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TRANSPORTE DE POLPAS DE HINÊRlO, EH CALHAS ABERTAS . . UMA
ABORDAGEM OTIMIZADA
W. R.

Mader~.

C. H. C. Vasconcellos2, A. A. Barroe3

O projeto de calhas ( ":aunciers"') aber:.as :t:·ara o transporte de
minérios em sust,ensóes aquosas tem se baseado em cone e i to::;
estritamente emp~ricoa. Uma avaliação critica dos procedimentos
maia comuns reve2.<~ qu-e eles não levem em conta muitas das
variáveis reconhe·::idas como important.e ::~, tais como: concent.ração.
e peso especifico doe eólidos, sua distribuição granulométrica.
geometria da calha, sua rugosidade, etc. Além disso, a análise
matemática,
sendo iterativa, não facilit.a o aprofundamento
neces~ário a otimizac~ez.
·
Este

trabalho
apre-senta uma
abordagem mais rigorosa dos
àe
transport.e envolvidos,
empregando equaçOes e
conceitos já consagrados de mecânica de fluidos e de tratamento
de minerais. At.r·avés da aplicação de um programa de linguagem
CLIPPER, o engenheiro poderá examir.ar todo o espectro de
poeeiveie soluçoee. e, desta forma, selecionar conscientemente a
configuraca•:~
ele geometria,
lâmina de polpa,
inclinação e
velocidade de tr-ansporte que melhor convierem às circunstâncias
sob estudo.
f~nõmenos

SLURRY HANDLING IN LAUNDERS : AN OPTHJIZED APPROACH
The deeign of launders for the conveyance of mineral elurries
has been b~sed largely on empirical concepts. A critical
evaluation of the procedures moet often adopted reveals that
they do not acconnt for the importance e>f many of the variables
involved, e.\tc:h a;<>; solids concentrati.on and specific we;i.ght,
sieve analysis, ~eometry of the launder, wall .r oushness, etc. In
addition, math~matical solutions usins iterative t.echniques have
not been conclucive to optimizins invest.igat.ion3.
Thie paper prt:•sents a more structured approach to the transport
phenomena involved, using equations and concepts widely accepted
in the fields of fluids mechanics and mineral dreseins. Through
the application of a CLIPPER-baeed program package, the design
ensineer is enabled to examine the complete spectrum of poel!liblê
eolutione and, thereby, eelect the 6onfiguration of parameters
( launder geometry and elope,
elurry depth.,
and traneport
velocity) which best fite the problem at h~nd.
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O bom senso, reforc~do por considerações econômicas de
investimento e operação, sempre condu~ o engenheiro a uma
analisE> preferE>ncial para o manuseio de ;:-olpas de minério poc
grãvidade
~.-·~u-st:s
Linhas
pressurizadas
por
bomba,
isso,
físico
das
naturalmente.
quando
compatível
ao
arranjo
instalações e aos requisito$ processuais.
Apesar dest.e fat.o, até recentemente a complexidade doe
paràmetros em jogo dificilmente convidava •:> projetieta, ou o
engenheiro de processo, a otimizàr sua abordagem do problema de
dimensionamento das "calhas". O projeto de calhas ( "launders")
aber'Cas para o transporte de minérios em soluções aquosas tem se
baseado
em
conceitos quase
exclusivamente
empíricos.
Uma
avaliação crítica dos procediiJ!entos mais cc,mun:?. revela que eles
não levam em conta todas as variáveis reconhecidas como
importantes;
tais como concentração e peso especifico doa
sólidos e distribuição granulométrica, a geometria da calha, sua
rugosidade, etc. Quando se propõe a analisar todas essas
características, mais as prováveis variações delas, confronta-se
com um procedimento matemático iterativo que resulta numa
família de poe.síveis soluções. Afinal, o objetivo do exercicio é
determinar uma velc,cidade que garanta o t.ransporte doe sólidos
sem
entupimentos
nem traneborclament.os enquanto
se mantem
desgaste dentro de limites aceitáveis.
g
oportuno
registrar aqui um re:?.umo da evoluçi!.o da
sistematização do estudo de transporte de polpa em escoamentos
por gravidade. Foi em 1939. que o enaenheiro H.A.Linke publicou
um trabalho< 1 .> que propos eusestões práticas para a correlac!o
dos fatores citados no parlsrafo · anterior. O procedimento dele
envolveu a aplicação de certoe.tbacos e monografias baseados em
ensaios de
laboratório referentes a diversos m1n6rios.
A
abordasem de Linke .tornou-se umá pedra fundamental e permaneceu
como um modelo até a década diJ 1960, quando C.W.Matthew< 2 >,
J.A.Joffe<3l, e outros procuraram ampliar a abrang8ncia do
método e eimpl i ficar eua apl icaÇ!Io. Entretanto, a metodologia
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continuou L) <.1eu enfoque no uso de gráficos e "fatores
correcao" baseados largamente em experiênc.i,as dos autores.

de

Foi apenas na segunda metade da década de 1970 que se
observou uma abordagem maie rigorosa: primeirc., CC•m a compil.:l.çAo
e análise comparat.iV!l de todas técnicas aplicadas até então
(mais de 60), num tral::.alho por D.C.H.Cheng t 4) e outroe e ,
eeaundo, através de uma tent.ativa por ~arte de trés engenheiros
da BECHTELCe> de utilizar os recursos do computador para
manipulação das variáveis. O programa desenvolvido por estes
necessitava de \lm Gomput.ador de grande porte e se baseava numa
equação originalment.e proposta para a determinação de velocidade
de lodo em esgotos sanitários. Apesar disto,
os autores
anunciaram resultados satisfatóriQs, quando confrontaram as
previsões com a realidade.
De 1978 até o
preeente,
poucos artigos surgiram na
literatura técnica tratando este assunto com uma visão mais
ampla·.
O presente trabalho procura valorizar a experiência do
enaenheiro calculista colocando a seu dispor uma gama maior de
·solucOee para sua escolha.
BASES

Teóricas
Devido à
sua simplicidade de forma e
aos resultados
aatiafatórios que traz a aplicacõ.e s práticas, a fórmula de
Hannina tornou-se a mais usada para: probleme,s de canais abertos
em reaime uniforme de fluxo.cs> Aeeim, este trabalho adota
t.e.mbém esta fórmula, tão conaasrada desde sua apresentação em
dezeJPbro de 188.9 .

Vm

=

Rhzn.

1112

( 1 ]

"
.·

onde,
Vm = velocidade

média

na

em
m/s
(velocidade de Manning)
Rh= a seção molhada em m2 dividida pelo perimetro

t

) ...

molhado em m ~=
raio hidráulico
I ::: inclinaçãc. da calha (•:>u cano) no sen-cido de
escoamento em m/m
de. rusoeidade
propos'Co
Manning.
Refere-se ao livro de J.M.Azevedo Net-co< 7

n =coeficiente

por
l

Do estudo de Mecânica ' dos Fluidos obtém-se o conceito de
tur·bulência e sua caracterizaç!o. Para efetivamente transportar
minério em suspensão liquida, é preciso um certo grau de
turbulên6ia no fluido para evitar a sedimentação das particulas
sólidas. O indice adimeneional para caracterizar o efeito das
forcas inerciais e gravitacionais de um fluido é o número de
Froude, det.erminado pela exprese!o abaixo:

onde.,
Fr

= número

dfj Froude

V= velocidade média em m/s obtida da equação de
continuidade Q(Vazóõem m3/a)
Am

=

=

g
aceleraç~o de aravidade
9, 81 m/a2
h = altura da l&liiina do fluido em m
Am área ou secão molhada em m2

=

Quando o número de Froucte for maior que um ( 1), o fluxo é
denominado superoritico e apresenta bastante turbulência. Por
motivos de instabilidade no reiime de fluxo, escoamentos com F,..
na · faixa de 0,8 a 1,5 s!o deeaconeelhâveie. Por outro lado,
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quando 1:1r e;.:c:t'>.de 2, 5, o valor da velocidade resul t.ant.e tende <>
provocar níveis de desgaste inacei~áveis. Assim, a faixa ótima
de escoamento para o transporte de polpa pode ser definida pela
equação [ 3 ] , a seguir.·

1,~.;

FrE;

2,~

Correlaçé5es
\

velocidade critica ctli: t.ran::oporte de uma polpa qualquer
\
pode ser calculada por divers_as fórJ;J~ulas, cada uma desenvolvidti
sob condições especificas e cokebida para premissas diferent.es.
Exemplos dest.a divergência de conceit.o começam com a própria
definição da velocidade crit.ica: a velocidade que t.ransporta o
material sólido mtm lei to deslizant.e; ·~uando as part iculas
maiores se deslocam em saltos suceesi~os; a velocidade mínima
para manter suspensão plena das partículas; aquela necessária
para assegurar um fluxo homogéneo; . "velocidade de deposição " ,
etc.
A

Para
est.a
modelagem,
optou-se
pela
equação
proposta
originalmente peloe pel:.'quieadox·ee R.Dttrand e E.Condolioe da
SOGREAHlS> em 1952 e, posteriormente (1976), modificada pelo Dr.
R. R. Faddick da Colorado School of Mines< s >.
Esta fórmula
encontra-se abaixo:

( 4 ]
Vcrlt

= FL ( 2. Q.

O

<;mde,
FL

=

coeficiente adimensional · de correlaç!o para
oe ensaios realizados p.o..r;·. Durand-Condolioe. ·
(Vide Figurae 1 e 2)
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O = diâmetro de um t.ubo em me"Cros
Js
peso eepecifico dos sólidos em ksm/m3
peso eepecifico do fluido em kgm/ma

=

61 =

Cm

= concentracao

mássica em forma decimal

No caso . de aplicar a equação para Vor-it:. a flu:·:os por
gravidade,
adot.a-se
o
artificie•
de
substituir
o
termo
D (diâmetro) pela profundidade média hidráulica (H1• ) expressa
pela equação abaixo, conforme sugestão proposta por Vennardl~O>:

[ 5 l
Hm

=...!m._
b

onde.,
b
Ae.sirn,
forma:

= a largura da superficie livre em m

pode-se

reapresentar

a

equacao

[ 4 )

ela

seguinte

[ 6 )

Com o intuito de manter a consistência global da análise, é ·
preciso que ee faca a meema stlbsti tuição na equação para o
número de Fraude. Assim,
[ 7 ]

LimitacOes
:E: importante deetacar bem as r'estricões a serem impostas ·!
aplicação
deete
modelamento
pela
adoção
da
fórmula
de
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Durand-Condolios/Faddick. Em primeiro lugar, esta correlaçao
procura predizer a velocidade em que as partículas "médiae-"
suspensas

1 iquido

no

condut.or. Otl,
observador

comecam

a

em outras palavras.

poderei.

dimensionamento

;:·erceber

ee
o

fundamentalme-nte

por

corresp~..,ndentes

a

fluxo

e

a

no

eJ-:i etênc ia

d1.1ae

razões,

homagêneo

velocidade

do

fundo

fluxc• em que 1::n

':1

:1i t . i<:ic:1fnerH.e

projetas ultracanservadores

velocidades

deposita%'

r-egime de

.Je

d''''"'

resul teriam

ele

deposição

com
~

um

fenômeno consubst.anc i.:ivel no laboratório ou teste "loop"
A equação fQi desenvolvida e proporciona resultados bast.a::n.e
condicõe~:

satisfatórios, para as seguintee-

e~

• Haterial sólido com peso ee-pecifico

faixa de 2.650

·a 3. 800 ksm/m3;

• Concent:.racõee volumétricas na :aixa de O (zero) a

25~~ ;

• Diâmetros de condutores na faixa de 50 mm a 300 mm
€ ób•1io q,tle,

se enquadrar

na medida em que um det.erminado caso dei:.:·ar· elo?.

nessae- condições,

entre a velocidade prevista
Convém mencionar,

deve-se esperar maiores desvios

e a real.

também,

que· a

e;{periência

adquirida

aplicaçã o dest.a equação indica C•:;< seguint._ett graus de pr«tc.isãe>:

TABELA I
PROFUNDIDADE

RELAÇAO

HgDIA

HIDRAULICA ( mm.l

.Y.!!!.. .

!in

1.

PrtviUo
V.nl - Real .

'"-"''--·"''-==-=~-=~:.c=oo===="·""'""f·"=-~~'•=·•·:=.-.~'=•===-'

50
O · · · ·· ·· - --

M oOO . . H O O· - - -

250

1
·--

-

OoOO-· - -••

··-

-

- - --

- - -

oOO

· - -

-

~

'i

. .. . . .. .

O, 70
· · · - - -- · - - · ' ' -' " " " '" " 0 _ _

• ;
.:._.~--

· - -- -

1,20 a 1,50

-

--

-

- -·

na
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Um

exame,

mesmo

superficial,

da

equacao

( 6 )

mostra

a

sensibilidade
dos
re&ultado~
com
relaç ão
à
selecão
do
coeficiente FL . A luz da importância desta escolha, o programa
I
permi t.e que o operador de~ermine o valor de FL entre aque l e«
indic ados para um dos seguintes diâ metros de part í c ula:
• Diàmet.ro mâ:ümo ( " top size " )
• Diâmetro médio ponderado
• Diâmetro doo
• Out.ro considerado meüe repre3entativo
Caso haja alguma desconfiança quanto ao i mpacto rea 1 ci o
valor FL nas soluções determinadas , o calculista pode repet.h' a
execução usando outros valores.

ALGORITMO
Referindo-se à FIGURA
do objetivo do cálculo .
condições matemáticas:

1~

torna-se mais fácil a visualizaç ã eo
Procura- s e s atisfazer as seguintes ·

8 ]
_!L
Am

=

Rh2/3, 11/2

n

onde ,

V"::> Vcrit

}

Am >
.JL

FL

(

T . '';1[1 )'/2.
0
....~_r-:..~_..,
__

2. g • A

( 9 J

f~)'/3 .
\. 0,4~

e

.............. }

[ 10 J
I,!S <

·A:

( --.

c

.g)l/2

2,5
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~

~
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VELOCIDADE, mis (V)

v

FIGURA 1
TUBULAÇõES DE POLPA COM ESCOAMENTO POR GRAVIDADE

LEGENDA
- - - - EQUAÇiO DE CONTINUIDADE
..... · •.. •• •·· EQUAÇIO DA VELOCIDADE DO TRANSPORTE
- · - EQUAÇIO DE MANNINI
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O programa desenvolvido permite a
inves~i~açAo · de
n
(Coeficiente de Manning) possíveis soluções para três valores de
vazão (máxima, normal e mínima), três geometrias de calhae.
paralelas
(circular,
paredes
c om
retangular
e
semicircular), com inclinações variando de 0.005 a 0, 3 25 m/ m.
No caso de analisar condutores circulares,
automaticamente executa um pré-dimensionamento do
tubulação através da seguinte equação:

o programa
diâmet.ro da

[ 11
1/2

Dia . Cale.

=

4 • Qmox)
(

·

1, ~:rr

onde,
Qmox= . vaz!lo máxima em m3/s

T1
1,5

= pi = 3,1415
= valor referencial

de velocidade

~m

m/s

A partir do valor calcuÍado para "Dia. Cale."; o programa
int.erno um cliametro de
tubc.
busca num
banco
de dados
comercialmente disponiv<>l. () modelo det.ect.a :;~c. luç<"i !3s para este
diâmetro e mais cloie. lmediat.ament.e menores (pc<c exemplo, 250 mm
e 200 mm, 150 mm) .
Para as calhas retangulares e aquelas de fundo semicircular,
a rotina de cálculo automat.icamente investiga larguras variando
de 0,25 a 0,60 m em increment.os de 0,05 m.
Linguagem Computacional
Optou-se pela el3colha de
"CLIPPER" como a linaua de
programação. Esta decisão não foi das mais felizes. A CLIPPER,
embora uma lingua~em de "alto· nível", não diePÕI!I de funções
triaonométricas pré-programadas ( t.aia como: arco tangente) . Foi
neceseário também elabor·ar um artificio para que apresentasse
gráficos na
tela e,
finalmente,
sendo \lma língua muito
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estruturada,
programador.

atualizaçOes

e

melhorias são

dificul t aciat~

p ara o

PROCEDIMENTOS
Ao desenv olver um prog rama para r e so l v er ~rob l ~ ~ ss de
transporte dt< polpa em regilf!ee de eecoamen t.o r>_o r gr ttv idad e .
procurou-se a c ompanhar os passos normalmente tril.had ,: .s r..:.
realização da t.arefa pelo método tradicional. Apó::: a tela
inicial que pede a senha do
operador, o programa. o fe<··,;,çe as
seguintes opções bási c as:
• Atualizações
• Coeficientes
• Soluções
• Execução
• Cálculo
• Consulta
• Impressão
• Manut.encão
• "Back-up"
• "Restare"
Indexar
Cópia
Os parágrafos
cada \lma.

a

seguir descreverão a

função

e

format.o de

Dados de Entrada
Para iniciar uma análise, é necessário optar pelo modo
"Cálculo" que apresentará uma tela eolicitando certos dados
práticos para a criação de um arquivo· com uma identidade
exclui!Siva. A FIGURA 2 _moetra a máscara deetatela .
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ECM - Engenharia e Consult.oria Mineral

rniMENSIONAMENTO DE LINHAS DE POLPA
Atualizaç!lo

Cálculo

Consulta

3.A.

.J 2>/D 2 / :;"IZ

ESCOAMENTO POR GRAVID~
Impressão

Manutenção

j NOMERO DOCUMENTO ECM ... :
r

.i Nl1MERO

DOCUMENTO CLIENTE:

I

INOHE DO CLIENTE ........ .

INOME DO

J

PROJETO ........ .

IRESPONSAVEL TgCNICO .... :

ICONTRATO .......... . .... .

~~R_E_v_.:________D_A_TA_:__I___I __________~---------------- ·
Fl:Tabela

ESC:Retorna

FIGURA 2 - lA tela do modo Cálculo
Após a identificaçso do arquivo a ser aberto, uma sestmda
tela aparecerá para entrada doe parâmetros técnicos do problema
sob estudo. A FIGURA 3 mostra um exemplo desta tela.
A&J

ECM - Engenharia e Consultaria Mineral S.A.

DIMENSIONAMENTO DE LINHAS DE POLPA
Atualização

Cálculo

Consulta

03/02/92

ESCOAMENTO POR GRAVIDADE
Impressão

Manutenção

álculo------------------~---------------------------------,

CONDUTOR ......... CIRCULAR
VAZAO . . . . . . . . . . . . . (m3/ r-.)
MAXIMA:
NORMAL:
MINIMA:
CONCENTRAÇAO. :

PESOS ESPECIFICOS: (tjm3)

MASSICA

GAMA-S:
o ..oo
GAMA-L:
0.00
GAMA-P:
0.00
·GRANULOMETRIA .. . : (mm) DISTR. '? SIM

CM: 0.000

FL -·

0.00
0.00
0.00

CV: 0.000

COEFICIENTE DE MANNING: 0.000

DMAX: 0.000
DMP: 0.000
050: 0.000
·o. 000

DREP:

0...00
0.00
0.00
0.00

ESC:Retorna
FIGURA 3 - 2ª tell'l do modo Cálculo
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Sobre esta te la é oportuno aprofundar a nosea de~ c r .i·::"'o. '~'
item " Condutor " admite três opções: [calha) circular, retan~ula r
ou fundo semicircular. Observa-se de que a unidades necessári as
são devidamente anotadas.
A concentração d a polpa p ode ser informada 0 m :~ rm~ s
mâ s si c:o<! ou vo lumétricos, ou ambo3 . Gaso seja f o r :-.e c l,:i.;, .~·. ;,:·e :-: :e.s
uma concent.racão, volumétrica por ex.,mplo , o programa c ·:lln;:.u t.ar·ã
a faltant.e após receber os respec tivos pesos específic ·~) <:; . As
concentrações deverão ser entradas em forma decimal.
O coefici e nte de Manning (n) poderá ser digitado d ire t ame nte
pelo o perador, ou acessado at.ravés da consulta de wn t a bela
interna do programa.
Quanto ao

peso específico da polpa,

mais uma vez ,

;::e

nao

informado , o programa fará sua determinação com base n<t únic a
concentração dada e os demais pesos específicos .
Em seguida , o programa pede informações per-t. inen tes ê.
'
granul ometria doe sólidos. Observa-se ~tle
o operador tem e. opção
de fornecer a análise/curva granulométrica, ou em termos de
porcentagem pasMnte ou porcentagem retida, ou informar apan as
os s eguint.ee di,ãmetros discretos: diâmetro máximo, di â metro
méd i o ponderado e deo. Caso o operador informe a granulomet.t•i.:l .
(' pr-o grama calculará esses diâmetros . O operador ainda dispõe do
r e (''J rso
de
designar
tlm
tamanho
de
partícula como
mais
r.;,pr.;-sentativo, conforme o seu julgamento profissional .
I s to feit o , deve-se definir um valor para o coeficiente de
Durand-Condolioe para cada diâmetro e, finalmente, determi n ar
qual desses deverá ser adotado para efetuar os cálculos. Assim,
c om repetidas passagens por e e ta ·f ase, o oper.a dor pode aval i ar a
sensibilidade das soluções à
sranulom~tria
destacada pela
escolha do valor FL.
Sequência de Cálculo
A partir dai, o proarama comeca sua
poseiveis obedecendo o seguinte raciocínio:.:~:

busca

de

soluções

/U.J

a - A primeira preocupacao é de atender :~s exigências de
fluxo para a vazão máxim~.
b - Define-se \tm di1ãmetro õtimo de t\tbo ou largura :nínima,.,
de calha.
c: - Inici..:,-se com uma inc:.linaçàc• mí n i ma cl..:• conduto r· , (•
valo!" as::<umido por .. defaul t.. é ~) . ()() ~: m./ n. .
cl - As i te rações procedem at.ravés do attm'Õ'nt.o do grau de
enchimento do condutor de zero atê algum limite fisico
ou pré-estabelepido.
e - QUando atingir o 1 imite de ench imento , o programa
increment.a o valor da incli naç ão por O , 005 m/ :n ...
reinicia a invest.igação do grau de enchimento.
f - Cada conjunto de fatores, que s&tisfaz matematicamente
as
equações,
é
apresentado
ao
o perador
para
incorporação,
ou
não,
num arquivo
de
soluçõeE.:
possíveis.
A FIGURA
andamento.

4

apresenta

essa

t.ela

típica

das

iterações

ECM - Engenharia e Consultaria Mineral S.A.

A&J

DIMENSIONAMENTO DE LINHAS DE POLPA
Atualização

Cálculo

LARGURA
(m)

INCL
(m/m)

HY
(m)
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FIGURA 4 - Tela tipica das it.eracões em andamento
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Dadoe de 6aida

O programa oferece doi3 niveis de retorno para o operador:
·em tela e impresso. As informações apresentadas na tela permitem
que . o engenheiro contribua com sua experiência na avaliaçãc> das
soluções apuradas. A impreseão dos dados tem a f·unção de criar
uma memória de cálculo que pode ser enviada ao client.e ou
arquivada como "back-up" do arquivo no computador. Na maioria
dos casos, o operador pode eeperar uma precisão de c!uas casas
decimais na determinação das velocidades.

APRESENTAÇAO EM TELA
A medida que o programa estiver rodando. o operador pode
acompanhar na tela o progreeso das iterações. E. quando o
conjunto de equações· estiver satisfeito,
os cálculos são
interrompidos e o programa proporciona um oportunidade para o
operador aceitar, ou rejeitar, a solucilo. Nesta fase, os dados
se encontram numa forma tabular. Caso o operador queira
visualizar a solução oferecida, ele p(>de pedir uma apresentação
gráfica na tela.
Uma vez composto um arquivo de soluções viãveie, o operador,
a seu critério, pode sair do modo "Cálculo" e entrar no modo
"Atualizações \ Soluçõee·· onde. ele pode confrontar em forma de
tabela e/ou graficamente a familia de soluções obtida. E neste
modo
que
o operador
define
quais
eoluçõee dever'ão
ser
apresentadas.

IMPRESSAO
O~

reeultadoe impreeeoe t8m o eeguinte. formato:

• 1~ página - Regietra-ee oe dados bá~ic.oe de entrada.
• 2~ página - Apresenta-se
de 'f orm·a tabular todas as
soluções aceitas pelo operad~r- ~ indica qual(ie)
poderá(Ao) ser àdotada(s).
gráficos
• 3~ a enésima página - Apresentaree
das
os
soluções possiveis de adoção~
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Todas as páginas sl!l.o providas de um cabeçalho que contem os
dados de identificac!o, :tais como: nome da firma. cliente,
projeto, número do contrato, número do document.o, número da
revisão, data, etc.

CONCLUSOES E RECOMENDAÇOES
Os resultadas obtidos, até o moment.o da redac!lo deste,
demonstram uma correlaç!o razoável com as realidades do manuseio
de polpas escoando por gravidade. Observa-se uma cert.a tendência
~ favor
de velocidades conservadoras; entenda-se por isso.
velocidades ainda mais altas do que as mínimas necessárias. Os
autores atribuem esse efeito ao empirismo de algumae das
equacOes adotadas.
E importante mencionar, também, que a abordagem esposada
ainda não leva em conta certoà fenômenos que podem afetar
substancialmente a validade dos resultados obt.idoe, para uma
aplicaç!o mais ampla, tais como: forma das partículas, presença
espuma,
viscosidades
de
terceira
fase
na
forma
de
sisnificantemente diferentes da de água e diferença de densidade
entre partículas.

Os autores continuam aprimorando o modelo e comparando as
soluções "Teóricas" com o mundo real conforme vivido nas minas e
usinas. Para dar continuidade ao desenvolvimento de um algoritmo
mais abrangente, os autores solicitam a colaborac!o de seus
colegas no sentido de fornecerem dados sobre condições reais de
transporte que tenham sido otimizadas no decorrer da operação de
suas reepectivas inetalaçOee de tratamento.
As recomendações especificas, que se julga
miram dois alvos distintos: o programa e o Jnodelo.

pertinentes,

Já se iniciou uma análise critica do programa para torná-lo
ainda mais amigável ao usuário .. Coneidera-se até a aplicação de
uma linguagem diferente e maie 'cientifica o que deve contribuir
para agilizar o proarama.
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Quanto "'atualizac ao do
modelo,
os
autor"'.:;.
depende rr;
intimame nte de seus colegas nacionai s e internac ionais nas ér~as
de pesquisa s e operacão dae usinas. Mas, enquanto se e<:'. pera a .
incorpora ção de novas teorias e correlaçõ es c o m ~ práti c a .
·.::o loc a-"'e um::t ferramE'n t.a a mai s nas mãos do engenh e '.l'•) <• ·11.;.;;.l .
c i~nt.e

d.:l::~

experi~ncia

limit.,~ç~.:s ~s
da :nt~~:=ar.a~ }:Jode uae\-la 3 li t.-:. .·l F:
para obter soluções otimizad as com maior rapi de z.
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