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Resumo 

 

O uso de kits de hidrociclonagem à escala laboratorial serve para realizar experiências que 

normalmente são impossíveis de realizar em contexto industrial, onde a produção deve funcionar 

em modo contínuo e não deve ser afetada por experimentações. Os efeitos das alterações dos 

parâmetros operacionais devem ser bem conhecidos antes de proceder à sua realização. A 

criação de modelos empíricos torna-se um auxílio muito importante na tomada de decisão 

especialmente em situações de dimensionamento e simulação de processos. 

Este trabalho consiste na aplicação de uma metodologia de planeamento e desenho de 

experiências laboratoriais para um kit de hidrociclonagem da marca R.Mozley com um diâmetro 

de 2”.  

O objetivo é demonstrar todo o processo desde os ensaios laboratoriais, o processamento de 

dados, a análise estatística e a criação de relações empíricas matemáticas entre os parâmetros 

principais de avaliação do desempenho de um hidrociclone, como a recuperação de água no 

espessado, o diâmetro de corte, os parâmetros de perfeição e as condições de operação.  

Apesar de os modelos precisarem uma base dados maior, ou seja, um maior número de ensaios 

para serem estatisticamente mais representativos, o coeficiente de determinação múltipla para o 

diâmetro de corte entre os dados experimentais e os valores estimados foi 0.72. O fator 

diferenciador nos resultados foi a relação entre o captador e o bico, especialmente no diâmetro 

de corte. 
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Abstract 

 

The use of laboratory hydrocycloning kits is projected to conduct experiments that are normally 

impossible to perform in an industrial context, where production should operate continuously and 

should not be affected by experimentation tests. The effects of changing operating parameters 

should be well known before they are implemented. Therefore, the creation of empirical models 

becomes a very important, helping making decisions regarding size and processing simulation 

situations.  

This work consists in the application of a methodology for planning and design of laboratory 

experiments for a R. Mozley hydrocycloning kit with a diameter of 2”.  

The aim is to demonstrate the entire process, from laboratorial tests to data processing, statistical 

analysis and the creation of mathematical empirical relationships for the main parameters of 

evaluating the performance of a hydrocyclone, such as water recovery in underflow, cut size, 

parameters of perfection and operational conditions.  

Although the models need a larger data base for the cut size, the multiple determination coeficient 

between the experimental data and the estimated values was 0.72. The differentiating factor in 

the results was the diameter relationship between vortex finder and apex, especially in the d50c. 

The most suitable application for this type of hydrocyclone is desliming, with cut diameters in the 

order of 10-12μm and drainage coefficients in the order of 50%, sensitive to pressure variation. 
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DO Diluição da polpa do transbordo do 

hidrociclone; 

Do/Du                       Relação de diâmetros entre o captador e o 

bico do hidrociclone; 
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U Underflow 

  

Símbolos gregos                                Definição 

α                                     Parâmetro de perfeição do modelo de 
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1.Introdução 
 

1.1.Enquadramento do Tema 
 

O controlo do calibre das partículas que alimentam um determinado equipamento do processo 

de separação de diferentes minerais tem grande importância(King, 2012). Esse controlo tem de 

ser realizado diariamente em instalações de tratamento de minérios a partir de amostragens 

realizadas ao circuito para fazer análises granulométricas, nomeadamente dos produtos dos 

equipamentos de classificação.  

De forma geral, todos os equipamentos de classificação de partículas são desenhados para 

separar uma alimentação de partículas de um determinado material em um produto grosseiro e 

um produto fino. Provavelmente o uso mais comum dos equipamentos de classificação seja para 

prevenir que o material grosseiro deixe o circuito de cominuição(King, 2012).  

Os sistemas de classificação num processo de redução de calibre influenciam fortemente o 

desempenho do circuito, determinando as cargas circulantes, a capacidade do circuito e o calibre 

do produto final.(Napier-Munn et al.,1996).  

A classificação de sistemas de partículas pode dividir-se em dois grupos principais: a seco ou 

com o auxílio de água. Existem essencialmente dois tipos de classificadores: os crivos e os 

classificadores que se baseiam na variação da velocidade terminal de sedimentação das 

partículas de diferentes dimensões quando imersas num fluido viscoso(King, 2012). Um dos 

sistemas de classificação a húmido mais utilizado no processamento de minérios a nível 

industrial é o hidrociclone. Na fig.1 está ilustrado o modo de funcionamento de um hidrociclone. 

 

Figura 1- Um hidrociclone (à esquerda) onde estão representadas as partes constituintes e à direita um hidrociclone 
onde estão assinalados os fluxos. Adaptado de Wills & Finch, 2016 

 

O princípio de operação do hidrociclone é baseado no conceito de velocidade terminal de uma 

partícula sólida em água no seio de um campo centrífugo. O hidrociclone separa o material 
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através do qual é alimentado em dois produtos com distribuições granulométricas bastante 

distintas, um produto espessado em que a distribuição granulométrica é mais extensa e contém 

maior percentagem de partículas grosseiras e o produto transbordo em que a distribuição 

granulométrica é constituída por menos classes granulométricas e onde predominam os calibres 

mais finos que constavam na alimentação.  

A alimentação é feita tangencialmente ao corpo cilíndrico do hidrociclone. Devido às elevadas 

velocidades das partículas e à geometria cilíndrica e cónica do hidrociclone, são gerados campos 

centrífugos dentro do hidrociclone. Estes campos centrífugos são geralmente suficientemente 

elevados para criar um núcleo de ar ascendente em espiral ao longo do eixo do hidrociclone que 

geralmente se extende desde a abertura do bico, na base da secção cónica, passando pelo 

captador até chegar à saída do mesmo. Para este fenómeno acontecer a força do campo 

centrífugo tem de ser muito superior à força do campo gravítico.  

Segundo a teoria da hipótese da órbitra em equilíbrio, em inglês, The equilibrium orbit hypothesis, 

o processo de classificação operado pelo hidrociclone é determinado através do efeito conjugado 

entre duas forças competitivas que atuam em todas as partículas: uma força centrífuga que tem 

o efeito de encostar as partículas numa espiral descendente ao longo das paredes cónicas do 

hidrociclone e uma força que se opõe a esta e que se chama força de arrastamento, drag force. 

Qualquer partícula que experimente um equilíbrio entre as duas forças, diz-se que está numa 

órbitra de equilíbrio e tem igual probabilidade de se reportar ao produto espessado ou transbordo, 

estas partículas acabarão por se reportar a um dos produtos através de efeitos aleatórios, como 

o impacto com outras partículas ou correntes de eddy geradas no fluxo altamente turbulento 

dentro do hidrociclone.  

A avaliação do desempenho da classificação por qualquer sistema de classificação sólido-líquido 

ou sólido-sólido,é representada por uma curva de eficiência, também chamada curva de partição, 

curva de seletividade ou curva de Tromp.(Napier-Munn et al., 1996).  

Estas curvas são obtidas calculando a percentagem de partículas na alimentação de calibre i 

que se reportam ao produto espessado ou transbordo na fracção granulométrica i. A fig.2 ilustra 

uma função com o comportamento ”normal” em forma de S, sendo os números os números de 

partição calculados a partir da percentagem de partículas na alimentação de calibre i que se 

reportam ao produto espessado na fracção granulométrica i.                                                 
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Figura 2-Curvas de partição reais e corrigidas, assim como o d50 e d50c e a função bypass, Adaptado de Wills & 
Finch, 2016 

A partir da figura 2, é possível retirar informação sobre o diâmetro de corte(d50c), que representa 

o calibre de uma partícula que tem igual probabilidade de se reportar ao produto transbordo ou 

espessado, sobre a função bypass que representa a proporção de material que foi arrastado pela 

água para o produto espessado sem ter sido classificado e que deveria constar no produto 

transbordo e o índice de separação(S.I) que é o declive da função de partição e representa a 

qualidade da separação, quanto maior o declive melhor a separação terá sido.  

Este trabalho consiste na proposta de uma metodologia de avaliação da interdependência entre 

variáveis que foram consideradas importantes no processo de hidrociclonagem e que foram as 

possíveis de realizar experimentalmente tendo em conta as características e limitações do kit de 

hidrociclonagem da empresa R.Mozley.Ltd.  

Em cada ensaio realizado são determinados vários parâmetros que podem ser incorporados nos 

modelo empíricos a construir: d50c, a variável m da função Rosin-Rammler, o índice de 

separação(S.I), o α da função soma exponencial utilizada para descrever as curvas de partição 

do modelo de Lynch and Rao, o coeficiente de drenagem ou bypass e a proporção de água da 

alimentação que se reporta ao espessado.  

Como foi dito anteriormente, a avaliação do desempenho dos sistemas de classificação é muito 

importante, especialmente em circuitos fechados de moagem. Por isso, o engenheiro deve 

conhecer muito bem quais são as respostas, principalmente ao nível do d50c mas também das 

restantes variáveis, quando são alteradas condições do processo ou a geometria das partes 

constituintes do hidrociclone. Por exemplo, pode ser feito um estudo de libertação do minério e 

ser necessário diminuir o d50c de forma a ficar próximo do máximo calibre de libertação e obter 

melhores recuperações no processo de flutuação ou a alimentação da flutuação que é o produto 

do transbordo do hidrociclone ter de atingir uma determinada percentagem de sólidos em 

peso(Napier-Munn et al., 1996).  
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Na continuação deste raciocínio e por ser extremamente trabalhoso fazer experiências 

laboratoriais que cubram todas as possibilidades de combinações entre as variáveis e 

geometrias das partes constituintes do hidrociclone, que os modelos matemáticos sejam 

empíricos ou teóricos ganham grande importância, principalmente os modelos empíricos, através 

da simulação do comportamento do hidrociclone, dentro das condições testadas.  

Segundo Napier-Munn et al.,1996, na prática os modelos empíricos ainda prevalecem e são mais 

utilizados hoje em dia porque os modelos teóricos ainda não conseguem dar boas respostas nas 

condições em que os hidrociclones são mais utilizados, especialmente em condições de 

percentagens de sólidos na alimentação elevadas e também porque os modelos teóricos ou 

fundamentais requerem o uso de um grande trabalho de computação o que em termos de 

optimização não é prático por demorar muito tempo. 

  

 

1.2.Objetivo 
 

O objetivo desta dissertação é não só propor um modelo empírico calibrado de um hidrociclone 

de 2” de kit de classificação granulométrica por hidrociclonagem da marca R.MOZLEY Ltd., mas 

também aplicar uma metodologia de planeamento experimental e de processamento de dados. 

 

1.3.Organização da dissertação 
    

Após um capítulo introdutório, onde é feito um enquadramento do tema da tese, descreve-se o 

processo de hidroclassificação e a forma como é avaliado o seu desempenho e os objetivos. 

Este trabalho é composto por mais quatro partes: o estado da arte, a metodologia, os resultados 

e a sua discussão e considerações finais. 

 

Capítulo 2: Estado da Arte 

Neste capítulo são feitas referências a trabalhos realizados no passado sobre modelos de 

hidrociclones, com ênfase no desenho de experiências, nos procedimentos experimentais e no 

processamento dos dados, desde o momento em que estes problemas começaram a ser 

estudados até ao presente, abordando as diferentes metodologias propostas.  

 

Capítulo 3: Metodologia 

O capítulo da metodologia engloba o desenho das experiências, tendo em conta o número de 

variáveis escolhidas para incorporar o modelo a propor. Contém informação detalhada sobre o 
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kit de hidrociclonagem laboratorial e de todo o equipamento utilizado, o tipo de amostra e todo o 

procedimento laboratorial, a forma como os dados foram processados, desde a análise dos 

dados através de balanços de massa com excesso de dados até a criação de relações empíricas 

através de regressão múltipla. 

 

Capítulo 4: Resultados e Discussão 

Nesta secção do trabalho está descrita a forma como os dados foram processados, desde a 

análise da consistência dos dados através de balanços de massa, ajustamento por mínimos 

quadrados das composições granulométricas dos produtos de cada ensaio à criação de curvas 

de repartição reais, corrigidas, reduzidas e relações empíricas através de regressão múltipla.  

Como o processo foi repetitivo para todos os ensaios e para evitar a monotonia do leitor, dos 12 

ensaios realizados apenas foi escolhido 1 para colocar no corpo do trabalho para exemplificar 

todo o trabalho desenvolvido remetendo os restantes para anexo. 

 

Capítulo 5: Considerações Finais 

Este capítulo tem como finalidade fazer um balanço do trabalho desenvolvido e referir as 

principais conclusões e sugerir trabalhos futuros. 
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2. Estado da Arte 

 

Desde meados do século passado que os hidrociclones são utilizados em diversas indústrias, 

principalmente na mineira. A partir do momento em que a sua utilização começou a ser mais 

frequente, começaram a surgir metodologias propostas por diversos autores para o seu 

dimensionamento e avaliação do desempenho. Ao nível do dimensionamento uma das 

metodologias mais utilizadas hoje em dia é a proposta por Arteburn(1984). 

Para avaliar o desempenho uma das mais simples e mais utilizadas é a sugerida por 

Kelsall(1953) que ao observar após a construção das curvas de partição que o número de 

repartição não se aproximava de zero à medida que se aproximava do calibre 0, mas que atingia 

um valor constante, tem como pressuposto que partículas de todos os calibres são levadas por 

arrasto na água e se reportam ao produto espessado sem terem sido alvo de classificação e que 

essa proporção tem relação direta com a proporção de água da alimentação que se remete ao 

produto espessado. O número de repartição no produto espessado de partículas da classe i é 

dado por: 

 

                                          𝑆𝑖 = 𝑅𝑖
𝑈 = 𝑈𝑢𝑖

𝐹𝑓𝑖
                                                                            (1) 

 

Onde U e F são o caudal mássico de sólidos do espessado e da alimentação e ui e fi são as 

percentagens no espessado e alimentação da classe granulométrica i, respetivamente. O 

número de repartição corrigido no produto espessado de partículas da classe i é dado por: 

 

    𝐶𝑖 = 𝑅𝑖𝑐
𝑈 =

𝑆𝑖−𝑅𝑊
𝑈

1−𝑅𝑊
𝑈                               (2) 

𝑅𝑊
𝑈  é a proporção de água da alimentação que se reporta ao produto espessado. 

Os primeiros modelos que surgiram eram muito simples, por conterem pouca variáveis 

explicativas do processo e por aglomerar várias variáveis em apenas uma ou duas constantes 

como o caso do modelo de Bradley(1965) que se baseia na assunção de que o d50 seria definido 

principalmente pelo balanço de forças entre a força centrífuga e força de arrasto(drag force).(3) 

                                   𝑑50 = 𝑘 [
𝐷𝑐
3 𝜂

𝑄𝑓(𝜌𝑠−𝜌𝑙)
]
𝑛

                                                     (3) 

Sendo que Dc = Diâmetro do hidrociclone  

      η  =  Viscosidade do fluido 
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      Qf  = Caudal da alimentação  

      ρs = Peso volúmico dos sólidos  

      ρl = Peso volúmico da água  

      n = Constante hidrodinâmica(0.5 para fluxo laminar) 

     k = constante que incorpora outros factores, particularmente a geometria do 

hidrociclone 

         (Não foram encontradas as unidades nas referências bibliográficas) 

Os modelos mais utilizados hoje em dia na indústria, ainda são os modelos empíricos de Lynch 

and Rao(1975)(5) e o de Plitt(1976,1980)(6) que está incorporado no software MODSIM, assim 

como o de Nageswararao(1995) que está incorporado no software JKSimMet. 

 

Modelo de Lynch & Rao 

  𝑙𝑜𝑔10 𝑑50 = 0.04𝐷0 − 0.0576𝐷𝑢 + 0.0366𝐷𝑖 + 0.0299Ф𝑠 − 0.0001𝑄,              (4)  

 

d50 = diâmetro de corte (μm), 

Do = diâmetro do captador(cm), 

Du = diâmetro do bico(cm), 

Di = diâmetro da entrada(cm), 

Фs = percentagem de sólidos em peso(%), 

Q = caudal volumétrico de polpa(litros/min) 

 

Esta foi a equação obtida por Lynch and Rao, para as condições operacionais dos ensaios que 

eles realizaram. Os diâmetros de hidrociclones utlizados foram 4”, 6”, 10” e 15” e as percentagens 

de sólidos em peso foram de 15 a 70%. Contudo, para se obter uma equação do tipo Lynch and 

Rao válida e que se adeque a condições operacionais diferentes é necessário realizar ensaios e 

realizar o processamento dos dados de forma a calcular os coeficientes, k1 a k6(5). 

 

  𝑙𝑜𝑔10 𝑑50 = 𝐾1𝐷𝑜 − 𝐾2𝐷𝑢 + 𝐾3𝐷𝑖 +𝐾4Ф𝑠 − 𝐾5𝑄 + 𝐾6,                                    (5)  

 

Modelo de Plitt(1980) 
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          𝑑50𝑐 =
𝐹1. 39.7𝐷𝑐

0.46𝐷𝑖
0.6𝐷𝑜

1.21𝜂0.5𝑒𝑥𝑝[0.063Ф]

𝐷𝑢
0.71ℎ0.38𝑄0.45 (

ρ
𝑠
− 1

1.6
)
𝑘 ,                                                  (6)      

F1 = constante empírica, 

Dc = diâmetro do hidrociclone(cm), 

Di = diâmetro da entrada(cm), 

Do = diâmetro do captador(cm), 

η = visocidade da polpa(cP), 

Ф = concentração volumétrica de sólidos na polpa(%), 

Du = diâmetro do bico(cm), 

h = distância entre o bico e a terminação inferior do captador(cm), 

k = coeficiente hidrodinâmico, a ser determinado a partir dos dados experimentais, que 

assumindo regime laminar tem o valor de 0.5, 

Q = caudal de polpa da alimentação(litros/min, 

ρs = peso volúmico dos sólidos(g/cm3) 

 

Modelo de Nageswararao(1995) 

𝑑50𝑐
𝐷𝑐

  = 𝐾𝐷1 (
𝐷𝑜
𝐷𝑐
)
0.52

(
𝐷𝑢
𝐷𝑐
)
−0.47

𝜆0.93 (
𝑃

𝜌𝑃𝑔𝐷𝑐
)
−0.22

(
𝐷𝑖
𝐷𝑐
)
−0.5

(
𝐿𝑐
𝐷𝑐
)
0.2

𝜃0.15                  (7) 

 

𝐶𝑣 =fracção volumétrica de sólidos na polpa da alimentação 

𝐷𝑖,𝑜,𝑢,𝑐 = diâmetro da entrada, do captador, do bico e do hidrociclone(m) 

g = aceleração da gravidade(9.81𝑚/𝑠2) 

𝐿𝐶 =altura da secção cónica(m) 

𝜆 = termo de correção da sedimentação perturbada=101.82𝐶𝑣/(8.05(1 − 𝐶𝑣)
2) 

Θ = ângulo da secção cónica(graus) 

 

O modelo de Plitt foi construído através de um conjunto de ensaios com condições operacionais 

bastante alargadas, com diâmetros de hidrociclones de 1”1/4, 2”1/2 e 6” e resultados de trabalhos 
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anteriores de Lynch and Rao em que foram utilizados hidrociclones de maior diâmetro e os 

materiais de teste utilizados foi areia siliciosa.  O modelo de Nageswararao(1995)(7) que é dos 

mais recentes, assim como o de Asamoah(1996), ficam claramente fora do domínio de aplicação 

neste trabalho, uma vez que os diâmetros dos hidrociclones utilizados estão no intervalo 102-

381 mm e 102-508 mm, ou seja, os diâmetros mais pequenos que foram utilizados correspondem 

a 4”. 

Na literatura publicada, existem muitos trabalhos realizados por diversos autores e pelos 

próprios, a propor alterações aos modelos de Lynch and Rao(1975) e de Plitt(1976, 1980), 

nomeadamente dos coeficientes estimados a partir dos dados experimentais de cada um e de 

comparação entre os dois modelos, assim como a incorporação de novas variáveis nos modelos. 

De destacar os trabalhos de Flintoff et al 1987; Vallebuona et al, 1995; Nageswararao et al, 2004; 

Gupta and Yan, 2006 e Silva et al, 2013, contudo não existem muitos trabalhos realizados em 

hidrociclones de pequeno diâmetro, ou seja, inferior a 4”.  

Os outros modelos chamados fenomológicos ou multifísica (dinâmica dos fluidos computacional 

combinada/associada a modelos físicos de sedimentação centrífuga perturbada de partículas 

sólidas no seio de uma polpa), tentam representar o comportamento dos hidrociclones através 

da descrição do padrão dos fluxos dentro do hidrociclone e da interação entre as partículas e o 

fluxo (Vallebuona et al, 1995). Nesta área os trabalhos mais importantes foram realizados por 

Concha e Barrientos, 1992; Narasimha et al, 2005; King, 2012 e Narasimha et al 2014. 

Em vários trabalhos, é referido o efeito de anzol, que Nageswararao, 2016 faz um estado de arte 

do conhecimento atual sobre o assunto, destacando que os numerosos trabalhos realizados até 

ao momento são suportados por análises granulométricas erradas, devido a uma incorreta 

utilização dos equipamentos de análise granulométrica por difração laser, nomeadamente a nível 

das propriedades ópticas do material analisado.  

A ISO 13320:1999 recomenda o uso da teoria de Mie para análises granulométricas que 

contenham uma grande percentagem de partículas inferior a 50 μm. Os dados de entrada 

requeridos para gerar um padrão teórico de dispersão de acordo com a teoria de Mie são: o 

índice de refracção(RI), o coeficiente de extinção(índice de refracção imaginário), índice de 

refração imaginário do material de teste e o índice de refração do meio dispersante, que devem  

ser determinados e deve ser feito o ajuste no equipamento antes de proceder às análises 

granulométricas. Existe uma aproximação a esta teoria que não exige a determinação das 

propriedades ópticas do material de teste, contudo assim como o nome sugere é uma 

aproximação à teoria de Mie e nos calibres mais finos a análise granulométrica fica sujeita a 

erros. A exclusão do efeito de anzol nos modelos de simulação não conduz a grandes diferenças 

nos fluxos de massa nem nas distribuições granulométricas dos produtos. Desta forma, pode 

afirmar-se que tem um efeito placebo e que não tem utilidade para aplicações práticas. 
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3. Metodologia 

 

O planeamento e desenho das experiências foi baseado na metodologia da superfície de 

resposta (MSR) ou, em inglês, Response Surface Methodology (RSM), existem outras 

metodologias, de destacar a de Taguchi, 1987.  

A MSR é uma coleção de técnicas estatísticas e matemáticas úteis para desenvolver, melhorar 

e otimizar processos, assim como para desenho, desenvolvimento e criação de novos produtos 

e melhorar os produtos existentes. As suas maiores aplicações são a nível industrial, 

particularmente em situações onde existem muitas variáveis que potencialmente influenciam 

alguma medida do desempenho e/ou qualidade do processo. Essa medida de desempenho é 

chamada de resposta. As variáveis de entrada são chamadas variáveis independentes e estão 

sujeitas ao controlo do engenheiro ou cientista, pelo menos em testes ou ensaios 

experimentais(Montgomery et al, 2009).  

A sequência de aplicação da MSR inicia-se pela fase de triagem ou fase 0, onde são feitos os 

primeiros testes preliminares para estudar que variáveis são mais influentes na superfície de 

resposta e serve para eliminar as que são menos importantes. Neste trabalho, esta parte não foi 

realizada, tendo-se decidido inicialmente que as variáveis independentes a ser estudadas são: a 

pressão de injecção da alimentação da polpa, a percentagem de sólidos em peso da polpa na 

alimentação e a relação entre os diâmetros do captador e do bico do hidrociclone. A fase que se 

segue, fase 1, contempla os ensaios preliminares que são realizados para determinar os níveis 

das variáveis independentes a serem utilizados, por exemplo a pressão de injecção a 0.5, 1 e 

1.5 bar, definindo os valores extremos de operacionalidade.  

Tendo-se definido os valores extremos das variáveis independentes escolhidas, segue-se a 

construção do plano de ensaios. O plano de ensaios deve conter o número de ensaios a realizar 

e as condições de operação de cada ensaio. A definição do número de ensaios a realizar 

depende do número de variáveis independentes e do número de valores/níveis a utilizar por 

variável.(8). 

   

                                                       𝑁 = 𝐿𝑘 ,                                                    (8) 

onde N representa o número de testes, L o número de níveis por variável e k  o número de 

variáveis.  

A secção de apresentação dos resultados dá continuidade à aplicação da MSR, que envolve a 

estimação dos coeficientes que minimizam a soma dos quadrados dos resíduos/desvios entre 

as respostas previstas pelos modelos matemáticos de regressão não linear múltipla e as 

correspondentes respostas observadas. 
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4.Parte Experimental  

4.1.Equipamento 
 

Neste trabalho foi utilizado um kit de hidrociclonagem comercializado pela empresa R.Mozley 

Ltd., que é composto por 1) medidor da pressão (manómetro) de injecção, 2) válvula de  

alimentação ao hidrociclone, 3) válvula de bypass, 5) monobomba, 6) uma sump/tanque, 7) 

hidrociclone e 8) tubo do transbordo (Fig.3). Para o hidrociclone de duas polegadas que foi 

utlizado, estavam disponíveis dois captadores com diâmetros diferentes de 14.3 e 11.1mm,  e o 

bico ou apex era solidário com o corpo do hidrociclone. 

 

Figura 3-Kit de hidrociclonagem.(1) medidor de pressão(2)válvula de alimentação ao hidrociclone(3)válvula de 

bypass(4)tubo de saída do bypass(5)bomba(6)sump(7)hidrociclone(8)tubo do transbordo. Adaptado de Vallebuona, 

1995 

 

4.2.Desenho das experiências 
 

Foi definido inicialmente que o número de variáveis independentes a estudar seriam três, a 

pressão de injecção, a percentagem de sólidos em peso da polpa da alimentação e a relação 

entre os diâmetros do captador e do bico do hidrociclone.  

Como o kit de hidrociclonagem utilizado dispõe de dois captadores com diâmetros diferentes e o 

bico não era removível, apenas foi possível realizar duas combinações de relações entre 

diâmetros entre o captador e o bico. Assim decidiu-se que as outras variáveis também teriam 

dois níveis, um “alto” e um “baixo”. Aplicando a fórmula 8, o número de testes (N) é de oito, sendo 

que L, o número de níveis por variável é dois e k, o número de variáveis é 3. 

Para estimação da variância do erro experimental, realizaram-se mais quatro ensaios nas 

condições de operação do nível base ou de referência, neste caso as pressões de injecção e a 

percentagem de sólidos em peso com os valores médios dos respectivos níveis “alto” e “baixo” 
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e a relação entre os diâmetros do captador e bico foi mantida na relação mínima por não existir 

nenhum captador com dimensão intermédia. 

Foi realizado um ensaio preliminar para definir os níveis máximos da pressão de injecção e da 

percentagem de sólidos em peso da polpa. A percentagem de sólidos em peso nesse ensaio, foi 

38,5% com 10kg de areia para 16L de água e a pressão de injecção foi 1 bar contudo abrindo a 

válvula que controla o caudal de alimentação ao hidrociclone constatou-se que com o aumento 

da pressão de injecção acima de 1 bar a vibração do equipamento não permitia que a leitura da 

pressão fosse estável. O ensaio foi um fracasso porque ao fim de 10 minutos a monobomba 

entupiu. Isto significa que o kit não está preparado para lidar com polpas com percentagens de 

sólidos muito elevadas nem com as cargas circulantes geradas. 

Desta forma, foi realizado um segundo ensaio com uma percentagem de sólidos em peso igual 

a 28.6% e em que foi variada a pressão de injecção entre 0.5 e 1 bar e o kit de hidrociclonagem 

se manteve estável. Tendo em conta todas estas limitações do kit de hidrociclonagem, na tabela 

1 estão resumidas as condições operacionais dos ensaios realizados com vista à afinação do 

modelo matemático. 

 

Tabela 1 - Plano de Ensaios 

Ensaios 

Variáveis fixas Variáveis independentes 

Dc 
(mm) 

Di 
(mm) 

H 
(mm) 

Du 
(mm) 

Do 
(mm) 

Do/Du 
ΔP 

(bar) 
%Sp DA 

E1 50.8 32.9 300 9.4 14.3 1.52 0.5 16.67 5 

E2 50.8 32.9 300 9.4 14.3 1.52 0.5 28.57 2.5 

E3 50.8 32.9 300 9.4 14.3 1.52 1 16.67 5 

E4 50.8 32.9 300 9.4 14.3 1.52 1 28.57 2.5 

E5 50.8 32.9 300 9.4 11.1 1.18 0.5 16.67 5 

E6 50.8 32.9 300 9.4 11.1 1.18 0.5 28.57 2.5 

E7 50.8 32.9 300 9.4 11.1 1.18 1 16.67 5 

E8 50.8 32.9 300 9.4 11.1 1.18 1 28.57 2.5 

E9 50.8 32.9 300 9.4 11.1 1.18 0.7 23.08 3.3 

E10 50.8 32.9 300 9.4 11.1 1.18 0.7 23.08 3.3 

E11 50.8 32.9 300 9.4 11.1 1.18 0.7 23.08 3.3 

E12 50.8 32.9 300 9.4 11.1 1.18 0.7 23.08 3.3 

 

 
 

4.3. Material 
 

O material sólido utilizado foi uma areia siliciosa, de massa volúmica igual a 2.6 g/cm3. A amostra 

que foi utilizada para realizar os ensaios teve de ser moída num moinho de bolas , por ter um 

calibre demasiado grosseiro para constituir a alimentação a um hidrociclone de 2” de diâmetro.  
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Foi constituído um lote de material sólido com um calibre máximo das partículas, após a moagem, 

de 224 μm, e com o qual se prepararam as polpas de alimentação de todos os ensaios. Na tabela 

2, estão as análises granulométricas realizadas. 

Tabela 2-Análises granulométricas do lote de alimentação com difractometria laser através do equipamento Cilas 
920L 

Calibre 
(μm) 

Cum. Inf.  
(Teste 1) 

Cum. Inf. 
(Teste 2) 

Cum. Inf. 
Média (%) 

Intervalo 
(μm) 

% peso 
simples 

400 1 1 100 -400+315 0.000 

315 1 1 100 -315+280 0.000 

280 1 1 100 -280+224 0.000 

224 1 1 100 -224+180 0.670 

180 0.994 0.993 99.330 -180+140 5.015 

140 0.947 0.939 94.315 -140+112 9.525 

112 0.855 0.841 84.790 -112+90 11.715 

90 0.737 0.725 73.075 -90+63 10.345 

63 0.626 0.628 62.730 -63+56 0.845 

56 0.616 0.622 61.885 -56+45 0.880 

45 0.605 0.615 61.005 -45+36 2.115 

36 0.585 0.592 58.890 -36+32 1.890 

32 0.568 0.572 57.000 -32+25 5.070 

25 0.520 0.519 51.930 -25+20 4.445 

20 0.477 0.473 47.485 -20+15 4.465 

15 0.433 0.427 43.020 -15+12 2.970 

12 0.403 0.398 40.050 -12+10 2.590 

10 0.377 0.372 37.460 -10+8 3.370 

8 0.344 0.338 34.090 -8+6 4.560 

6 0.298 0.292 29.530 -6+5 2.880 

5 0.270 0.263 26.650 -5+4 3.430 

4 0.236 0.229 23.220 -4.0+3.2 3.265 

3.2 0.203 0.196 19.955 -3.2+2.6 2.880 

2.6 0.174 0.168 17.075 -2.6+2.0 3.375 

2 0.140 0.134 13.700 -2.0+1.4 4.075 

1.4 0.098 0.094 9.625 -1.4+1.0 3.235 

1. 0.065 0.063 6.390 -1.0+0.7 2.735 

0.7 0.037 0.036 3.655 -0.7+0.5 1.910 

0.5 0.018 0.017 1.745 -0.5+0.3 1.600 

0.3 0.002 0.001 0.145 -0.3+0.0 0.145 

     100.000 

 

 



 

16 
 

 

Figura 4-Composição granulométrica média do lote de alimentação de todos os ensaios resultante da média dos 
resultados de duas análises granulométricas 

 

 

4.4.Procedimento 
 

Em cada ensaio a polpa de alimentação ao hidrociclone foi preparada na sump (Fig.3) juntando 

a quantidade de água e de sólidos de acordo com o plano de ensaios definido. A amostragem 

dos produtos transbordo e espessado foi feita simultaneamente com baldes de 20 L, sendo que 

a duração da amostragem era o tempo que demorava a esvaziar a sump. 

Para a realização dos balanços de massa, foi também recolhido um produto, designado por 

sobras, relativo ao material que não foi amostrado em nenhum dos produtos transbordo ou 

espessado e que era obtido pelos dois drenos da bomba.  

Cada amostra dos produtos transbordo, espessado e sobras foi filtrada num filtro de pressão, 

foram pesadas a água e a amostra húmida que resultaram da separação sólido-líquido efetuada 

pelo filtro, após este processo as amostras foram colocadas na estufa a 105º. Depois de estarem 

secas, as amostras foram pesadas, divididas com o divisor Jones e amostradas para realizar 

análises granulométricas com um analisador granulométrico baseado na difractometria a laser, 

modelo Cilas920L. A quantidade que o equipamento Cilas920L requer para a realização de uma 

análise granulométrica é muito pequena, cerca de 1 grama, constituindo uma sub-amostra da 

amostra inicial. Em testes preliminares foram feitas análises granulométricas à mesma amostra 

para avaliar as diferenças que poderiam surgir no resultado devido a erros de amostragem e de 

medição pelo equipamento Cilas920L, verificando que as diferenças não eram significativas. 
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5.Resultados 
 

Na tabela 3, estão os dados recolhidos relativamente aos balanços de massa de sólidos e água 

em cada um dos ensaios, constituindo assim valores medidos sem qualquer alvo de correção. 

 

Tabela 3-Balanços de Massa com valores medidos de todos os ensaios realizados 

 
 

Estes dados servem para avaliar, quantificar as perdas, calcular as recuperações de sólidos no 

espessado, a repartição dos caudais de água e as diluições dos produtos em cada ensaio. 

De forma geral, os balanços de massa não apresentam erros muito elevados, inferiores a 2.5% 

no que diz respeito aos sólidos, exceptuando o ensaio 2 em que as perdas foram superiores a 

10%. Relativamente aos balanços de água, as maiores perdas observadas também foram no 

ensaio 2. Constata-se que os erros foram diminuindo ao longo dos ensaios, demonstrando um 

refinamento cada vez maior no procedimento de amostragem e tratamento das amostras. 

Para além dos dados sobre as diluições dos produtos e recuperações de sólidos e água no 

espessado, as análises granulométricas dos produtos de cada ensaio são a informação principal 

e que conjuntamente com as diluições constituem um problema de balanços de massa complexo 

com vista à criação de um conjunto de dados consistente. 

 

5.1.Processamento dos dados 
 

O processamento dos dados experimentais é um problema de balanços de massa com excesso 

de dados. Uma estimativa expedita do rendimento em peso do produto espessado, �̂�𝑈, que 

minimiza a soma dos quadrados dos erros de fecho (resíduos) das equações de balanço, é dada 

pela fórmula seguinte, solução de problema de mínimos quadrados lineares (9): 

�̂�𝑈 =
𝑈

𝐹
=

∑ (𝑓𝑖−𝑜𝑖)(𝑢𝑖
𝑛
𝑖=1 −𝑜𝑖)

∑ (𝑢𝑖
𝑛
𝑖=1 −𝑜𝑖) 

2 ,                                (9)  

  

Transbordo Espessado Sobras Total Transbordo Espessado Sobras Total Perdas Perdas(%)

1 4047.0 4575.4 841.0 9463.4 135.7 1625.4 189.3 1950.5 49.5 2.5 81.3 83.3 91.9 0.53

2 3587.2 3973.9 846.0 8407.2 283.4 2871.5 375.6 3530.6 469.4 11.7 71.8 81.3 90.1 0.53

3 5321.4 2518.7 886.7 8726.8 214.9 1584.2 154.7 1953.8 46.2 2.3 79.2 81.1 85.3 0.32

4 5012.9 2337.0 2251.7 9601.6 473.6 3017.8 437.3 3928.6 71.4 1.8 75.4 76.8 82.4 0.32

5 4174.2 4562.1 1212.5 9948.9 132.3 1617.6 227.0 1977.0 23.0 1.2 80.9 81.8 92.4 0.52

6 4445.4 4288.6 1207.6 9941.6 304.0 3217.1 460.6 3981.6 18.4 0.5 80.4 80.8 91.2 0.49

7 4466.8 4354.7 1152.5 9973.9 119.8 1650.2 217.7 1987.7 12.3 0.6 82.5 83.0 93.2 0.49

8 4800.5 4042.6 1123.4 9966.5 285.6 3247.0 430.8 3963.4 36.7 0.9 81.2 81.9 91.9 0.46

9 4661.4 4338.1 1106.7 10106.2 190.3 2472.6 320.6 2983.5 16.5 0.6 82.4 82.9 93.1 0.48

10 4500.6 4406.7 1239.5 10146.7 197.8 2420.6 356.4 2974.8 25.2 0.8 80.7 81.4 92.8 0.49

11 4420.4 4148.4 1359.0 9927.8 213.0 2380.8 377.5 2971.3 28.7 1.0 79.4 80.1 91.6 0.48

12 4605.7 4213.4 1257.6 10076.7 209.0 2397.4 370.3 2976.7 23.3 0.8 79.9 80.5 92.2 0.48

RE (1) RE(2) Rf
Balanço mássico de sólidos (g)Balanço (volumétrico) de água (ml)

RE(3)Ensaios
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Com n igual ao número de classes granulométricas dos produtos. 

A estimação do rendimento em peso e simultâneo ajustamento/correcção dos resultados das 

análises granulométricas pode ser feito mediante formulação e resolução de problema de 

optimização mais complexo de mínimos quadrados ponderados não lineares com restrições 

lineares e não lineares.  

A função objectivo a minimizar é a soma de quadrados dos ajustamentos/correcções, SQA, das 

grandezas medidas ponderados pelo inverso do desvio padrão dos respetivos erros 

experimentais de amostragem e análise. As restrições do problema traduzem 1) a satisfação 

exacta pelos valores ajustados das equações de balanço, 2) a não negatividade dos valores 

ajustados, 3) soma dos valores ajustados por fluxo igual a 100% e 4) Rendimento em peso 

estimado no intervalo entre 0 e 1.  

A formulação matemática do problema de optimização não linear é a que se segue.  

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑆𝑄𝐴

=∑(
𝑓𝑖 − 𝑓𝑖
𝜎𝑓

)

2

+ (
𝑢𝑖 − �̂�𝑖
𝜎𝑢

)
2

+ (
𝑜𝑖 − �̂�𝑖
𝜎𝑜

)
2𝑛

𝑖=1

+ (
𝐷𝑓 − �̂�𝑓

𝜎𝐷𝑓
)

2

+ (
𝐷𝑢 − �̂�𝑢
𝜎𝐷𝑢

)

2

+ (
𝐷𝑜 − �̂�𝑜
𝜎𝐷𝑜

)

2

                                                        

Sujeito a: 

𝑓𝑖 − (�̂�𝑈 ∗ �̂�𝑖) − (1 − �̂�𝑈) ∗ �̂�𝑖 = 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

�̂�𝑓 − (�̂�𝑈 ∗ �̂�𝑢) − (1 − �̂�𝑈) ∗ �̂�𝑜 = 0 

∑𝑓𝑖 = 100

𝑛

𝑖=1

 

∑�̂�𝑖 = 100

𝑛

𝑖=1

 

∑�̂�𝑖 = 100

𝑛

𝑖=1

 

𝑓𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

�̂�𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

�̂�𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

                                                                    0 ≤ �̂�𝑈 ≤ 1                                                             (10) 
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Como já referido, os ajustamentos podem ser ponderados com pesos, W, que são os inversos 

dos desvios padrão, , dos erros experimentais, Na ausência de replicação dos dados (análises 

granulométricas), optou-se por adoptar regras práticas utilizadas no JKRMC (Julius Kruttschnitt 

Research Mineral Center) no que concerne aos desvios padrão do erro associado a cada 

grandeza medida resumidas nas Tabelas 4, 5 e 6. 

A abordagem do JKRMC é no caso de não existir possibilidade ter valores medidos do desvio-

padrão, que é o caso mais comum, os erros de amostragem e de medição podem ser 

considerados como a combinação de erros fixos e relativos quando o número de partículas nas 

classes granulométricas de interesse é muito grande, por exemplo 10 mil partículas. 

 

Tabela 4-Desvios.padrão sugeridos pelo JKTech tendo em conta a %retida. Adaptado de Napier-Munn et al., 1996) 

% Retida 
Desvio-Padrão 

absoluto 
Desvio-Padrão 

relativo 
Peso 

W 

0.1 0.11 110 82.64 

0.5 0.15 30 44.44 

1 0.2 20 25.00 

5 0.6 12 2.78 

10 1 10 1.00 

20 1 5 1.00 

50 1 2 1.00 
 

A tabela 4 são apresentados os pesos a utilizar como ponderadores nos produtos e nas diluições 

de cada um dos ensaios para algumas classes granulométricas. Uma formulação mais geral de 

modelo de erro experimental é resumida na Tabela 5. 

 

 

Tabela 5-Fórmula de cálculo dos desvios-padrão generalizada. Adaptado de Napier-Munn et al., 1996) 

Modelo do erro experimental 

Análise granulométrica 

σx =desvio padrão mínimo+Taxa de crescimento*teor, teor<valor de corte 

σx =desvio padrão máximo, se teor ≥ valor de corte (X = o,u,a) 

Diluições 

σ=desvio padrão 
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Tabela 6-Heurística utilizada pelo JKTech para estimar os desvios-padrão dos produtos e da diluição. Adaptado de 
Napier-Munn et al., 1996) 

Parâmetros do modelo de erro 
experimental 

Análise granulométrica 

Valor de corte (%)        9.00 

Desvio padrão mínimo (%) 0.10 

Desvio padrão máximo (%)  1.00 

Taxa de crescimento (%/%) 0.10 

Diluições 

Desvio padrão (-) 0.10 

 

A heurística utilizada pelo JKRMC nestas situações diz que quando a percentagem em peso em 

uma determinada classe granulométrica for superior a 9% o desvio padrão absoluto assumido é 

1%. Se a percentagem em peso for inferior a 9%, o desvio padrão do erro é 0.1 somando a 

percentagem da classe granulométrica dividida por 10. 

A resolução do problema (10) é feita com recurso, no programa EXCEL, à aplicação de 

suplemento (add-in) denominado por Solver. Este suplemento oferece, para problemas de 

optimização não lineares com restrições, o poderoso e robusto algoritmo iterativo do Gradiente 

Reduzido Generalizado (GRG)(Reklaitis et al., 1983) 

Como algoritmo iterativo, requer uma estimativa inicial da solução procurada. Uma estimativa 

inicial do rendimento em peso é dada pela equação (9) e para as percentagens em peso das n 

fracções granulométricas os respectivos valores medidos. Os resultados do problema enunciado, 

são as composições granulométricas ajustadas dos produtos e da alimentação, as diluições 

ajustadas e o rendimento em peso do espessado.  

A reconciliação das composições granulométricas dos produtos é um passo fundamental no 

tratamento dos dados, de modo a obter-se um conjunto de dados corrigidos consistentes, no 

sentido de satisfazerem exactamente as equações de balanço de massa global e por fracção 

granulométrica. A partir das fracções granulométricas ajustadas, podem calcular-se os números 

de repartição (reais e corrigidos). 

 

                                         �̂�𝑖
𝑈 = �̂�𝑈 ∗

�̂�𝑖

𝑓𝑖
,        𝑖 = 1,2, … ,30                                            (11) 

 

A partir dos números de repartição reais podem calcular-se número de repartição corrigidos, que 

podem ser definidos a partir de(11): 
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                                          𝑅𝑖𝑐
𝑈 =

�̂�𝑖
𝑈 − 𝑅𝑊

𝑈

1 − 𝑅𝑊
𝑈 ,          𝑖 = 1,2, … ,30                                            (12) 

 

𝑅𝑊
𝑈  é o coeficiente de drenagem ou bypass, definido como a fracção mássica de polpa da 

alimentação do hidrociclone que é recuperada no produto espessado, mas que não foi alvo de 

hidroclassificação. Uma boa aproximação para estimar o bypass é considerar o número de 

repartição real mais baixo ou no caso em que a curva de partição real apresente o efeito de 

anzol, considerar o número de repartição em que ocorre a inflexão, como representativo do 

bypass. 

Contudo neste trabalho, foi considerada a estimação da repartição do caudal de água que se 

reporta ao produto espessado, Rf. 

Para obter uma melhor estimativa da verdadeira curva de eficiência (repartição), é necessário 

ajustar uma função matemática aos pontos experimentais (Napier-Munn., et al 1996). As duas 

funções mais conhecidas são as de Rosin-Rammler, derivadas independentemente por (Reid, 

1971) e por Plitt(1971) e a soma exponencial derivada por Whitten (1966,1996) e utilizada 

largamente por Lynch & Rao,1975, 1977.  

Segundo King, 2012, além das funções Rosin-Rammler(13) e a soma exponencial(14), a 

função logística(15) também apresenta bons resultados e costuma ser utilizada também para 

descrever as curvas de partição ideais de unidades de classificação, nomeadamente 

hidrociclones. 

 

Rosin-Rammler 

                                    𝑒(𝑑𝑝𝑖) = 1 − ex p(−0.693𝑥𝑖)
𝑚 ,                                      (13)            

 

Soma exponencial 

                                         𝑒(𝑑𝑝𝑖) =  
𝑒𝑥𝑝(∝𝑥𝑖)−1

𝑒𝑥𝑝(∝𝑥𝑖)+𝑒𝑥𝑝(∝)−2
    ,                                         (14)         

Logística 

 

                                      𝑒(𝑑𝑝𝑖) = (1/(1 + 𝑥𝑖
−𝜆),                                                   (15)            
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Nas equações (13,14 e 15) os parâmetros m, α e λ, são parâmetros de cada um dos modelos 

de funções de repartição e devem ser estimados para se ajustarem aos dados experimentais. 

Enquanto xi é igual a dpi/d50c, sendo dpi  o diâmetro médio (média geométrica) das partículas da 

classe granulométrica i.  

Segundo Nageswararao, 2016, as tentativas de modelação do efeito de anzol não passam de 

simples transformações matemáticas, que não têm justificação física no processo de 

classificação e que desta forma, apenas servem para ajustar os dados experimentais a uma 

curva teórica conhecida ou para gerar outra equação que possa ser utilizada em modelos de 

simulação. É pertinente considerar os trabalhos de Finch, 1983, Whitten,1996 e Minkov, 2014 

em que existe uma tentativa de criar uma função matemática que incorpore e descreva da forma 

mais aproximada possível esse efeito, contudo os dados experimentais não são bem 

representados por estas curvas. 

Neste trabalho foram utilizados os modelos de Plitt/Reid ou Rosin-Rammler e de Lynch and Rao 

ou Whitten para representar os números de repartição reais. Este procedimento envolveu não só 

a estimação dos parâmetros d50c, m e α mas também o bypass, neste caso indicado como Rf. 

As curvas reais, foram afetadas posteriormente pela subtração do efeito do bypass ou Rf para a 

obtenção das curvas corrigidas. 

Resumindo, foram calculados 2 conjuntos de números de repartição reais teóricos, ajustando 

três parâmetros em cada um dos conjuntos. 

No modelo de Plitt/Reid os parâmetro ajustados foram, o d50c, o Rf e o parâmetro de perfeição 

m, enquanto no modelo de Lynch and Rao foram ajustados os mesmos parâmetros excepto o 

parâmetro de perfeição que no modelo de Lynch and Rao é o α. 

A equação utilizada para calcular os números de repartição reais ajustados ou teóricos foi a 

seguinte: 

                                               𝑅𝑖𝑎𝑑𝑗
𝑢 (�̅�𝑖) =  𝑅𝑤

𝑢 + (1 − 𝑅𝑤
𝑢 )𝑒(𝑑𝑝𝑖)                                     (15) 

 

A estimação dos parâmetros foi feita pelo método de mínimos de mínimos quadrados não 

lineares utilizando o suplemento Solver do EXCEL. Na tabela 7 estão os resultados obtidos: 
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Tabela 7-Resumo das condições de operação e respostas obtidas em cada um dos ensaios 

 

 

Como se pode observar da tabela 7, além dos parâmetros estimados, Rf, d50c, m e α, foram 

também incluídos o SI (em inglês, sharpness index) e uma metodologia alternativa introduzida 

por Arteburn para o cálculo do d50c. 

Os valores de Rf, d50c e SI nos modelos de Plitt/Reid e de Lynch and Rao são muito semelhantes, 

por isso na tabela 7 apenas estão os valores do modelo de Plitt/Reid. 

Os efeitos da geometria dos hidrociclones e das condições de operação no processo de 

hidrociclonagem é conhecido e está amplamente documentado em diversa bibliografia sobre o 

tema. O que é mais difícil de prever é o efeito conjugado das várias variáveis e a forma como 

interagem entre si.  

Segundo Wills & Finch, 2016, o diâmetro de corte(d50c) é inversamente proporcional à 

recuperação de sólidos no produto espessado. O d50c aumenta com hidrociclones de maior 

diâmetro, com polpas de alimentação com maiores percentagens de sólidos e/ou viscosidade, 

diminui com o caudal de alimentação, ou seja, com a pressão de injecção, aumenta com 

captadores de maior diâmetro e com bicos de menor diâmetro e diminui se forem montados 

inclinados e não de forma vertical, como é mais habitual.  

Em relação à eficiência da classificação, depende bastante da correta escolha das dimensões 

do hidrociclone, mas de forma geral, diminui com a percentagem de sólidos na polpa da 

alimentação mas aumenta com a limitação da repartição de caudais de água excessivos para o 

produto espessado(Rf) evitando o arrastamento de partículas que deveriam reportar-se ao 

produto transbordo.  

A repartição do caudal de água para o produto espessado depende essencialmente da relação 

entre os diâmetros do captador e do bico, quanto maior o bico e menor o captador, maior é o 

caudal de água que se reporta ao produto espessado. Quanto maior o caudal de alimentação, 

maior a pressão de injecção e consequentemente menor é a repartição do caudal de água para 

o produto espessado, o mesmo se passa com a inclinação do hidrociclone. O aumento da 
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percentagem de sólidos na alimentação também leva a um aumento da repartição do caudal de 

água para o produto espessado. 

Tendo em conta a informação descrita anteriormente e que resulta de experiência empírica 

acumulada ao longo de muitos anos, é possível chegar a algumas conclusões sobre a qualidade 

das respostas obtidas relativamente ao conjunto de ensaios realizado. 

Como já tinha sido constatado na tabela 3, relativamente aos balanços de massa medidos, o 

ensaio 2 foi o que teve maiores perdas e isso reflete-se como no d50c, obtendo um valor anómalo 

de 12.9 μm. Para analisar o efeito da diluição na alimentação podemos comparar os ensaios 

E1(E4) e E2(E5), em que a relação bico captador é fixa assim como a pressão. Como seria de 

esperar com uma diluição menor, ou seja, com maior percentagem de sólidos em peso, o Rf 

seria maior e isso é confirmado, visto que no ensaio E1(E4) a diluição é igual a 5 e no ensaio 

E2(E5) é igual 2.5 e os valores de Rf são 51.8% e 60.6%, respectivamente. Contudo observa-se 

uma relação oposta nos ensaios E5(Novo) e E6(Novo) em que com uma menor diluição se 

obteve um valor de Rf mais elevado, ainda que relação captador/bico seja menor que nos ensaios 

E1(E4), E2(E5).  

Os conjuntos de ensaios E1(E2), E2(E5) e E3(E6), E4(E8) são ensaios em que a relação do 

captador e do bico se manteve, mas foram manipuladas as diluições e as pressões. Ignorando o 

efeito das diluições, considerando apenas o efeito da pressão, existe uma clara diferença nos 

resultados de Rf entre o primeiro conjunto de ensaios E1(E2), E2(E5) em que a pressão foi 

menor, igual a 0.5 bar e o segundo conjunto de ensaios E3(E6), E4(E8) em que a pressão foi 

maior, igual a 1 bar.  

Em suma, os valores apresentam baixa variabilidade, exceptuando o Rf. As diferenças são tão 

pequenas que é difícil assegurar se foram consequência da manipulação das variáveis ou de 

erros experimentais, até porque não existiu repetição de ensaios. O ensaio E2 tem um valor 

anómalo por ser mais elevado comparativamente aos restantes, mas na teoria é o ensaio em 

que as condições de operação são mais favoráveis á obtenção de um d50c mais elevado, com a 

maior relação captador/bico, a menor pressão de injecção e a diluição mais baixa. Por ser 

extremamente difícil analisar desta forma um pouco qualitativa e pela quantidade reduzida de 

ensaios, faz mais sentido a avaliação da significância do efeito das variáveis operacionais nos 

parâmetros de perfeição, no d50c e no Rf após a construção dos modelos empíricos. 

Como foi dito anteriormente, um dos parâmetros estimados e variável de optimização no 

problema formulado em (10), foi o rendimento em peso no espessado. O rendimento em peso 

ou recuperação foi calculado de 4 formas distintas. O primeiro cálculo foi feito através das 

pesagens, o segundo através das diluições, o terceiro com a equação (9) com composições 

granulométricas medidas dos produtos e por fim através da resolução do problema de otimização 

não-linear com restrições lineares enunciado em (10). Os três primeiros valores servem como 

estimativa inicial e como comparação com o valor obtido através da resolução do problema (10), 
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em que o cálculo da recuperação se faz de par com o ajustamento/correcção das composições 

granulométricas medidas. A comparação entre resultados serve para verificar a magnitude que 

o ajuste provocou no cálculo da recuperação. Na tabela 8 estão resumidos os resultados das 

recuperações no espessado: 

 

Tabela 8-Valores de recuperação no espessado calculados de 4 formas diferentes 

Ensaios RU 
RU=(DF-DO)/(DU-DO) RU RU 

linear não linear 

1 83.3 91.9 86.2 83.9 

2 81.3 90.1 90.1 86.7 

3 81.1 85.3 78.7 77.3 

4 76.8 82.4 79.5 78.0 

5 81.8 92.4 91.6 88.0 

6 80.8 91.2 85.3 81.7 

7 83.0 93.2 85.3 81.7 

8 81.9 91.9 85.3 81.7 

9 82.9 93.1 87.0 84.1 

10 81.4 92.8 85.1 83.3 

11 80.1 91.6 88.4 84.2 

12 80.5 92.2 84.1 82.7 
 

O conjunto de valores consistente e que foi utilizado para calcular os números de repartição é o 

que tem a referência “não-linear”. Os outros 3 valores são estimativas iniciais antes do ajuste 

das composições granulométricas.  

De forma geral, os valores obtidos através do cálculo das diluições são os que apresentam 

maiores discrepâncias em relação aos outros grupos, sendo que os valores calculados através 

das diluições são todos mais elevados que os restantes.    

O mesmo se verifica com a recuperação em peso calculada pela fórmula (9), mínimos 

quadrados lineares, que tem valores mais aproximados na estimativa não-linear, mas que são 

todos mais elevados que as estimativas não-lineares. Em relação à estimativa inicial feita através 

das pesagens, comparando com a estimativa não-linear os valores já não mantêm a relação de 

a estimativa inicial ser sempre mais elevada que a estimativa não-linear. Os valores entre os dois 

grupos são próximos, excetuando o ensaio 5, em que a estimativa inicial foi 81.8% e a estimativa 

não-linear foi igual a 88%. Em comparação com as outras respostas obtidas, na tabela 7, 

observa-se que os valores mais baixos de Rf coincidem com os ensaios em que a recuperação 

foi mais baixa.       



 

26 
 

5.2.Curvas de Repartição 
Neste sub-capítulo serão apresentados os resultados de 1 dos 12 ensaios realizados sob a forma de tabelas e gráficos, deixando os resultados dos ensaios 

restantes para anexo, na tentativa de evitar um padrão de repetição extenso no corpo do trabalho. 

Tabela 9-Composições granulométricas (medidas e corrigidas) dos produtos do ensaio 1 

Transbordo (o) Espessado (u) Alim. (a) Transbordo (ô) Espessado (û) Alim. (â) (o-ô)/o (u-û)/u (a-â)/a

400 -400+315 354.96 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

315 -315+280 296.98 315 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

280 -280+224 250.44 280 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

224 -224+180 200.80 224 0.00 0.63 0.67 0.01 0.70 0.59 2.26E-07 -7.59E-02 -4.16E-01 5.00E-01

180 -180+140 158.75 180 0.00 3.82 5.02 0.01 4.49 3.77 5.90E-08 -6.05E-02 -1.40E+00 2.07E+00

140 -140+112 125.22 140 0.00 7.72 9.53 0.00 9.03 7.57 7.05E-08 -3.39E-02 -1.50E+00 1.95E+00

112 -112+90 100.40 112 0.00 10.05 11.72 0.00 11.75 9.86 9.95E-08 -3.24E-02 -1.70E+00 1.86E+00

90 -90+63 75.30 90 0.00 12.72 10.35 0.00 12.56 10.54 2.21E-08 0.00E+00 1.58E-01 -1.92E-01

63 -63+56 59.40 63 0.00 2.92 0.84 0.00 1.47 1.23 5.42E-09 0.00E+00 3.71E+00 -2.08E+00

56 -56+45 50.20 56 0.00 5.05 0.88 0.00 1.53 1.29 6.81E-09 -2.65E-08 5.81E+00 -2.16E+00

45 -45+36 40.25 45 0.00 5.59 2.12 0.00 3.26 2.74 1.86E-08 0.00E+00 3.53E+00 -2.00E+00

36 -36+32 33.94 36 0.00 3.12 1.89 0.00 2.61 2.19 7.51E-09 0.00E+00 1.24E+00 -1.04E+00

32 -32+25 28.28 32 0.00 6.44 5.07 0.00 6.27 5.26 5.82E-08 0.00E+00 2.35E-01 -3.05E-01

25 -25+20 22.36 25 0.00 5.05 4.45 0.00 5.18 4.34 3.40E-08 -5.74E-03 -2.10E-01 1.88E-01

20 -20+15 17.32 20 0.00 5.16 4.47 0.00 5.25 4.40 3.43E-08 -3.33E-03 -1.45E-01 1.14E-01

15 -15+12 13.42 15 1.14 3.36 2.97 1.13 3.34 2.99 6.12E-09 3.89E-03 3.65E-02 -4.49E-02

12 -12+10.0 10.95 12 3.46 2.57 2.59 3.44 2.51 2.66 -1.87E-11 4.04E-02 1.65E-01 -1.96E-01

10 -10.0+8.0 8.94 10 7.44 2.92 3.37 7.31 2.81 3.53 2.07E-08 1.59E-01 2.85E-01 -3.73E-01

8 -8.0+6.0 6.93 8 13.07 3.42 4.56 12.83 3.28 4.82 3.34E-08 2.35E-01 3.24E-01 -4.62E-01

6 -6.0+5.0 5.48 6 8.80 1.99 2.88 8.53 1.93 3.00 7.47E-08 2.66E-01 1.95E-01 -2.99E-01

5 -5.0+4.0 4.47 5 10.55 2.28 3.43 10.32 2.23 3.53 6.94E-08 2.28E-01 1.51E-01 -2.37E-01

4 -4.0+3.2 3.58 4 9.73 2.14 3.27 9.55 2.12 3.31 6.68E-08 1.79E-01 7.42E-02 -1.16E-01

3.2 -3.2+2.6 2.88 3.2 7.97 1.87 2.88 7.90 1.88 2.85 5.23E-08 6.82E-02 -4.17E-02 7.03E-02

2.6 -2.6+2.0 2.28 2.6 8.52 2.21 3.38 8.53 2.26 3.27 3.77E-08 -8.14E-03 -1.47E-01 2.44E-01

2 -2.0+1.4 1.67 2 9.37 2.67 4.08 9.45 2.77 3.85 2.39E-08 -8.23E-02 -2.69E-01 4.53E-01

1.4 -1.4+1.0 1.18 1.4 6.50 2.11 3.24 6.63 2.24 2.95 1.00E-08 -1.73E-01 -4.17E-01 6.81E-01

1 -1.0+0.7 0.84 1 4.72 1.80 2.74 4.84 1.95 2.42 -2.47E-09 -2.10E-01 -5.35E-01 8.55E-01

0.7 -0.7+0.5 0.59 0.7 3.17 1.25 1.91 3.24 1.37 1.67 -3.27E-09 -1.90E-01 -5.30E-01 8.19E-01

0.5 -0.5+0.3 0.39 0.5 3.65 1.05 1.60 3.69 1.10 1.51 4.68E-09 -9.04E-02 -2.20E-01 3.35E-01

0.3 -0.3+0.0 0.15 0.3 1.96 0.09 0.15 1.80 0.00 0.29 9.55E-09 5.35E-01 8.26E-01 -1.27E+00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 6.64E-01 7.08E+01 3.05E+01

1.02E+02

Calibre 

sup. (μm)

Calibre médio 

(μm)
Calibre(μm)

%peso (medidas) %peso (Corrigidas)

residuos 

balanços

Ajustamentos

Intervalo 

granulométrico  
𝑑𝑖 𝑑𝑖+1−𝑑𝑖+𝑑𝑖+1𝑑𝑖 𝑑𝑖
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Tabela 10-Composições granulométricas cumulativas (medidas e corrigidas) dos produtos do ensaio 1 

Transbordo (o) Espessado (u) Alim. (a) Transbordo (ô) Espessado (û) Alim. (â)

400 -400+315 354.96 400 100.00 100.00 100.00 99.21 95.88 96.41

315 -315+280 296.98 315 100.00 100.00 100.00 99.21 95.88 96.41

280 -280+224 250.44 280 100.00 100.00 100.00 99.21 95.88 96.41

224 -224+180 200.80 224 100.00 100.00 100.00 99.21 95.88 96.41

180 -180+140 158.75 180 100.00 99.37 99.33 99.20 95.18 95.83

140 -140+112 125.22 140 100.00 95.55 94.32 99.19 90.69 92.06

112 -112+90 100.40 112 100.00 87.83 84.79 99.19 81.66 84.48

90 -90+63 75.30 90 100.00 77.78 73.08 99.19 69.91 74.63

63 -63+56 59.40 63 100.00 65.06 62.73 99.19 57.35 64.09

56 -56+45 50.20 56 100.00 62.14 61.89 99.19 55.88 62.86

45 -45+36 40.25 45 100.00 57.09 61.01 99.19 54.35 61.58

36 -36+32 33.94 36 100.00 51.50 58.89 99.19 51.08 58.84

32 -32+25 28.28 32 100.00 48.38 57.00 99.19 48.47 56.65

25 -25+20 22.36 25 100.00 41.94 51.93 99.19 42.21 51.39

20 -20+15 17.32 20 100.00 36.89 47.49 99.19 37.03 47.05

15 -15+12 13.42 15 100.00 31.73 43.02 99.19 31.78 42.65

12 -12+10.0 10.95 12 98.87 28.37 40.05 98.05 28.44 39.66

10 -10.0+8.0 8.94 10 95.41 25.80 37.46 94.61 25.93 37.00

8 -8.0+6.0 6.93 8 87.97 22.88 34.09 87.31 23.12 33.47

6 -6.0+5.0 5.48 6 74.91 19.46 29.53 74.48 19.84 28.65

5 -5.0+4.0 4.47 5 66.11 17.47 26.65 65.94 17.91 25.65

4 -4.0+3.2 3.58 4 55.56 15.19 23.22 55.62 15.68 22.12

3.2 -3.2+2.6 2.88 3.2 45.84 13.05 19.96 46.08 13.56 18.80

2.6 -2.6+2.0 2.28 2.6 37.87 11.18 17.08 38.17 11.68 15.95

2 -2.0+1.4 1.67 2 29.35 8.97 13.70 29.65 9.42 12.68

1.4 -1.4+1.0 1.18 1.4 19.99 6.30 9.63 20.20 6.65 8.84

1 -1.0+0.7 0.84 1 13.49 4.19 6.39 13.57 4.41 5.89

0.7 -0.7+0.5 0.59 0.7 8.77 2.39 3.66 8.73 2.46 3.47

0.5 -0.5+0.3 0.39 0.5 5.61 1.14 1.75 5.49 1.10 1.80

0.3 -0.3+0.0 0.15 0.3 1.96 0.09 0.15 1.80 0.00 0.29

%peso cumulativa(Corrigidas)

Calibre 

sup. (μm)

Intervalo 

granulométrico  

Calibre médio 

(μm)
Calibre(μm)

%peso cumulativa (medidas)

𝑑𝑖 𝑑𝑖+1−𝑑𝑖+𝑑𝑖+1𝑑𝑖 𝑑𝑖
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Figura 5-Composições granulométricas (medidas e corrigidas) dos produtos do ensaio 1 

 

A tabela 10 serve apenas para a construção da figura 5. Observando a figura 5 constata-se que 

as composições granulométricas corrigidas ajustam-se quase na perfeição às composições 

granulométricas medidas. Excpetuando as composições granulométricas dos produtos 

espessado e alimentação em que para calibres mais grosseios, a partir dos 50 μm, existe um 

pequeno desvio entre os valores medidos e ajustados/corrigidos. 

  Tabela 11-Diluições medidas e estimadas no ensaio 1 

Diluições     

Ensaio 
Alimentação Transbordo Espessado     

Sp (%) Diluição Sp (%) Diluição Sp (%) Diluição     

6.00 16.67 5.00 3.88 24.76 38.61 1.59     

Estimadas   5.00   24.76   1.59 Resíduos -3.25E-01 

Erro/   0.00   0.00   0.00 SQR 9.99E-07 

 

A soma dos quadrados entre as diferenças das diluições medidas e estimadas foi adicionada à 

soma dos quadrados dos ajustamentos das composições granulométricas, estando a soma 

representada no fundo da tabela 9 com cor vermelha e com o valor de 1.02*102. Sendo este o 

valor utilizado para minimizar o problema de balanços de massa global e por fracção 

granulométrica e que é o resultado da equação (10). Todos ensaios foram alvo da mesma 

metodologia, de tal forma que a representação dos resultados através de tabelas e gráficos tem 

o mesmo padrão. Na tabela 11 observa-se, que não existe praticamente diferença entre os 

valores medidos e estimados, de tal forma que o erro se aproximou de 0.
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Tabela 12-Números de repartição reais, corrigidos e ajuste dos dados do ensaio 1 às funções de Plitt/Reid e Lynch and Rao 

Real Corrigida

Real 

(modelo) Corrigida (modelo) Erro Real (modelo) Corrigida (modelo) Erro

400 -400+315 354.96 400 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00

315 -315+280 296.98 315 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00

280 -280+224 250.44 280 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00

224 -224+180 200.80 224 99.79 99.56 100.00 100.00 -0.21 100.00 100.00 0.21

180 -180+140 158.75 180 99.97 99.95 100.00 100.00 -0.03 100.00 100.00 0.03

140 -140+112 125.22 140 99.99 99.98 100.00 100.00 -0.01 100.00 100.00 0.01

112 -112+90 100.40 112 99.99 99.99 100.00 100.00 -0.01 100.00 100.00 0.01

90 -90+63 75.30 90 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00

63 -63+56 59.40 63 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00

56 -56+45 50.20 56 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00

45 -45+36 40.25 45 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00

36 -36+32 33.94 36 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00

32 -32+25 28.28 32 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00

25 -25+20 22.36 25 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 99.97 99.95 -0.02

20 -20+15 17.32 20 100.00 100.00 99.98 99.95 0.02 99.59 99.15 -0.41

15 -15+12 13.42 15 93.88 87.00 94.41 88.39 -0.53 94.03 87.64 0.15

12 -12+10.0 10.95 12 79.17 55.76 78.57 55.50 0.61 79.20 56.94 0.03

10 -10.0+8.0 8.94 10 66.67 29.19 66.53 30.52 0.13 66.25 30.12 -0.42

8 -8.0+6.0 6.93 8 57.06 8.78 58.00 12.80 -0.93 57.62 12.26 0.56

6 -6.0+5.0 5.48 6 54.08 2.44 53.66 3.81 0.41 SQR 53.76 4.27 -0.32 SQR

5 -5.0+4.0 4.47 5 52.93 0.00 52.66 1.73 0.27 1.82E+00 52.87 2.42 -0.06 8.31E-01

4 -4.0+3.2 3.58 4 53.57 1.36 52.15 0.65 1.42 52.34 1.33 -1.23

3.2 -3.2+2.6 2.88 3.2 55.34 5.11 51.95 0.25 3.39 52.08 0.80 -3.25

2.6 -2.6+2.0 2.28 2.6 57.93 10.63 51.88 0.10 6.06 51.95 0.53 -5.98

2 -2.0+1.4 1.67 2 60.39 15.86 51.84 0.03 8.55 51.86 0.33 -8.54

1.4 -1.4+1.0 1.18 1.4 63.75 23.00 51.83 0.01 11.92 51.79 0.19 -11.97

1 -1.0+0.7 0.84 1 67.70 31.39 51.83 0.00 15.87 51.76 0.12 -15.95

0.7 -0.7+0.5 0.59 0.7 68.71 33.53 51.83 0.00 16.88 51.73 0.08 -16.98

0.5 -0.5+0.3 0.39 0.5 60.72 16.54 51.83 0.00 8.89 8.83E+02 51.72 0.05 -8.99 8.88E+02

0.3 -0.3+0.0 0.15 0.3 0.00 51.83 0.00 51.71 0.03 51.71

Calibre 

sup. (μm)

Plitt-Reid Lynch-Rao

Calibre médio 

(μm)
Calibre(μm)

Intervalo 

granulométrico  

Aproximação (Rf = RU(d=5))

𝑑𝑖 𝑑𝑖+1−𝑑𝑖+𝑑𝑖+1𝑑𝑖 𝑑𝑖
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A linha em que as células estão assinaladas a cinzento na tabela 12, assim como nos restantes 

ensaios, representa o calibre a partir do qual se manifesta o efeito de anzol. O ajuste dos 

parâmetros dos modelos de Plitt/Reid e de Lynch and Rao em todos os ensaios foram realizados 

excluindo os calibres inferiores ao calibre onde o número de repartição atinge um valor mínimo 

numa sequência decrescente a partir do calibre máximo, o calibre que coincide com o ponto de 

inflexão na curva de repartição real. Na tabela 13 estão resumidos os parâmetros estimados no 

ensaio 1.                                                                                                                                        

Tabela  13-Parâmetros dos modelos das curvas de repartição   do ensaio 1 

Parâmetros ajustados dos modelos  

  Plitt Lynch 

d25c 8.26 8.31 

d50c 11.58 11.50 

d75c 12.35 12.34 

Rf  (Bypass) 51.83 51.70 

S.I 1.5 1.5 

m 4.38   

 6.28 6.43 

 

 

 

Figura 6-Curvas de repartição reais e corrigidas do ensaio 1 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00

N
ú

m
er

o
 d

e 
R

ep
ar

ti
çã

o
(%

)

d(μm)Real Corrigida_Plitt/Reid
Real (modelo_Plitt/Reid) Fishhook
Lynch_Rao (Real)



  

31 
 

 

O que se constata na figura 6, assim como nas restantes figuras que representam as curvas de 

repartição dos outros ensaios (Anexos) é que a curva de repartição corrigida tem um declive 

bastante acentuado, indicando elevadas perfeições de separação. 

 

Tabela 14-Ajuste do efeito de anzol a uma função quadrática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 7-Comparação entre o modelo do efeito de anzol e os dados experimentais no ensaio 1 

Na tabela 14 estão os resultados de um ajuste da parte da curva de repartição relativa ao efeito 

de anzol a uma função quadrática (17) que depende apenas do calibre, dmin, e de um 

parâmetro, que foi aqui designado por k. Segue-se a equação: 

 

                                              𝑌′ = 𝑘(𝑑 − 𝑑𝑚𝑖𝑛)
2                                                          (17) 
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4.47 0.00 0.00 0.00 

3.58 1.78 1.36 0.42 

2.88 5.62 5.11 0.51 

2.28 10.71 10.63 0.08 

1.67 17.47 15.86 1.61 

1.18 24.12 23.00 1.12 

0.84 29.47 31.39 -1.91 

0.59 33.58 33.53 0.05 

k 2.23 SQR 7.96 
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Tendo em conta o ajuste da parte da curva de repartição relativa ao efeito de anzol, é possível 

criar uma função (18) com dois ramos para descrever curvas de repartição reais que contenham 

o efeito de anzol. 

𝑅𝑖(𝑑�̅�)

= { 
𝑅𝑓 + (1 − 𝑅𝑓). 𝑅𝑖

𝑐(𝑑�̅�),    𝑑�̅� > 𝑑𝑚𝑖𝑛                                                                                       (18) 

𝑅𝑓 + (1 − 𝑅𝑓). 𝑅𝑖
𝑐(𝑑�̅�) + 𝑘( 𝑑𝑖 − 𝑑𝑚𝑖𝑛)

2,    𝑑�̅� ≤ 𝑑𝑚𝑖𝑛               𝑑�̅� = √𝑑𝑖  𝑑𝑖+1                  
 

 

dmin é o calibre correspondente ao número de repartição que se assume como ponto de inflexão 

da curva de repartição real. 

 

5.3. Análise de correlação 
 

A análise da correlação entre pares de variáveis pode ser feita com a correlação linear de 

Pearson ou de Spearman(Rs). Ambos os coeficientes de correlação são medidas estatísticas que 

servem para avaliar a intensidade da relação entre pares de variáveis. A correlação de Pearson 

deve ser utilizada quando as variáveis exibem uma relação linear e distribuições normais. A 

correlação de Spearman não obedece aos mesmos critérios. Deve ser utilizada quando a relação 

entre pares de variáveis é monótona. Como o conjunto de dados de cada variável não obedece 

às assunções da correlação de Pearson, a análise de correlação entre variáveis dependentes e 

independentes será feita com os coeficientes de correlação de Spearman, que tem a seguinte 

fórmula de cálculo: 

                                                     𝑅𝑠 = 1 − (
6∑𝑑2

𝑛3 − 𝑛
),                                                        (19) 

Como é hábito nos estudos de correlação, o valor do coeficiente de correlação deve ser 

acompanhado pelo p-value, que serve essencialmente para provar a significância estatística da 

correlação observada. Assumindo que a hipótese nula, H0, é que a correlação não é significativa, 

se obtivermos um p-value próximo de zero, inferior ao nível de significância usual de 0.05,   

devemos rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa, H1, que neste caso, será a 

correlação é significativa. Se o p-value, for superior ao nível de significância usual de 0.05, não 

há evidência para rejeitar a hipótese nula. 

Na tabela 15 constam pares de valores de correlação de Spearman e de p-value entre pares de 

variáveis dependentes (Rf, d50c, SI, m e ) e variáveis independentes (DF, DP e Do/Du), sendo 

que o primeiro valor entre parêntesis se refere ao valor do coeficiente de correlação de Spearman 

e o segundo ao p-value. 
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Tabela 15- Matriz de pares de valores de correlação de Spearman e p-value 

 Rf d50c(μm) SI m  

DF (0.07,0.82) (-0.15,0.65) (0.12,0.71) (0.12,0.71) (0.15,0.65) 

DP(bar) (-0.52,0.08) (-0.33,0.3) (0.27,0.4) (-0.41,0.18) (-0.38,0.22) 

Do/DU (-0.15,0.63) (0.77,0.004) (-0.49,0.11) (0.21,0.52) (0.15,0.63) 

 

Para retirar algumas conclusões sobre a correlação entre pares de variáveis e a sua significância 

é necessário ter valores de referência, nas tabelas 16 e 17 estão resumidos alguns valores de 

referência para o coeficiente de correlação de Spearman e p-value, respetivamente. 

 

Tabela 16-Valores de referência para o coeficiente de correlação de Spearman 

 

 

 

 

Tabela 17-Valores de referência para o p-value 

P-value e evidência para rejeitar a hipótese nula, H0 

P-value  Evidência para rejeitar a hipótese nula, H0 

maior que 0.1 muito fraca ou nenhuma 

entre 0.05 e 0.1 fraca 

entre 0.01 e 0.05 forte 

inferior a 0.01 muito forte 

 

Tendo em conta a informação das tabelas 16 e 17, pode concluir-se que que os pares (DP,Rf), 

(DP,m) e (Do/Du,SI)  apresentam uma correlação moderada. O par (Do/Du, d50c) apresenta uma 

forte correlação e existe uma evidência muito forte para afirmar que a correlação entre ambos é 

significativa. As correlações entre (DP,Rf), (Do/Du,SI) e entre (DP,m)  são negativas e entre 

(Do/Du, d50c) é positiva. 

 

 

Intensidade da relação 

 Valor de Rs 
(positivo ou negativo) 

Significado 

0 a 0.19 
muita 
fraca 

0.20 a 0.39 fraca 

0.40 a 0.69 moderada 

0.70 a 0.89 forte 

0.90 a 1.00 
muito 
forte 
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6. Modelos empíricos de regressão não linear 
 

Neste capítulo, são apresentados os resultados da calibração das relações funcionais propostas 

para descrever a variação dos parâmetros estimados com os fatores medidos nos ensaios 

realizados mediante realização da etapa de análise de regressão múltipla. Para o efeito, foi 

utilizado o suplemento Solver na opção GRG Não-linear do Excel em que critério de otimização 

para a estimação dos coeficientes (ki) de cada equação proposta foi minimizar a soma ao 

quadrado das diferenças entre os valores medidos e estimados. As relações propostas entre as 

variáveis independentes (xi) e dependentes(yi) têm a seguinte fórmula geral(20): 

 

𝑦 = 𝑘0. 𝑥1𝑘1. 𝑥2𝑘2. 𝑥3𝑘3                                                   (20) 
 
 

𝑅𝑓 = 48.12𝐷𝑜/𝐷𝑢
−0.54∆𝑃 −0.37𝐷𝐹

0.02,                       (21) 
 
 

𝑑50𝑐 = 9.62𝐷𝑜/𝐷𝑢
0.59∆𝑃 −0.12𝐷𝐹

−0.05,                     (22) 
 
 

𝑚 = 3.6𝐷𝑜/𝐷𝑢
0.15∆𝑃 −0.12𝐷𝐹

0.04,                              (23) 
 
 

 𝑆𝐼 = 1.6𝐷𝑜/𝐷𝑢
−0.22∆𝑃 0.05𝐷𝐹

0.02,                              (24) 
 
 

∝= 5.26𝐷𝑜/𝐷𝑢
0.09∆𝑃 −0.13𝐷𝐹

0.04 ,                               (25) 

 

As figuras 8,9 e 10 são representações gráficas de relação (variável dependente)  vs DP para 

4 combinações min/max de Do/Du  e DF. Estes gráficos confirmam as dependências esperadas 

dos parâmetros dos modelos de repartição das variáveis manipuladas. 

A figura 8 revela claramente dois grupos distintos, mostrando que os valores mais elevados 

de Rf, são obtidos quando a pressão de injecção e a relação Do/Du são mais baixas, a diluição 

parece ter pouca influência, contudo diluições da alimentação mais elevadas resultam num Rf 

mais elevado. 
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Figura 8-Variação do parâmetro Rf com a pressão para 4 combinações de Do/Du e DA(DF) 

 

Na figura 9, os valores mais elevados de d50c acontecem para pressões mais baixas, para 

relações Do/Du mais altas e diluições da alimentação mais baixas, como seria de esperar. 

 

 

Figura 9-Variação do parâmetro d50c com a pressão para 4 combinações de Do/Du e DA(DF) 
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Na figura 10, constata-se que os valores mais altos do parâmetro m são obtidos quando a relação 

Do/Du e DF são máximas e DP é mínima, o que se verifica no modelo enunciado anteriormente 

(23) onde os coeficientes das variáveis Do/Du e DF são positivos e o coeficiente da variável DP 

é negativo. Em teoria, o efeito do aumento da pressão resulta num aumento da perfeição, 

contudo isso não se verificou. 

 

 

Figura 10-Variação do parâmetro m com a pressão para 4 combinações de Do/Du e DA(DF) 
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6.1.Diagramas de dispersão e coeficientes de determinação múltipla 
 

 

Figura 11- Diagrama de dispersão de  valores medidos versus estimados de Rf 

 

 

Figura 12- Diagrama de dispersão de valores medidos e estimados de d50c 
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Figura 13- Diagrama de dispersão de valores medidos e estimados de SI 

 

 

Figura 14- Diagrama de dispersão de valores medidos e estimados de m 
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Figura 15- Diagrama de dispersão de valores medidos e estimados de α 

 

Esta análise de baseada nos diagramas de dispersão valores medidos versus valores 

“observados”, é como uma prova de avaliação e robustez dos modelos empíricos em relação 

aos dados experimentais. O princípio é simples, se os modelos estiverem bem calibrados, a 

correlação entre os valores medidos e estimados, deve ter coeficiente de determinação múltipla, 

R2, maior que 0.5 (associação moderada a forte).  

O critério foi o cálculo da determinação múltipla por ajuste de uma função linear, á linha de 

tendência entre valores medidos e estimados. Como se pode observar pelas figuras 14 e 15, os 

modelos para os parâmetros m e α não apresentam correlação com os dados experimentais, 

contrariamente ao modelo para o parâmetros d50c em que a correlação é evidente. 
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6.2.Superfícies de resposta 
 

As superfícies de resposta, são figuras obtidas quando uma variável resposta (variável 

dependente) é representada graficamente em função de dois fatores do processo (variáveis 

independentes). A sua representação pode ser feita no espaço tridimensional ou no plano, neste 

trabalho todas as representações foram realizadas no plano e com o software MatLab. Foram 

criadas 10 gráficos de contorno, que podem dividir-se em dois grupos de 5 gráficos cada. No 

primeiro grupo a relação Do/Du foi 1.18, e no segundo grupo 1.52. Cada grupo contém as cinco 

variáveis dependentes avaliadas, Rf, d50c, SI, m e α . Todos os gráficos foram construídos com 

eixos x, y fixos, sendo a pressão de injecção e a diluição respetivamente. Nas figuras 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 estão representados os 10 gráficos referentes aos dois grupos. 

 

 

                             Figura 16-Variação do parâmetro Rf em função da pressão e diluição da alimentação para uma 
relação Do/Du = 1.18 
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                                            Figura 17-Variação do parâmetro d50c em função da pressão e diluição da alimentação 
para uma relação Do/Du  = 1.18 

 

 

                                     Figura 18-Variação do parâmetro m em função da pressão e diluição da alimentação para uma 
relação Do/Du = 1.18 
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                                Figura 19-Variação do parâmetro SI em função da pressão e diluição da alimentação para uma 
relação Do/Du = 1.18 

 

 

                                 Figura 20-Variação do parâmetro α em função da pressão e diluição da alimentação para uma 
relação Do/Du  = 1.18 
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                                   Figura 21-Variação do parâmetro Rf em função da pressão e diluição da alimentação para uma 
relação Do/Du  = 1.52 

 

 

 

                                   Figura 22-Variação do parâmetro d50c em função da pressão e diluição da alimentação para 
uma relação Do/Du = 1.52 
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                                     Figura 23-Variação do parâmetro m em função da pressão e diluição da alimentação para uma 
relação Do/Du  = 1.52 

 

 

 

 

                                 Figura 23-Variação do parâmetro SI em função da pressão e diluição da alimentação para uma 
relação Do/Du  = 1.52 
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                                 Figura 25-Variação do parâmetro α em função da pressão e diluição da alimentação para uma 
relação Do/Du  = 1.52 
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7.Considerações finais 
 

Considero que este trabalho é relevante dentro deste tema da classificação granulométrica, não 

só porque contém uma descrição pormenorizada de todo o processo desde o planeamento dos 

ensaios, a sua execução, preparação das amostras e análises granulométricas, mas 

principalmente pelos balanços de massa globais e por fracção granulométrica realizados e como 

ajudam a criar dados de composições granulométricas dos produtos, mais consistentes, 

suavizando os erros experimentais e atribuindo-lhes pesos, através dos desvios-padrão, 

nomeadamente os sugeridos pelo JKTech.  

Isto tem particular importância neste trabalho principalmente devido ao esquema de amostragem 

realizado, em que se partiu do princípio que a alimentação foi igual para todos os ensaios, o que 

dificilmente corresponde a realidade porque apenas foi feita uma amostragem a um lote com 

cerca de 60kg e foram feitas duas análises granulométricas a essa amostra do lote de 60kg que 

foi o material que serviu para realizar todos os ensaios. O procedimento ideal seria retirar uma 

amostra de cada sub-lote que serviu de alimentação a cada ensaio. 

O aparecimento do efeito do anzol é comum e frequentemente abordado na literatura sobre o 

tema. Uma das explicações para o aparecimento de partículas finas no produto espessado é o 

arrastamento pela água e outra é a falta de precisão dos equipamentos de análise granulométrica 

a laser, esta última parece-me mais real até porque a diluição da polpa que constitui a 

alimentação do equipamento de análise granulométrica a laser tem uma diluição bastante 

diferente da diluição dos produtos dos ensaios. 

A variabilidade dos resultados é reduzida, em termos das variáveis dependentes estudadas, 

sendo possivelmente um reflexo da baixa amplitude experimentação das condições 

operacionais, que por sua vez refletiam as limitações do kit. A monobomba não permitiu funcionar 

com polpas com percentagens de sólidos superiores a 30% e o manómetro de pressão não 

permitia leituras estáveis superiores a 1 bar, por esse motivo também o domínio de aplicação 

dos modelos empíricos criados também é reduzido. 

Tendo em conta os reduzidos diâmetros de corte, na ordem dos 10-12 μm, operados pelo kit de 

hidrociclonagem o principal uso de ciclones deste tipo deve ser para desenlameamento, ou seja, 

retirar parte da fracção fina. Isto faz sentido em alguns processos, com o objetivo de diminuir a 

percentagem de sólidos em peso ou porque essa fracção fina não tem interesse em termos 

económicos. 

O valor do d50c é essencialmente influenciado pela relação Do/Du e coeficientes de drenagem, Rf, 

da ordem de 50%, sensíveis à pressão de injecção da polpa de alimentação. Os elevados valores 

deste coeficiente determinam que um desenlameamento eficaz, com eliminação de percentagem 

elevada (>=80%) da fracção infra 10 micrometros só é alcançável com sucessivas repulpagens 

e hidrociclonagens dos respectivos espessados. A imperfeição da classificação granulométrica 

operada é essencialmente independente das condições operacionais testadas.   
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Como trabalhos futuros, seria muito interessante estender o domínio das condições de operação 

e aplicar a mesma metodologia para comparar os modelos empíricos criados e a correlação entre 

as variáveis e os modelos.  

Melhorar o arranjo experimental com introdução de um tanque independente de constituição de 

polpas conforme arranjo adoptado por Plitt, 1976. 

Assim como a utilização de uma amostra com uma diferente densidade e/ou uma amostra 

composta por minerais/materiais de diferentes densidades. 
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Anexos 

Anexo A 
Ensaio 2 
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Parâmetros ajustados dos modelos  

  Plitt Lynch 
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d75c 13.76 13.64 

Rf  (Bypass) 60.55 60.12 

S.I 1.5 1.5 
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Anexo B 
Ensaio 3 

                         

                                                                                                                                                                                                                             

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00

N
ú

m
er

o
 d

e 
R

ep
ar

ti
çã

o
(%

)

d(μm)Real Corrigida_Plitt/Reid

Real (modelo_Plitt/Reid) Fishhook

Lynch_Rao (Real)

Parâmetros ajustados dos modelos  
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Anexo C 
Ensaio 4 
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Anexo D 
Ensaio 5 
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Anexo E 
Ensaio 6 
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Anexo F 
Ensaio 7 
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Anexo G 
Ensaio 8 
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Anexo H 
 Ensaio9 
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Anexo J 
Ensaio 10 
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Anexo K 
Ensaio 11 
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Anexo L 
Ensaio 12 
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