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RESUMO 
 

Versáteis na separação sólido-líquido, os hidrociclones são separadores centrífugos 
usados tanto na classificação quanto no desaguamento de minérios. Uma nova 
geometria cônico-filtrante, oriunda da otimização por Técnicas de Superfície de 
Resposta em conjunto com o Algoritmo de Evolução Diferencial, apresentou grande 
potencial de aplicação industrial por apresentar baixa razão de líquido e alta 
capacidade de processamento. Desta forma, a fim de potencializar o desempenho 
do novo hidrociclone, o objetivo deste trabalho foi estudar o efeito das variáveis 
diâmetro de underflow (apex) e percentual volumétrico de sólidos na alimentação 
para o Hidrociclone Cônico Filtrante Otimizado (HCFO). Além de estimar os 
parâmetros da Equação de Projeto do novo hidrociclone, respostas relacionadas à 
hidrociclonagem como número de Euler, razão de líquido, eficiência total e 
concentração volumétrica de sólidos no underflow foram determinadas. Os 
resultados confirmam o potencial do HCFO em aumentar a porcentagem de sólidos 
da suspensão alimentada a baixo gasto energético. Ensaios realizados usando 
suspensão de quartzito a 5,5%v. e diâmetro de underflow de 3 mm, elevaram a 
concentração da suspensão alimentada em aproximadamente 8 vezes, atingiram 
eficiência de cerca de 44%, número de Euler de 743 e razão de líquido de menos de 
3,5%. 
 
PALAVRAS-CHAVE: hidrociclone; número de Euler; razão de líquido; eficiência 
total. 
 
ABSTRACT 
 
Versatile at solid-liquid separation, the hydrocyclones are centrifugal separators used 
either in classification or in dewatering of minerals. A new cone-filter geometry, 
originated in optimization techniques by Response Surface and the Differential 
Evolution Algorithm, presented great potential for industrial application for presenting 
low underflow-to-throghput ratio and high processing capacity. Thus, aimed to 
enhance the performance of the new hydrocyclone, the study of the variables 
underflow diameter (apex) and volumetric percentage of feed solids, were properly 
executed for the Hydrocyclone Cone-Filter Optmizated (HCFO). In addition to 
estimate the parameters of the new hydrocyclone design equation, reponses related 
to hydrocycloning as Euler number, underflow-to-throghput ratio, total efficiency and 
volumetric concentration of solids in underflow were determinated. The results 
confirm the HCFO potential of increase the solid percentage at the suspension fed 
with low spent of energy. Experiments who was did used suspension of quartzite at 
5,5%v. and 3 mm of underflow diameter, increased the concentration of suspension 
fed in about 8 times, efficiency achieved nearly 44%, Euler number of 743 and 
underflow-to-throghput ratio less than 3,5%.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Hidrociclones são separadores centrífugos utilizados para concentrar suspensões e 
classificar partículas por tamanho ou densidade. Aplicados em diversas áreas do 
setor industrial, como a mineral e a petroquímica, são equipamentos simples e de 
tamanho reduzido em relação a outros separadores. Diversas são as vantagens da 
utilização deste tipo de equipamento para separar suspensões líquido-líquido ou 
sólido-líquido como baixo custo de aquisição, manutenção e operação 
(SVAROVSKY, 2000). 
 
Os hidrociclones convencionais possuem uma região cilíndrica, por onde a 
suspensão é alimentada em uma entrada tangencial, bem como uma região cônica. 
O fluido é impulsionado a realizar um movimento rotacional descendente. A 
suspensão concentrada, constituída por partículas maiores, é direcionada por ação 
da força centrífuga às paredes do equipamento e então é coletada no orifício inferior 
da parte cônica, chamado orifício de underflow ou apex. Parte da suspensão não 
coletada forma um vórtice interno, contrário ao anterior, dotado de partículas finas. 
Na parte superior cilíndrica do hidrociclone há um tubo, chamado vortex finder, 
localizado axialmente por onde a suspensão diluída é descarregada no orifício de 
overflow.  
 
O Hidrociclone Filtrante, inspirado no trabalho de Damasceno e Massarani (1986), 
foi objeto de patente do Departamento de Engenharia Química da UFU em 1991. A 
modalidade cônico-filtrante foi estudada por Vieira (2006) em diferentes 
configurações, concluindo que a geometria do equipamento deve ser escolhida 
dependendo do objetivo da demanda industrial (espessamento ou classificação). 
Com o objetivo de melhorar a separação sólido-líquido, Silva (2014) encontrou três 
novas geometrias de hidrociclones filtrantes através de técnicas de otimização 
combinando as superfícies de respostas com um algoritmo de Evolução Diferencial. 
Uma das configurações, além de atingir o objetivo inicial (minimização de custos 
energéticos), também apresentou propriedades aplicáveis ao espessamento de 
correntes. Isto despertou o interesse de estudo do efeito do percentual volumétrico 
de sólidos alimentado, ou seja, da concentração da polpa alimentada, sobre o 
desempenho desta nova configuração geométrica.  
 
Portanto, este estudo teve como objetivo principal a determinação das principais 
respostas relacionadas a hidrociclonagem, número de Euler, razão de líquido e 
eficiência total de coleta, para o hidrociclone concentrador estudado por Silva 
(2014). A este hidrociclone cônico filtrante foi lhe dada a denominação de HCFO 
(Hidrociclone Cônico-Filtrante Otimizado) e seu desempenho estudado mediante a 
manipulação das dimensões de orifício de underflow, da concentração da suspensão 
alimentada e variações na queda de pressão do hidrociclone.  
 
O número de Euler quantifica o consumo energético do equipamento através da 
razão entre a queda de pressão pela energia cinética por unidade de volume na 
parte cilíndrica. Como mostrado na Equação (1), o cálculo do adimensional de Euler 
depende da vazão volumétrica de alimentação, da queda de pressão e da densidade 
da água na temperatura de operação. 
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A razão de líquido relaciona a quantidade de líquido inicialmente alimentada pela 
fração coletada no duto de underflow. É facilmente determinada se conhecidas as 
vazões volumétricas das correntes de alimentação (QA) e underflow (QU) com suas 
respectivas concentrações volumétricas assim como mostrado na Equação (2). 
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𝑄𝑈(1−𝐶𝑉𝑈)
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O cálculo das concentrações volumétricas das correntes (percentual volumétrico de 
sólidos) pode ser visualizado através da Equação (3), onde i representa uma 
corrente genérica (alimentação, underflow ou overflow). 
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A eficiência total do hidrociclone contabiliza o percentual mássico de sólidos 
coletado na corrente de underflow frente a quantidade inicial alimentada. A Equação 
(4) exibe o cálculo da eficiência total conhecidas as vazões mássicas das correntes 
de alimentação (WA) e underflow (WU), e suas respectivas concentrações mássicas. 
 

𝜂 =
𝐶𝑊𝑈𝑊𝑈
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                                                                    (4) 

 
O diâmetro de corte (d50) determina o poder de classificação do hidrociclone, e pode 
ser definido como o diâmetro da partícula (dP) que é coletada com eficiência 
granulométrica (G) de 50% (Vieira, 2006). As variáveis reduzidas consideram 
apenas o efeito da força centrífuga na separação, ou seja, o diâmetro de corte 
reduzido é o diâmetro da partícula que é coletada com eficiência reduzida (G’) de 
50%. O diâmetro de corte reduzido pode ser estimado através da substituição, na 
Equação (5), de um modelo de distribuição granulométrica (XU = f(dP,)) e eficiência 
granulométrica reduzida (G’) igual a 0,5. 
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Para determinação da equação de projeto segundo a metodologia de Massarani 
(1989) dados experimentais de diâmetro de corte reduzido, razão de líquido e 
concentração volumétrica de sólidos na alimentação foram obtidos. Segundo 
Massarani (1989), a predição do diâmetro de corte reduzido é alcançada a partir de 
estudos experimentais, incorporando os efeitos de concentração de sólidos e da 
razão de líquido conforme as seguintes Equações (6) e (7). Cada família possui 
valores exclusivos para as constantes, A, B, C, D e K, e suas determinações são de 
cunho experimental. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Unidade experimental  
 
A unidade experimental encontra-se no Laboratório de Separação e Energias 
Renováveis (LASER) da Faculdade de Engenharia Química da UFU (FEQ/UFU), 
dotada dos principais acessórios para reproduzir as mesmas condições industriais 
durante a hidrociclonagem (reservatório, agitador mecânico, bomba centrífuga, 
flowmeter, manômetro digital etc.).  
 
As dimensões geométricas do Hidrociclone Cônico Filtrante Otimizado (HCFO) estão 
mostradas na Figura 1. 
 

 
Figura 1. Dimensões geométricas do HCFO em milímetros. 

 
2.2. Material utilizado 
 
Para os ensaios experimentais foi usado o quartzito, material particulado cedido pela 
ANEX Mineração, sediada em Itabirito (MG). Este material particulado é composto 
predominantemente por silício (SiO2), apresenta densidade média de 2,69 g/cm³ e 
distribuição granulométrica regida pelo modelo RRB (Rosin-Rammlet-Bennet), com 
os parâmetros d63,2 = 13,23 μm e n = 0,88. Os dados experimentais se ajustaram ao 
modelo com coeficiente de correlação quadrático de 0,9935. Pode-se visualizar a 
representação gráfica do ajuste não linear através da Figura 2. 
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Figura 2. Distribuição granulométrica do material particulado. 

 
2.3. Procedimento experimental  
 
Na montagem do equipamento foram utilizadas as dimensões características 
descritas na Figura 1 combinadas com os diâmetros de underflow de 3, 4 e 5 mm. 
Para cada configuração do hidrociclone (HCFO) foram estudadas duas condições de 
alimentação diferentes: uma com percentual volumétrico de quartzito de 1,0% e 
outra de 5,5%. Os testes foram realizados em quatro níveis de queda de pressão: 
88200, 117600, 147000 e 176400 Pa. 
 
As concentrações mássicas das principais correntes do hidrociclone foram 
determinadas por técnicas de gravimetria. As distribuições granulométricas das 
principais correntes do hidrociclone foram determinadas por difração a laser no 
Mastersizer da Malvern. As vazões mássicas das principais correntes do 
hidrociclone foram determinadas pelo medidor eletromagnético do tipo Coriolis. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados experimentais médios para o número de Euler (Eu) estão 
apresentados na Figura 3. Em azul para o percentual volumétrico de sólidos 
alimentado de 1,0% e em verde para o percentual volumétrico de sólidos alimentado 
de 5,5%. 
 

 
Figura 3. Número de Euler em função do percentual volumétrico de sólidos na alimentação e 

 diâmetro de underflow. 
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Pela Figura 3, observa-se que os dados experimentais encontrados para o Número 
de Euler foram menores para o menor diâmetro de underflow (3 mm) que os 
encontrados para o maior orifício (5 mm) para as duas alimentações. Era esperado 
que, quanto maior fosse a restrição do orifício de underflow maior seria o número de 
Euler. Entretanto, para este separador em específico, observou-se um 
comportamento anômalo, indicando que o Número de Euler do HCFO não foi 
influenciado apenas pelo efeito isolado do diâmetro de underflow. Acredita-se que 
outras dimensões geométricas, como o comprimento do vortex finder (l = 12 mm) e o 
comprimento da parte cilíndrica (L = 157 mm), sejam responsáveis por este efeito 
inesperado. Pode-se observar que para a alimentação de 5,5%v. de sólidos os 
números de Euler ficaram abaixo dos encontrados para a concentração de 1,0% e, 
portanto, menor o gasto energético para esta condição.  
 
Os resultados experimentais para a razão de líquido (RL) em função dos diferentes 
diâmetros de underflow (Du) e percentual volumétrico de sólidos na alimentação 
estão apresentados na Figura 4. 
 

 
Figura 4. Razão de líquido em função do percentual volumétrico de sólidos na alimentação e 

diâmetro de underflow. 

 
A Figura 4 mostra que a razão de líquido mínima foi observada na configuração com 
menor diâmetro de underflow e menor concentração de alimentação. Este resultado 
pode ser justificado pelo alto valor do denominador da razão em consequência da 
baixa concentração da alimentação. Os valores de RL para a alimentação com 
5,5%v. de sólidos para o DU de 3 e 4 mm ficaram próximos devido à compensação 
dos efeitos de concentração da alimentação e de underflow no cálculo das razões. O 
efeito de espessamento das correntes pode ser melhor visualizado através da Figura 
5. 
 

 
Figura 5. Concentração volumétrica do underflow em função do percentual volumétrico de 

sólidos na alimentação e diâmetro de underflow. 
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De acordo com a Figura 5, o hidrociclone HCFO, com diâmetro de underflow de 3 
mm e operando com a alimentação de 1,0%v. de quartzito, conseguiu elevar o 
percentual de sólidos da corrente alimentada em cerca de 40 vezes. A concentração 
final (CVU) alcançada para a mesma geometria, mas sendo alimentada 5,5% em 
volume de material particulado, foi aproximadamente a mesma, cerca de 44% em 
volume, entretanto o aumento quantificado neste caso foi de 8 vezes. Este 
fenômeno justifica o menor valor para a razão de líquido (RL = 0,9%) para DU = 3 mm 
e com CVA de 1,0%, em comparação ao teste com CVA de 5,5% que resultou em RL = 
3,2%, como ilustrou a Figura 4. Considerando apenas o efeito do percentual de 
sólidos alimentado, trabalhar na configuração com DU de 3 mm, tem-se resultados 
semelhantes tanto com a alimentação de 1,0% quanto com a de 5,5% em volume. 
Para os demais diâmetros estudados, a concentração da corrente de underflow 
alcançou maiores valores em se tratando da alimentação inicial de 5,5%v. de 
sólidos. 
 
Na Figura 6 são mostrados os efeitos das variáveis estudadas na resposta eficiência 
total (η) do hidrociclone HFCO. 
 

 
Figura 6. Eficiência total em função do percentual volumétrico de sólidos na alimentação e 

diâmetro de underflow. 

 
Segundo a Figura 6, houve um acréscimo na eficiência dos hidrociclones ao passar 
do menor para o maior diâmetro de underflow. Os valores encontrados de eficiência 
total para os testes usando a alimentação com 1,0%v. de sólidos foram maiores aos 
referentes a alimentação de 5,5%. Este comportamento era esperado já que o 
aumento da concentração da alimentação diminui a eficiência. 
 
No que tange às Equações de Projeto, foi possível, após a discussão das variáveis 
relacionadas ao processo de hidrociclonagem, ajustar os parâmetros das Equações 
(6) e (7) para o equipamento HFCO. Os valores encontrados para os parâmetros K, 
A, B, C e D estão descritos na Tabela 1, juntamente com seus respectivos desvios 
padrão e coeficientes de correlação de cada equação. O ajuste não linear foi feito 
com nível de significância de 5%. 
 

Tabela 1. Parâmetros das Equações de Projeto para o hidrociclone HCFO. 
 Parâmetro Valor estimado R 

Equação (6) 

K 0,079 ± 0,005 

0,8332 A 5,72 ± 1,72 

D 7,50 ± 1,20 

Equação (7) 
B 15,42 ± 10,28 

0,9129 
C 2,93 ± 0,35 
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Os baixos coeficientes de correlação se justificam pelos valores baixos de razão de 
líquido encontrados. Sabe-se que quanto maior é o valor de K, mais características 
concentradoras o equipamento possui. Para o hidrociclone Rietema (conhecido pelo 
seu alto poder de espessamento), o parâmetro K é de 0,039, enquanto o 
hidrociclone HCFO apresentou K de 0,079, confirmando o caráter concentrador do 
hidrociclone HCFO. As configurações de hidrociclones apresentaram três patamares 
muito próximos de resposta de razão de líquido (um para cada DU), o que implicou 
na maior ordem de grandeza dos desvios padrão. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 

Através do estudo experimental apresentado, foi possível concluir que, usando como 
alimentação a suspensão de 5,5% em volume de material particulado e a 
configuração geométrica do HCFO de menor orifício de underflow (3 mm), pode-se 
alcançar resultados satisfatórios na concentração de partículas, cerca de 44% em 
volume, além de economia de energia, devido ao baixo número de Euler (744). As 
Equações de Projeto do hidrociclone cônico-filtrante puderam ser estimadas 
segundo procedimento de Massarani (1989), confirmando seu caráter espessador. 
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6. SIMBOLOGIA 
 
CVA - concentração volumétrica de sólidos na corrente de alimentação (-) 
CVU - concentração volumétrica de sólidos na corrente de underflow (-) 
CWA - concentração mássica de sólidos na corrente de alimentação (-) 
CWU - concentração mássica de sólidos na corrente de underflow (-) 
d50, d’50 - diâmetro de corte e diâmetro de corte reduzido (L) 
d63,2 - parâmetro ajustado do modelo RRB (L) 
DC - diâmetro da parte cilíndrica do hidrociclone (L) 
dp - diâmetro da partícula (L) 
DU - diâmetro de underflow (L) 
Eu - número de Euler (-) 
G, G’ - eficiência granulométrica e eficiência granulométrica reduzida (-) 
η - eficiência total (-) 
L - comprimento total da seção cilíndrica do hidrociclone (L) 
l - comprimento do vortex finder (L) 
n - parâmetro ajustado n do modelo RRB (-) 
Q - vazão volumétrica da corrente de alimentação (L3T-1) 
QU - vazão volumétrica da corrente de underflow (L3T-1) 
RL- razão de líquido (-) 
WA - vazão mássica da corrente de alimentação (MT-1) 
WU - vazão mássica da corrente de underflow (MT-1) 
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-∆P - queda de pressão no hidrociclone (ML-1T-2) 
ρ, ρS - densidade do fluido e densidade do sólido/material particulado (ML-3) 
µ - viscosidade do fluido (ML-1T-1) 
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