
Resumo 

Este trabalho tem por objectivo o estudo critico e a avaliação da eficiência do circuito de classificação 

da instalação de tratamento de caulinos da Mina de Valverde, pertencente à Companhia Anglo 

Portuguesa de Caulinos de Viana, grupo English China Clay (ECC Ltd).  

Devido às dificuldades encontradas em relação ao tratamento dos dados experimentais e à 

determinação dos parâmetros de cada classificador, resultantes principalmente do facto constatado 

de que nem o circuito nem os classificadores se encontravam em regime permanente, desenvolveu-

se uma metodologia própria para a determinação dos parâmetros que modelam as curvas de partição 

dos classificadores e da avaliação global do desempenho do circuito.  

Este método resulta ser de extrema utilidade sempre que nos encontramos em situações idênticas às 

encontradas neste trabalho, em que o regime de funcionamento se encontra afastada do estado 

permanente, dado que esta é uma das condições necessárias para aplicação das metodologias 

existentes para a modelização de operações e de circuitos de tratamento de minérios.  

Por último, realizaram-se algumas reflexões sobre a eficiência de cada classificador e propuseram-se 

alternativas às suas condições de funcionamento, efectuando a simulação do circuito para diferentes 

condições operatórias. Estas simulações permitiram propor algumas alterações a efectuar no circuito 

existente de modo a optimizar os seus resultados, principalmente em relação a aumentos da 

recuperação global do circuito e eventual melhoria da composição granulométrica do produto final.  

Abstract 

This study develops a model for the classification plant of Valverde China Clay located at the North of 

Portugal. This mine is being explored by Anglo Portuguesa de Caulinos de Viana, a member of the 

English China Clay Group (E.C.C, Ltd).  

We started by deriving parameters from three sets of experimental data taken from the plant. These 

were used to build the mathematical model Partition Curve which assess the efficiency of the 

classification processes involved. By application of the existing reconciliation methods, it was not 

possible to obtain a suitable set of parameters and flowrates in order to build a valid model for each of 

the classifiers involved and of the whole circuit.  

Consistently, we can conclude that the circuit was not in "Steady State" conditions when the samples 

were taken.  

Therefore we had to develop a new technique that using a subdynamic model for simulation, which 

enabled us to produce the set of parameters that characterise the classifiers.  



After obtaining this set of parameters we developed a computer program, which simulates the circuit 

conditions, that we used to optimise the working conditions of each of the plant classifiers, thus 

obtaining better performances and products.  

We can also use this program for daily control of the plant and predict the characteristics of the final 

products based on the characteristics of the feed.  


