentação (Q) dos hidrociclones. Por outro lado, a 
concentração da corrente de underflow (CVU) mostrou-se visivelmente alterada a 
depender da configuração de hidrociclone empregada, sendo que o valor máximo 
obtido para esta resposta foi de até 42,9%. Isso indica um aumento de 42,9% da 
concentração volumétrica da corrente de alimentação, visto que a concentração 
inicial da suspensão era de 1%. 
 
A fim de investigar a real dispersão dos dados e determinar estatisticamente o efeito 
de cada variável geométrica sobre os resultados de Eu e CVU, foram realizadas 
regressões múltiplas para as duas respostas analisadas utilizando um nível de 
significância de 5%. 
 
Como observado na Tabela 4, não foi possível ajustar uma equação de regressão 
múltipla para o número de Euler (Eu), o que ratifica a afirmação de que ambas as 
variáveis geométricas estudadas não apresentam efeitos significativos sobre o gasto 
energético desses hidrociclones, considerando a região de busca utilizada neste 
trabalho e o nível de confiança de 95%. 
 
No que tange à concentração volumétrica da corrente de underflow (CVU), a Equação 
5 descreve o ajuste encontrado para essa resposta por meio de regressões 
múltiplas, com um nível de significância de 5% e um coeficiente de correlação 
quadrático igual a 0,95. 
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CVU = 18,8 - 15,6 X2 + 7,6 X2
2
 (5) 

 
 

De acordo com a Equação 5, CVU sofreu alterações significativas causadas apenas 
pelo diâmetro do orifício de underflow (DU), codificada na variável X2, posto que a 
variável codificada X1 (correspondente ao comprimento de vortex finder) não 
apresentou nenhum efeito significativo. Pôde-se perceber ainda que o diâmetro do 
orifício de underflow (DU) possui efeito linear contrário à resposta CVU, isto é, à 
medida que DU foi majorado, CVU assumiu valores cada vez menores, o que é 
fisicamente consistente. 
 
Ainda é possível observar que o coeficiente linear da variável codificada X2 na 
Equação 5 é da mesma ordem de grandeza da média, o que faz com que CVU seja 
altamente dependente dessa variável e, por existir um efeito quadrático, essa 
variação não é linear, como ilustra a Superfície de Resposta mostrada na Figura 3. 
 
 

 
Figura 3. Superfície de Resposta obtida para a concentração volumétrica da corrente de 

underflow (CVU). 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Os hidrociclones estudados através do Planejamento de Experimentos não 
apresentaram diferenças significativas na resposta número de Euler (Eu), o que leva 
a concluir que as variáveis operacionais diâmetro do orifício de underflow (DU) e 

comprimento de vortex finder (l) não influenciam o gasto energético desses 

equipamentos. 
 
Já a concentração da corrente de underflow (CVU) é significativamente influenciada 
pelo diâmetro do orifício de underflow (DU), conforme a equação de regressão 
encontrada para essa resposta. Além disso, para o DU de 3,0x10-3 m, foi observado 
um aumento de até 42,9% na concentração da corrente inicialmente alimentada nos 
hidrociclones, o que caracteriza um enorme poder concentrador oferecido por essas 
configurações. 
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