
A UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES TÉCNICAS PARA 
CARACTERIZAÇÃO DE TAMANHO DE PARTÍCULAS<ütl 

RESUMO 

Cláudia Lima Caldeirac02
> 

Virgínia Sampaio Teixeira Ciminelli(03
> 

O presente trabalho apresenta um estudo comparativo dos resultados obtidos na 
determinação da distribuição de tamanho de sólidos, na faixa da subpeneiramento. 
Amostras de minerais puros de quartzo e hematita, e uma amostra composta desses 
minerais foram analisadas . As seguintes técnicas de determinação de tamanho foram 
utilizadas: elutriação centrifuga (Cyclosizer), sedimentação (Sedigraph), peneiramento 
a seco com jato de ar (AJpine air jet-sieve) e resistividade elétrica (Coulter Counter) . A 
descrição do princípio de funcionamento de cada uma das técnicas é apresentada, bem 
como suas vantagens, desvantagens e limitações. Resultados das análises 
granulométricas de amostras de minérios de ouro e ferro foram tratados através de 
gráficos Gaudin-Schuhmann. O trabalho procura mostrar que a comparação direta 
entre os métodos através de um único parâmetro não é adequada e destaca que na 
escolha do método deve-se considerar algumas características tisicas e químicas do 
sólido e o objetivo da análise. 
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INTRODUÇÃO 

O comportamento de sistemas particulados é determinado diretamente pelas 
características tisicas da partícula, tais como tamanho, densidade, forma, área 
superficial e estrutura do poro, bem como pela natureza das interfaces sólido/ líquido 
presentes no sistema. A determinação de tamanho é vital para as áreas mineral e de 
materiais, seja no controle de operações (como moagem), seja no controle do produto 
fmal. 

Somente os sólidos que se apresentam com uma forma geométrica regular tem seu 
tamanho definido de forma inequívoca. Para uma esfera, por exemplo, o tamanho 
característico da particula é o seu diãmetro. Para cubos, o tamanho característico pode 
ser definido pelo comprimento do lado, ou da diagonal, ou mesmo pelo diâmetro de 
uma esfera cujo volume é igual ao do cubo [I]. 

Para particulas de formas irregulares não existe uma umca e simples definição de 
tamanho. Faz-se necessário defmir o tamanho da partícula por uma única dimensão, 
defmido como diâmetro característico equivalente. Dentre estes diãmetros, podem ser 
citados alguns: d,. - diâmetro em termos de volume- definido como o diãmetro de uma 
esfera cujo volume é igual ao da partícula; dsr - diãmetro de Stokes - diâmetro de uma 
esfera que apresenta a mesma velocidade de sedimentação da partícula, em um fluxo 
laminar; dp - diãmetro de peneira - corresponde a aresta da menor abertura quadrada da 
peneira através da qual a partícula passará. É importante ressaltar que o valor do 
diãmetro característico equivalente depende da técnica utilizada para sua 
determinação. Observa-se que uma alternativa prática e comum é o uso combinado das 
características de tamanho e forma de uma partícula para definir o diâmetro 
característico equivalente como sendo o diãmetro de uma esfera. Entretanto, mesmo 
tomando-se uma particula (de forma irregular) e uma esfera, ambas com massas ou 
volumes iguais, essas não necessariamente apresentarão um mesmo tamanho medido 
por determinada técnica [1. 2]; a forma e, eventualmente, o peso específico da 
particula afetam o resultado. Para análise dos resultados de distribuição de tamanhos 
de partículas, é comum o uso de fatores de forma que permitam, por exemplo, 
correlacionar dois diãmetros obtidos por diferentes técnicas . Quanto maiores as 
diferenças entre esses diãmetros, mais as particulas divergem da forma esférica. A 
esfericidade é um tipo de fator de forma definido por Wadell[2] como sendo: 

lflw =área de uma esfera gue tem o mesmo volume da partícula 
área da partícula 

(I) 

Se uma simples dimensão é utilizada para caracterizar o tamanho de uma partícula não 
esférica, muitos resultados podem ser obtidos, dependendo da definição de tamanho de 
particula escolhida, bem como da técnica de medição. Este trabalho visa uma 
comparação das técnicas para análise da distribuição de tamanhos de sólidos 
particulados na faixa de subpeneiramento, ressaltando suas restrições e aplicações 
conforme o tipo de material e o objetivo da análise. Amostras de minerais puros de 
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quartzo e hematita, e uma amostra composta desses minerais foram analisadas . 
Análises granulométricas comparativas também foram feitas em amostras de minérios 
de ferro e de ouro. 

DESCRIÇÃO DO PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DAS TÉCNICAS 

ADOTADAS 

Os diferentes métodos de análise de tamanho de partículas baseiam-se em 
propriedades distintas tais como dimensão fisica, volume, área superficial e resistência 
ao movimento do fluido . Dessa forma, a dimensão característica para um dado 
material depende da técnica e do propósito de cada medida, bem como da forma das 
partículas e das propriedades tisicas do material. Segundo Kelly e Spottiswood[2], as 
técnicas para a medida de tamanho/separação de partículas são classificadas com base 
no princípio fisico utilizado: (i) peneiramento, (ii) elutriação, (iii) sedimentação, (iv) 
escoamento e (v) microscopia. No presente trabalho serão apresentados exemplos de 
técnicas de detecção que utilizam os quatro primeiros princípios 

PENEIRAMENTO A JA TO DE AR 

Peneiramento é a técnica mais óbvia, antiga e comum utili zada para a separação de 
partículas por tamanho. A separação é feita com base na probabilidade que cada 
partícula tem de passar ou não pela abertura da peneira. definida corno dA Essa 
probabilidade é função da geometria da partícula, da quantidade de massa versus área 
disponivel , do tempo e da distribuição de tamanho. Idealmente, partículas maiores do 
que a abertura da peneira ficam retidas, enquanto partlculas menores passam pela 
mesma [I , 2, 3]. 

O princípio de operação do peneiramento a jato de ar. utilizado no presente trabalho. 
consiste na injeção de ar através de uma fenda rotativa no sentido ascendente; o fluxo 
de ar atravessa as peneiras, promovendo a fluidização do material que se encontra 
sobre as mesmas . Ao mesmo tempo, uma pressão negat1va é aplicada sob a peneira. 
removendo as partículas finas para o recipiente de coleta. A circulação do ar diminui o 
cegamente das peneiras pelos sólidos; a ação é muito suave, possibilitando a aplicação 
a materiais frágeis e quebradiços. Para alguns sólidos é possível conduzir o 
peneirarnento até frações abaixo de I Ü).liTI mas, para outros. a aglomeração pode ser 
um fator limitante. A ocorrência de aglomeração de partículas, especialmente quando 
estas são muito finas, conduz a erros de análise . Esse fato pode ser controlado através 
da visualização da fração retida em microscópio ótico durante o peneiramento [ 4]. 

O tempo de peneiramento é um fator critico para a eficiência do peneirarnento. O 
tempo adequado de peneirarnento é determinado através de estudos cinéticas. Se 
insuficiente, não permite a passagem dos finos através da abertura da peneira, e 
resultados não representativos são obtidos. Se excessivo. pode levar à abrasão e à 
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quebra das partículas. Outro fator que afeta os resultados do peneiramento é a 
quantidade de alimentação; excesso de material dificulta a separação, devido ao fator 
probabilidade. 

Faixa de aplicação: 5 - 38Jllll /superior a 38jlm. 
Vantagens: 

- análise rápida, fácil operação e muito acurada; 
- são necessárias pequenas quantidades de amostra para análise na faixa de 

subpeneiramento ( 1-2g); 
- aplicável a amostras mono e polifásicas. 

Desvantagens: 
aplicação restrita a tamanhos superiores a 5jlm; 

- número de dados restrito às aberturas de peneiras disponíveis, especialmente 
na faixa de subpeneiramento. 

Fontes de erros: operação inadequada (ajuste do tempo, quantidade excessiva de 
material ou pressão inadequada), erros de pesagem, aglomeração. 

ELUTRIAÇÃO 

A classificação de partículas em meio fluido baseia-se no movimento relativo das 
partículas em suspensão devido à influência de diferentes forças , tais como a 
gravitacional ou a centrifuga. Além dessas, outras forças importantes também atuam a 
força de arraste, devido ao fluxo relativo entre as partículas e o meio, e as forças 
inerciais, devido ao movimento acelerado das partículas. O hidrociclone é 
essencialmente um elutriador no qual as forças centrifugas são usadas para produzir 
uma rápida separação. No Cyclosizer Warman, ciclones invertidos são usados de 
forma a permitir a recirculação contínua do underjlow e, assim, produzir uma 
separação mais precisa. A classificação é conduzida em uma série de cilindros cônicos , 
cujos diâmetros das aberturas diminuem sucessivamente. Por esta razão, a velocidade 
do fluido aumenta a cada estágio, possibilitando a retenção das partículas mais grossas 
nos vasos maiores, e das mais fmas nos vasos seguintes [I]. 

Os resultados obtidos a partir da classificação em Cyclosizer podem ser apresentados 
como distribuição de tamanhos, e a acurácia dependerá do diâmetro de corte . O 
diâmetro de corte é um parâmetro referencial de tamanho que indica como a população 
de partículas de um dado material se encontra distribuída em relação a esse diâmetro. 
O d50, por exemplo, é o diâmetro pelo qual passa 50% da população. O valor de 
diâmetro de corte é calculado para cada ciclone a partir dos dados de temperatura, 
vazão, densidade do material e tempo de elutriação. O classificador ideal seria aquele 
que separa perfeitamente as partículas, de modo que não haja partículas mais !,'fossas 
que esse diâmetro na fração fma e vice-versa. Na prática, no entanto, essas frações 
apresentam particuias de todos os tamanhos presentes na alimentação, o que as 
distinguem é a distribuição relativa das partículas com esses tamanhos [3). 
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Faixa de aplicação: 10- 40j.UT1 
Vantagens: 

- obtenção de amostras classificadas; 
Desvantagens: 

- número limitado de dados (são apenas 5 ciclones, o que implica em 5 
diâmetros); 

- requer uma quantidade relativamente grande de amostra (> 30g) quando 
comparado com outros métodos. 

- tempo relativamente longo de análise, uma vez que a densidade do sólido 
deve ser determinada e os produtos devem ser secados e pesados a fim de se 
obter os dados para o cálculo da distribuição. 

Fontes de erros: presença de bolhas, calibração incorreta do instrumento, erros de 
pesagem. 

SEDIMENTAÇÃO 

As técnicas de sedimentação baseiam-se na determinação da taxa de sedimentação das 
partículas em um meio fluido, de acordo com a lei de Stokes[5): 

(2) 

A equação (2) descreve a taxa de sedimentação de uma dada partícula em um fluxo 
laminar, corno função da diferença entre as densidades da partícula (pp) e do líquido 
(pL), da viscosidade do líquido (!l) e do diâmetro da partícula (d), considerado como 
diâmetro de Stokes (dsr ). A hipótese de fluxo laminar (Re < 0,2), limita a aplicação da 
técnica a um tamanho máximo de aproximadamente 100~-tm e amostras diluídas (I% 
de sólidos). 

O analisador de tamanho de partículas Sedigraph 5000ET permite o cálculo do 
tamanho (d) com base na taxa de sedimentação de partículas dispersas em um fluido . 
Através da incidência de um feixe de raios X, o instrumento determina a concentração 
de partículas em função da velocidade de sedimentação. Os dados são interpretados 
automaticamente com base na lei de Stokes, produzindo um gráfico de distribuição de 
tamanho em percentagem acumulada versus o diâmetro esférico equivalente. A técnica 
requer a prévia dispersão dos sólidos no fluido e é, particularmente, indicada para 
amostras puras, que apresentem um único constituinte, para o qual tem-se uma 
densidade definida. É adotada como técnica padrão para alguns minerais industriais. 

Faixa de aplicação: 100- 0,2 j.Ull. 

Vantagens: 
- obtenção da curva de distribuição granulométrica em percentagem 

acumulada abaixo versus diâmetro esférico equivalente; 
- quantidade relativamente pequena de amostras (5g); 
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Desvantagens: 
o tempo de análise é de 20 a 60 minutos, dependendo da densidade e do 
tamanho das partículas; 
dificuldades de dispersão podem afetar substancialmente os resultados; 

- requer a determinação prévia da densidade verdadeira da amostra (através de 
picnometria a hélio, nitrogênio ou outros); 
elevadas concentrações são requeridas para análises de elementos leves que 
apresentem baixos coeficientes de absorção de raio X; 

- mais adequada para minerais puros. 

Fontes de erro: ajustes dos parâmetros do equipamento, presença de bolhas, dispersão 
do sólido, variação na temperatura para ensaios de longa duração. 

ESCOAMENTO 

Dentre as técnicas que adotam o princípio de escoamento, a detecção por 
espalhamento laser de baixo ângulo tem sido bastante aplicada. O Coulter Counter, 
descrito a seguir, ainda é pouco utilizado em aplicações voltadas à Tecnologia 
Mineral. Trata-se de uma técnica já bem estabelecida para determinação de tamanho, 
em especial na área biológica para contagem de células e bactérias[ 1,6]. O princípio de 
funcionamento deste equipamento consiste na determinação do número e volume de 
partículas dispersas em uma solução eletrolítica. A suspensão é submetida a um 
escoamento forçado através de um orificio em um tubo de diâmetro conhecido. 
Eletrodos são colocados em cada lado do orificio e medem a resistividade elétrica da 
solução. Quando uma partícula passa pelo orificio do tubo, seu volume substitui parte 
do eletrólito, provocando uma alteração momentânea na resistividade medida entre os 
eletrodos. Esta alteração produz um pulso de voltagem característico que é diretamente 
proporcional ao volume da partícula que causou a alteração. Os pulsos gerados são 
amplificados, medidos, processados e utilizados sob diversas formas de apresentação 
dos resultados. É usual a obtenção de curvas da distribuição granulométrica, em 
termos de percentagem de volume em função do diâmetro esférico equivalente . 

A técnica requer quantidades mínimas ( <0, I g) de sólidos em suspensão, que é 
importante quando se dispõe de pouco material. Por outro lado, nesse caso, a 
amostragem toma-se critica. Em soluções concentradas pode ocorrer o efeito de 
coincidência, que caracteriza-se pela contagem de duas partículas como se fossem 
apenas uma, levando a análise incorreta. O aparelho Coulter Counter fornece um 
parâmetro que indica o nível de ocorrência desse fenômeno, de forma que medidas 
corretivas possam ser adotadas. 

Faixa de aplicação: 0,4 a 12001lffi, conforme o diâmetro de abertura do tubo 
utilizado. 
Vantagens: 

- análise rápida (I -2 minutos), 
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Desvantagens: 
partículas abaixo de certo limite são negligenciadas; 
para uma determinada abertura do tubo, a técnica está limitada a uma faixa 
granulométrica dada pela razão 30: l; 
a calibração deve ser feita com padrões de tamanho e materiais conhecidos, 
uma vez que a análise é dependente do material que está sendo analisado. 

Fontes de erros: obstrução da abertura do tubo, dispersão inadequada, amostragem 
não representativa, escolha inadequada do tubo. 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Utilizou-se, neste trabalho, amostras de minerais puros de quartzo, hematita e uma 
amostra composta (50% p/p) desses minerais. A Tabela I apresenta a análise química 
dos minerais puros. A mineralogia destas amostras foi confirmada pela difração de 
raios X, que indicou a presença predominante de hematita e de quartzo nas duas 
amostras. 

TABELA 1- Análise Química 

TEOR(%) 

ELEMENTO Amostra 

Hematita Quartzo 

Fe-r 69,7 0,32 

SiOz 0,25 98,94 

As amostras foram moídas em um moinho de panelas e a fração abaixo de 38fllll foi 
separada através de peneiramento seco-úmido. Após secagem, procedeu-se à 
amostragem do material em amostrador Micro Riffier (Quantachrome Corp.), de forma 
a se obter as massas adequadas às diferentes técnicas de análise de distribuição de 
tamanho. A Tabela 2 apresenta as densidades das amostras obtidas pela picnometria a 
hélio no equipamento Stereopycnometer (Quantachrome Corp.). Esses resultados estão 
coerentes com os valores de densidade tabelados[?] para a hematita, 5,26g/cm3

, e para 
o quartzo, 2,65g/cm3 

. 

TABELA 2 - Densidade das amostras 

Amostra Densidade (2fcm3
) 

Hematita 5,29 
Quartzo 2,72 

Quartzo+hematita 3,17 
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As partículas de quartzo e hematita apresentam formas irregulares, como mostrado 
pelas fotomicrografias (Figura 1), obtidas através do microscópio eletrônico marca 
Jeol, modelo JSM 5410. Observa-se que a amostra de quartzo apresenta-se mais grossa 
que a de hematita e, também, a presença de muitas partículas finas (<O,OOimm) 
aderidas à superficie de partículas maiores. Essas partículas não são detectadas pelos 
métodos de análise utilizados no presente trabalho. 

O equipamento de elutriação utilizado foi o Cyclosizer Warman, modelo M 4. 
Inicialmente, fez-se os ajustes de pressão, vazão, tempo de elutriação, conforme a 
densidade da amostra. Foram necessários 30g de material para a análise e a 
distribuição granulométrica foi obtida através do percentual de massa retida em cada 
ciclone. 
As análises de peneiramento a jato de ar foram realizadas no equipamento marca 
Alpine, modelo A200LS. Utilizou-se as peneiras de abertura I O, 20, 30 e 38)-lm e cerca 
de 0,5 a lg de material, conforme a abertura das peneiras ; quanto menor a abertura das 
peneiras, menor a quantidade de massa. Procedeu-se à pesagem do material antes e 
após o peneiramento, de modo a se obter a percentagem de massa acumulada em cada 
peneira. 

As análises de classificação de partículas por sedimentação foram realizadas no 
equipamento Sedigraph 5000ET, marca Micromeritics . Cerca de 2g de material foram 
dispersos em uma solução contendo 0,05% de hexametafosfato de sódio (Calgon) e 
pH=I0,5, e colocados no banho de ultra-som. Em seguida, procedeu-se à análi se 
ajustando-se os parâmetros do equipamento, conforme os valores de densidade do 
material, temperatura e viscosidade do fluido. 

Para o Coulter Counter, modelo Multisizer Il, cerca de O,Oig de amostra foram 
dispersos em uma solução contendo 0,05% de hexametafosfato de sódio (Calgon), e 
colocados no banho de ultra-som. Após investigações preliminares, adotou-se como 
eletrólito a solução de cloreto de sódio 2% e tubo de abertura igual a 70)-lm, que 
abrange a faixa de 42 a 1,4)-lm. 

RESULTADOS 

EFEITO DA DISPERSÃO 

Independentemente da técnica utilizada, para a obtenção de resultados precisos é 
imprescindível que as partículas estejam totalmente dispersas, de modo a serem 
medidas ou analisadas individualmente. A seleção do dispersante e da concentração a 
ser utilizada tem um papel preponderante na qualidade dos resultados obtidos. 
Encontra-se disponível, na literatura ou nos catálogos de fabricantes, tabelas que 
apresentam os dispersantes adequados para diferentes materiais. A Figura 2 indica os 
resultados da distribuição granulométrica para a amostra de hematita para diferentes 

162 



(a) (b) 

(c) (d) 

FIGURA I - Fotornicrografias das amostras de quartzo(a) e hematita(b) na fração 
acima de 201-lm. Detalhe da superfície das partículas de qúartzo( c) e 
hematita( d) . 

concentrações de Calgon (hexametafosfato de sódio) obtida no Sedigraph. Observa-se 
que houve um aumento na dispersão das partículas quando a concentração de Calgon 
aumentou de 0,05 para 0, 1%. No entanto, a dispersão diminuiu para concentração de 
2%, devido à floculação dos sólidos. Dependendo da natureza e da granulometria do 
sólido, e da natureza do dispersante, o efeito da variação da concentração deste pode 
apresentar-se muito mais acentuado. Além do tipo e da concentração do dispersante, a 
utilização de ultra-som e a correção do pH da suspensão são fatores que auxiliam de 
forma significativa a dispersão dos sólidos. 
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FIGURA 2 - Efeito da concentração do dispersante na distribuição granulométrica da 
hematita obtida no Sedigraph. 

COMPARAÇÃO DAS TÉCNICAS 

Minerais Puros 

As Tabelas 3 e 4 apresentam uma comparação dos resultados obtidos pelas diferentes 
técnicas para os minerais puros. Estes resultados evidenciam a inadequação de se 
caracterizar urna distribuição de tamanhos por um único parâmetro, como d50, d10 ou 
d90. Os resultados obtidos pelo Sedigraph e Coulter se aproximam na faixa de maiores 
tamanhos, mas se distanciam para granulometria mais finas. Os resultados do Alpine 
indicam percentagem de fmos menor do que as detenninadas por outras técnicas, 
indicando que a amostra encontra-se mais grossa. Para a amostra de hematita, apesar 
da concordância dos resultados Alpine e Cyclosizer, Sedigraph e Coulter, as diferenças 
entre os pares é marcante. O valor de d50 obtido no Sedigraph (6,8!lffi) e no Cyclosizer 
(14,7!lffi) apresentam uma diferença de aproximadamente 115%. Esse fato está melhor 
representado na Figura 3, que mostra a distribuição granulométrica da hematita obtida 
pelas diferentes técnicas. 
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TABELA 3 
Percentagem acumulada abaixo para a amostra de quartzo em diferentes 

diâmetros 

% ACUMULADA ACIMA 
DIÂMETRO Técnicas 

(Jlm) Sedigraph Coulter Alpine 
30 91,2 92,5 82,0 
20 83,5 82,0 70,8 
lO 64,7 54,4 51,8 

TABELA 4 
Percentagem acumulada abaixo para a amostra de hematita em diferentes 

diâmetros 

DIÂMETRO 
(Jlm) 

30 
20 
lO 

100 

90 

80 

.§ 70 
o:! 

60 ..z 
"" "" 50 '"O 

1 40 

~ 30 

~ C> 20 

lO 

o 
I 

% ACUMULADA ABAIXO 
Técnicas 

Sedigraph Coulter 
97,0 96,1 
88, I 84,4 
63,7 56,0 

lO 

diârretro ( IJill) 

Alpine Cyclosizer 
75,1 75,2 
59,2 59,3 
38,0 40,7 

+ S::di!Japh 
o CyclosJZer 
... Alpire 
• Coulter 

100 

FIGURA 3 - Distribuição granulométrica para a hematita obtida por diferentes 
técnicas. 
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Amostra Composta- Quartzo+ Hematita 

A Tabela 5 e as Figuras 4 e 5 apresentam a distribuição granulométrica para a amostra 
composta - quartzo + hematíta - comparada aos minerais puros, obtida através das 
técnicas Alpine, Coulter e Sedigraph, respectivamente. Através do peneiramento a jato 
de ar-Alpine, observa-se uma aproximação dos resultados obtidos no peneiramento da 
amostra quartzo+hematíta com aqueles calculados pela média ponderada das 
percentagens dos minerais puros. Este fato está coerente com o esperado, uma vez que 
a classificação nas peneiras baseia-se na probabilidade de determinada partícula passar 
pela abertura das mesmas. Deste modo, a amostra composta deve manter o 
comportamento individualizado de suas partículas, considerando-se a proporção da 
mistura. 

Os resultados do Sedigraph mostram que a distribuição granulométrica para a amostra 
composta - quartzo + hematíta- apresenta-se mais grossa que aquelas dos minerais 
puros (Figura 4). A distribuição granulométrica da mistura foi obtida a partir de uma 
densidade "fictícia" e, portanto, não é acurada. Quanto maior a diferença entre as 
densidades dos constituintes da amostra, maior o erro esperado . O Sedigraph é um 
equipamento indicado para análises de minerais puros. 

TABELA 5 
Distribuição granulométrica obtida por peneiramento a jato de ar- Alpine 

%ACUMULADA ACIMA 
ABERTURA Amostras Média ponderada 

útm) Quartzo Hematita Quartzo+Hematita Quartzo+Hematita 
30 20,3 28,5 24,5 24,4 
20 27,6 40,2 34,8 33,9 
lO 48,5 61 ,4 50,5 54,9 

No Coulter (Figura 5), observa-se que todas as amostras apresentam um 
comportamento semelhante. A amostra de hematita mostra-se ligeiramente mais fina 
na faixa mais grossa, que corresponde ao observado também nos resultados do 
Sedigraph e indicado pelas fotomicrografias . Porém, os resultados do Coulter para a 
amostra composta indicam proximidade com aqueles da amostra de quartzo. O efeito 
da densidade, nesse caso, não se manifesta, uma vez que o diâmetro característico é 
definido pelo volume da partícula. 

O gráfico percentagem acumulada (escala linear) versus tamanho (escala logarítntica) 
não é a forma mais conveniente de se apresentar os resultados da distribuição 
granulométrica; a forma "S" da curva é dificil de ser expressa matematicamente e as 
extremidades do eixo vertical não apresentam uma expansão adequada. Diante disso, 
adota-se usualmente a escala logarítmica para os dois eixos, conhecida como gráfico 
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FIGURA 4 - Distribuição granulométrica obtida pelo Sedigraph. 
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FIGURA 5 - Distribuição granulométrica obtida pelo Coulter Counter. 
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Gaudin-Schuhmann ou Gaudin-Gates-Schuhmann. A escala logarítmica expande a 
faixa fma, que constitui, em geral, a faixa de maior interesse, mas comprime a faixa 
grossa. Quando o interesse em relação à faixa grossa é significativo, deve-se optar por 
outras formas de apresentação dos resultados, tais como o gráfico Rosin-Rammler. 
Esse gráfico apresenta a relação loglog ( 1/( 1-Q) em função de log(x), onde Q é fração 
acumulada abaixo do tamanho x. Essa forma de apresentação tem a vantagem de 
expandir as faixas grossa e fina da distribuição granulométrica. E, por este motivo, 
alguns autores apontam-na como a forma preferível de apresentação dos resultados. 
Entretanto, a sua utilização é ainda limitada devido à forma complexa da expressão 
matemática, bem como à necessidade de se adotar papel especial [1, 2, 8). Na faixa 
mais fina de tamanhos, os resultados apresentados pela distribuição Rosin-Rammler se 
aproximam daqueles obtidos por Gaudin-Schuhmann . 

De acordo com Gaudin-Schuhmann, a distribuição de tamanhos de sólidos 
particulados obedece a seguinte função: 

Q(x) = j(fr x $ k. 

] X?. k 

onde: 
Q (x) = função de distribuição; 
x =tamanho ; 
k = módulo de tamanho; 
a= módulo de distribuição . 

(3) 

Para os materiais que seguem esta equação, a distribuição log-log da fraçào acumulada 
abaixo versus o diâmetro equivalente é representada por uma reta. A inclinação dessa 
reta corresponde ao módulo de distribuição do material e o intercepto da mesma, com 
Q = I, o módulo de tamanho do material. O módulo de distribuição indica a dispersão 
de tamanho da população das partículas, enquanto o módulo de tamanho fornece o 
" tamanho máximo" da distribuição, obtido através da extrapolação da reta de aJuSte até 
o valor de percentagem acumulada igual a 100. [2] 

TABELA 6- Parâmetros obtidos a partir do gráfico Gaudin-Schuhmann 

Minério de Ferro Minério de ouro 
Alpine Cyclosizer Sedigraph Alpine Cyclosizer Sedigraph 

Módulo de 38,0 30,5 12,9 40,4 38,7 32,0 
tamanho (k) 

(J.Lm) 

Módulo de 0,58 0,57 0,54 1,07 1,03 0,90 

distribuição (a) 
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FIGURA 6 - Gráfico Gaudin-Schuhmann para uma amostra de minério de feno . 
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FIGURA 7 - Gráfico Gaudin-Schuhmann para uma amostra de minério de ouro. 
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As Figuras 6 e 7 mostram a aplicação dessa ferramenta para comparação das 
distribuições granulométricas de minérios de ferro e ouro obtidas por técnicas 
diferentes. Nas duas figuras, observa-se que as distribuições obtidas pelo Sedigraph 
são mais fmas, e que o Cyclosizer e o Alpine apresentam curvas de distribuição 
semelhantes. Comparando-se os módulos de tamanho e de distribuição para o minério 
de ferro (Tabela 6), observa-se que o módulo de distribuição nas diferentes técnicas 
aproximaram-se bastante para as duas amostras. 

Os parâmetros obtidos pelo gráfico Gaudin-Schuhmann podem ser utilizados para 
cálculo de fatores de forma, propiciando, por exemplo, a correção de um diâmetro 
obtido pelo Alpine em função do Sedigraph. O fator de forma pode ser definido pela 
razão entre dois parâmetros caracteristicos, tais como módulo de tamanho(k), d50, d'X), 
ou outros, obtidos por diferentes métodos, conforme a seguir: 

fator de forma= tamanho caracteristico medido pelo método I (4) 
tamanho caracteristico medido pelo método 2 

No presente trabalho, utilizou-se os módulos de tamanho (k) obtidos pelo gráfico 
Gaudin Schuhmann para a amostra de minério de ferro no cálculo do fator de fom1a, 
tomando-se como referência o Sedigraph (método 2). Os diâmetros corrigidos pelo 
fator de forma mostram a possibilidade se obter os dados de um método a partir de 
outro (Figura 8). 
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FIGURA 8 - Gráfico Gaudin-Schuhmann para a amostra de minério de ferro corrigido 
pelo fator de forma. 
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CONCLUSÃO 

Numa caracterização de tamanho de sólidos particulados é importante conhecer bem a 
amostra a ser analisada, identificando seus constituintes e sua forma. Estas 
características podem influir nos resultados obtidos conforme a técnica utilizada. 
Qualquer que seja a técnica deve-se garantir a dispersão das partículas, para isso uma 
avaliação e identificação das condições de maior dispersão devem ser investigadas. O 
trabalho evidencia que a comparação direta das técnicas através de um único 
parâmetro não é adequada, de modo que o uso de ferramentas como o Gráfico Gaudin
Schuhmann e fatores de forma podem fornecer parâmetros úteis para comparação de 
resultados obtidos por diferentes técnicas de análise de tamanho de sólidos 
particulados. 
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DIFFERENT TECHNIQUES APPLIED TO PARTICLE SIZE 
CHARACTERIZA TION<01

l 

ABSTRACT 

Cláudia Lima Caldeira<02
J 

Virgínia Sampaio Teixeira Ciminelli(oJ) 

This work discusses the results obtained by different techniques used for particle size 
characterization in the subsieve sizing range. Samples of quartz, hematite and a 
mixture ofthese minerais were analyzed. Centrifugai elutriation (Warman cyclosizer), 
sedimentation (Sedigraph), air-jet sieving (Aipine), and electrical sensing zone 
(Coulter Counter principie) were the selected techniques for particle size 
measurement. The operating principies, advantages and limitations of these teclmiques 
are discussed. Results of parti ele size distribution for samples of gold and iron ores are 
analyzed with the Gaudin-Schuhmann plots. A comparison of the different size 
analysis techniques by a unique parameter is often not satisfactory. [n order to select 
an instrument for particle size analysis, the physical and chemical characteristics of the 
material and the application ofthe results should also be considered. 

Keys words: particle size distribution, size measurement, particulates. 
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