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1. Objetivo 
 

Compreender os mecanismos envolvidos na separação sólido-líquido e realizar análise de 

desempenho de um hidrociclone Rietema. 

 

2. Fundamentos teóricos 

 

 Os hidrociclones são separadores centrífugos utilizados na separação de suspensões 

sólido-líquido quanto nas emulsões líquido-líquido. São empregados nas indústrias 

petroquímicas no tratamento de fluidos de perfuração e na separação de óleo/água; nas 

mineradoras são utilizados no processo de separação de finos e no espessamento de minérios. 

Além disso, podem ser usados no tratamento de efluentes como adensadores de lodos 

retirando o excesso de água e como clarificadores removendo as partículas mais finas 

presentes nos efluentes, dentre outras aplicações. Em resumo, são flexíveis quanto ao 

propósito da separação. 

 Os hidrociclones são agrupados em famílias segundo sua configuração geométrica. As 

principais dimensões geométricas desses equipamentos são mostradas na Figura 2.1. Uma 

família de hidrociclone é caracterizada pela razões fixas de suas principais dimensões 

geométricas com o diâmetro da parte cilíndrica (Dc). Isto é, cada família de hidrociclone 

possui uma relação específica de Di/Dc, Do/Dc, ℓ/Dc, L/Dc e θ, e essas relações geométricas 

estão relacionadas com o objetivo da operação de hidrociclonagem (VIEIRA, 2006). 

 



Figura 2.1 – Dimensões características de um hidrociclone 

 

 

 

 

Legenda: 

 

Dc – diâmetro da parte cilíndrica 

Di – diâmetro da alimentação 

Do – diâmetro de overflow 

DU  - diâmetro de underflow 

h – comprimento da parte cilíndrica 

H – comprimento do tronco de cone 

L – comprimento total 

ℓ - comprimento do vortex finder 

θ – ângulo do tronco de cone 

  Fonte: Adaptado de SILVA (2014) 

2.1. Definições fundamentais 

 Neste tópico são apresentados os principais conceitos utilizados na avaliação 

quantitativa da operação de hidrociclonagem. A separação desses equipamentos tem por 

princípio a divisão de correntes e da quantidade de matéria coletada e descarregada nas 

correntes de underflow e overflow. Sendo assim, são apresentadas todas as variáveis 

pertinentes ao processo logo a seguir. 

2.1.1. Concentração Volumétrica 

 Com os valores de concentração mássica (Cwi) determinados experimentalmente, por 

exemplo, por gravimetria, pode-se determinar a concentração volumétrica (Cvi) de sólidos de 

cada corrente. Segundo a Equação 2.1, é necessário conhecer, além da concentração mássica 

da corrente, as densidades do fluido de trabalho (ρ) e dos sólidos em suspensão (ρs). 
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2.1.2. Vazões volumétricas 

 A vazão volumétrica (Qi) é definida pela Equação 2.2, sendo a razão entre a vazão 

mássica (Wi) e a densidade da corrente (ρi). O subscrito i representa uma corrente genérica 

(alimentação, underflow ou overflow). 
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 A capacidade de processamento de um hidrociclone, uma das principais variáveis 

utilizadas na determinação do desempenho desses equipamentos, é definida como sendo a 

vazão volumétrica alimentada (QA). As vazões mássicas (Wi) podem ser determinadas por 

técnicas gravimétricas e as densidades das correntes (ρi) são determinadas pela Equação 2.3. 
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2.1.3. Razão de Líquido 

  

 Independentemente da atuação do campo centrífugo, já ocorre uma separação simples, 

pelo fato de o hidrociclone atuar como um divisor de correntes. Portanto, parte da massa 

sólida alimentada já é arrastada para o underflow sem a necessidade de atuação da força 

centrífuga, sendo esse efeito popularmente conhecido como “efeito T” (SILVA, 1989; 

SILVA, 2012) e é quantificado pela razão de líquido (RL). A razão de líquido quantifica a 

fração de líquido que, inicialmente alimentada no hidrociclone é descarregada no underflow e 

é representada pela Equação 2.4. Os índices “A” e “U” indicam a corrente de alimentação e 

underflow, respectivamente. 
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 Se o objetivo da utilização de hidrociclones é obtenção de uma corrente de sólidos 

concentrada, menores valores de razão de líquido devem ser adotados, e neste caso menores 

eficiências são observadas. De maneira contrária, se maiores valores de razão de líquido são 

utilizados, maior a eficiência do processo e maior poder de classificação do equipamento. Isso 

pode ser explicado pelo fato que, se uma maior quantidade de líquido for direcionada para o 

fundo, mais partículas sólidas serão arrastadas para o underflow. 

2.1.4. Eficiência Total e Eficiência Reduzida 

A Eficiência Total (η) é o percentual de sólidos coletados na corrente de underflow em 

relação a quantidade total de sólidos alimentados no hidrociclone, independentemente se a 

separação foi provocada por mero arraste ou centrifugação (VIEIRA, 2006). A Equação 2.5 

representa o cálculo da eficiência total. 
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 Com o valor da razão de líquido (RL), que quantifica a separação ocasionada pelo 

“efeito T”, é possível calcular a Eficiência Total Reduzida (η’). Essa eficiência considera 

apenas as partículas coletadas no underflow por ação do campo centrífugo, desconsiderando a 

influenciada divisão dos fluxos. A Equação 2.6 mostra como a Eficiência Total Reduzida 

pode ser calculada (VIEIRA, 2006). 
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2.1.5. Grupos Adimensionais 

 Os grupos adimensionais relevantes ao processo de hidrociclonagem são os números 

de Reynolds (Re), Euler (Eu), e Stokes (Stk50). A Equação 2.7 representa o adimensional de 

Reynolds, que é razão entre a densidade do fluido (ρ), o diâmetro da tubulação (Dc), a 

velocidade na seção cilíndrica, pela viscosidade do fluido (μ) na temperatura do sistema. 

Re c cD u


            (2.7) 

 

 O número de Euler (Eu) é relacionado diretamente com o gasto energético. Portanto 

quanto menor o número de Euler, menor será o consumo de energia do equipamento. Para o 

cálculo desse adimensional, de acordo coma Equação 2.8, deve-se conhecer a queda de pessão 

(-∆P), a densidade do fluido (ρ) na temperatura de operação e a velocidade na seção 

cilíndrica. 
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 Por fim, o número de Stokes, mostrado na Equação 2.9, é usado para definir o poder 

de classificação do equipamento. Além das propriedades físicas do fluido e o diâmetro da 

tubulação, para o cálculo desse adimensional é necessário conhecer a densidade do sólido (ρs) 

e o diâmetro de corte reduzido (d’50). 
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 Na prática, os números de Reynolds, Euler e Stokes também são associados à 

concentração volumétrica (CV) e a razão de líquido (RL), de maneira a se obter uma 



correlação (função matemática) conforme mostrado na Equação 2.10 (SILVA e 

MEDRONHO, 1998). 

 

 50 Re, ,L VStk Eu f R C          (2.10) 

 

3. Materiais e Métodos 

 
3.1. Materiais 

 

 Os materiais necessários para execução do procedimento são: 

 

 Béquers 

 Sólido particulado; 

 Termômetro; 

 Balanças; 

 Estufa; 

 Picnômetros; 

 Espátulas; 

 Peneiras; 

 Cronômetros; 

 Pissetas. 

 

 
3.2. Unidade Experimental 

 

 A unidade experimental empregada para realização dos experimentos está localizada 

no Laboratório Didático 2 da Faculdade de Engenharia Química da Universidade Federal de 

Uberlândia (FEQUI-UFU). A unidade é constituída de um reservatório (1) de 

aproximadamente 200L com agitador mecânico (2) para garantir a homogeneidade de 

suspensão de alimentação, válvulas globo (4) usadas para ajustar a queda de pressão, uma 

bomba centrífuga (5) para fornecer energia de pressão ao sistema, um manômetro de Bourdon 

analógico (6). O hidrociclone (3) foi instalado logo após o manômetro. A Figura 3.1 mostra a 

unidade experimental. 



Figura 3.1 – Unidade experimental 

 
 

 

O hidrociclone acoplado ao sistema pertence à família Rietema e possui as seguintes 

dimensões características, mostradas na Tabela 3.1. 

 Tabela 3.1 – Dimensões características do hidrociclone utilizado 

Dimensão geométrica 

Diâmetro da parte cilíndrica (DC ) (mm) 30 

Diâmetro da alimentação (Di) (mm) 8,4 

Diâmetro de overflow (Do) (mm) 10,2 

Comprimento da seção cilíndrica (h) (mm)   

Comprimento do tronco de cone (H) (mm)   

Ângulo do tronco de cone (θ) 20  

 

 

 

4. Procedimento Experimental 

 
 Primeiramente é necessário obter a densidade do material utilizado através da técnica 

de picnometria (caso necessário consulte o roteiro dessa prática). Em seguida deve-se fazer a 

análise granulométrica e escolher a faixa de tamanho mais adequada para a operação da 

unidade de hidrociclonagem. É sugerido utilizar as partículas que passarem da peneira de 

Mesh 42. 



 A concentração volumétrica da alimentação (CVA) deve ser de 0,5% em volume. O 

volume da suspensão de alimentação deverá ser de 100 litros. Após pesar a quantidade de 

material, deve-se adiciona-lo aos poucos no tanque já preenchido com volume de água 

necessário e com o agitador em funcionamento. Esperar 5 minutos até que a suspensão esteja 

homogeneizada, e logo em seguida, a bomba deve ser acionada. IMPORTANTE: antes de 

ligar a bomba, verificar se as válvulas da alimentação e bypass estão abertas e certificar que a 

bomba esteja afogada. 

  Com a estabilização do sistema e com queda de pressão escolhida, deve-se coletar 3 

amostras para cada corrente (underflow e overflow). Anotar as massas das alíquotas e depois 

coloca-las por 24h na estufa a 105°C. Após retirar os béqueres da estufa é necessário pesa-los 

novamente pra determinar a massa de sólido em cada corrente. Repetir  o procedimento 

quando a queda de pressão for alterada. 

 

5. Resultados 
 

 Determinar a densidade do sólido; 

 Fazer a análise granulométrica ajustando os dados do peneiramento em um 

modelo de distribuição granulométrica (RRB); 

 Fazer a análise de desempenho do hidrociclone estudado; 

  Discutir os resultados obtidos. 
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