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RESUMO 
 

 Este trabalho teve por objetivo avaliar em escala de laboratório, o efeito do 

condicionamento em alta intensidade, CAI, como etapa de condicionamento da polpa pré-

flotação, e a injeção de bolhas de tamanho intermediário (BI - < 600 µm, entre 20-150 µm 

neste estudo) juntamente com as bolhas produzidas pela célula de flotação (> 600 µm), na 

recuperação por flotação de partículas minerais finas (“F” 40-13 µm) e ultrafinas (“UF” < 13 

µm) de um minério sulfetado de cobre e molibdênio. O minério utilizado nesse estudo 

corresponde a alimentação da flotação rougher da usina de concentração de Chuquicamata, 

pertencente a Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco S/A, (Mina de 

Chuquicamata – Divisão Codelco Norte). Os principais parâmetros avaliados foram a energia 

transferida à polpa na etapa do CAI (entre 1 e 4 kwh·m-3 de polpa)  e o volume e tempo de 

injeção de BI´s juntamente com as bolhas geradas pela célula de flotação. Os resultados foram 

avaliados em termos de recuperações metalúrgicas e teores totais de Cu e Mo (concentrados e 

rejeitos), constante cinética de flotação (modelo Klimpel), recuperação real (true flotation) e 

grau de arraste hidrodinâmico, e comparados com o ensaio Standard (STD, ou padrão, que 

simula a flotação rougher de Chuquicamata. Também foi avaliada a recuperação metalúrgica 

de Cu e Mo por faixa granulométrica no intervalo das frações F e UF, nas malhas de 40, 15 e 

5 µm utilizando micropeneiras na separação. Os resultados mostram que as duas técnicas 

estudadas apresentam maiores recuperações metalúrgicas de Cu e Mo, maiores valores de 

constante cinética de flotação, diminuição no grau de arraste hidrodinâmico, sem prejuízo 

significativo dos teores de Cu e Mo nos concentrados finais de flotação. Nos estudos com 

CAI, os melhores resultados metalúrgicos foram obtidos com energia transferida a polpa entre 

2-3 kwh·m-3. Com 2 kwh·m-3, a recuperação metalúrgica de Cu passou de 84% no STD para 

87% e a de Mo de 72% para 74%, com aumento na constante cinética de flotação, flotação 

real e diminuição do grau de arraste hidrodinâmico. Nos estudos de flotação com injeção de 

BI´s, a recuperação metalúrgica global de Cu foi entre 2-3% superior ao estudo Standard - 

STD (Padrão) e os valores de constante cinética de flotação variando entre 4 e 4,4 min-1 (3 

min-1  no STD). Dados por faixa granulométrica nas frações F e UF comprovaram, para ambas 

técnicas estudadas, aumentos significativos na recuperação metalúrgica nessas frações, 

principalmente na fração < 5 µm e na fração entre 5-15 µm. Nos melhores resultados dos 

estudos de flotação com CAI, o aumento de recuperação de Cu nessas frações foram de 5% (< 

5 µm) e 7% (5-15 µm) comparadas com o STD, e para o Mo os aumentos foram de 3% e 9% 
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respectivamente. Nos estudos de flotação com injeção de BI´s, os ganhos foram de 7% e 10% 

para Cu e 3% e 10% para o Mo. Os resultados são discutidos em termos dos parâmetros 

físicos, químicos e físico-químicos envolvidos no processo de agregação de partículas, da 

“captura ou coleta” de partículas por bolhas, e do potencial de conversão dessas duas técnicas 

não convencionais de flotação em tecnologias em usinas de concentração de minérios por 

flotação com problemas de recuperação nas frações finas e ultrafinas.   
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ABSTRACT 
 

The aim of this work was evaluated, at laboratory scale, the effect of the high intensity 

conditioning (HIC), as a pre-conditioning stage of pulp, and flotation with “multi-bubbles” 

(bubbles with a wide size distribution) in the recovery by flotation of fines (“F” 40-13 µm) 

and ultrafines (“UF” < 13 µm) mineral particles of a copper/molybdenum sulphide ore, and 

compared with a standard mill laboratory procedure (STD). The sulphide ore correspond to 

the feed of Rougher flotation stage of the Chuquicamata concentrator, of the “Corporación 

Nacional del cobre del Chile”, Codelco S.A, (Chuquicamata mine – Codelco North Division). 

The mains parameters evaluated were the energy transferred to the pulp in the HIC stage 

(between 1-4 kwh·m-3) and time and volume of the middle size bubbles (MB, between 50-200 

µm in this work) injection together with the bubbles generated by the flotation cell (> 600 

µm). The results were evaluated through metallurgical recoveries and grades of Cu and Mo 

(concentrates and tailings), “true” flotation values and their degree of entrainment values. 

Finally, to assess the performance of flotation in the F and UF fractions, size by size copper 

and molybdenum recoveries were measured in the fractions > 40 µm; 40-15 µm; 15-5 µm and 

< 5 µm using micro-sieves to separation. The results showed that both techniques yielded 

higher metallurgical efficiencies than the mill standard, increase the process kinetic, decrease 

the degree of entrainment, with very similar concentrate grades. In the HIC studies, best 

results were obtained with values between 2-3 kwh·m-3 of energy transferred to the pulp. With 

2 kwh·m-3, the copper metallurgical recovery up to 84% in the STD to 87%, and molybdenum 

up to 72% to 74%, with an increase in the kinetic constant rate and decrease of degree 

entrainment. In the flotation with a wide size bubbles distribution studies, copper 

metallurgical recovery was 2-3% higher than the STD, with kinetics constant rate between 4 

and 4,4 min-1 (3 min-1 in STD). Size by size results showed, to both techniques, an increase in 

the Cu and Mo metallurgical recoveries in the F-UF fractions, mainly in the fractions < 5 µm 

and between 5-15 µm. The best results with HIC, were obtained an increase in the Cu 

metallurgical recoveries in these fractions of 5% (< 5 µm) and 7% (5-15 µm). The values to 

Mo were 3% and 9% respectively. In the flotation studies with MB`s injection, the gains were 

of 7% and 10% to Cu, and 3% and 10% to Mo. The results obtained are discussed in terms of 

physical, chemical and physico-chemicals parameters related to aggregation and capture (of 

particles by bubbles) phenomena and practical potential of theses techniques are envisaged.  
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1. INTRODUÇÃO 

O tratamento de partículas minerais finas (“F” 40 até 13 µm) e ultrafinas (UF < 13 

µm) constitui ainda um dos principais problemas e desafios da mineração atual. Estima-se que 

1/3 da produção mundial de fosfatos, 1/6 da de cobre, 1/5 da de tungstênio, 1/2 da produção 

boliviana de estanho, 1/10 da produção americana de ferro, além de milhões de toneladas de 

outros minerais são perdidas nestas frações (Subrahmanyam e Forssberg, 1990). No Brasil, 

esses problemas existem no tratamento de finos de carvão, fosfatos, zinco, ferro, ouro e, no 

futuro, provavelmente na mineração de cobre (Rubio et al., 2003; Rubio et al., 2004). Dados 

operacionais da usina de concentração de Chuquicamata da Codelco S/A (ano de 2001) 

mostram que uma parte importante das perdas de Cu está contida na fração < 13 µm. O 

equivalente a 1.463 t·mês-1, dos quais 1.079 t·mês-1 correspondem a cobre sulfetado, 

representando 18% das perdas nos rejeitos de flotação. 

O problema de recuperação de frações finas e ultrafinas tem sido analisado 

exaustivamente e diversos autores (Collins e Read, 1971; Trahar e Warren, 1976; Trahar, 

1981; Sivamohan, 1990; Song et al., 2001; Liu et al., 2002; Rubio et al., 2003; Rubio et al., 

2004; Pease et al., 2005; Johnson, 2005) têm descrito, em detalhe, as dificuldades existentes 

em relação a flotação. Os principais problemas observados na flotação de F-UF são: i) baixa 

probabilidade de colisão e adesão entre partículas e bolhas e dificuldade para superar a 

barreira energética entre elas; ii) arraste mecânico (entrainment e entrapment); iii) 

recobrimento por ultrafinos ou (slime coating); iv) maior capacidade de adsorção de 

reagentes, rigidez da espuma e uma baixa seletividade na adsorção de reagentes. Todos estes 

fatores contribuem para uma diminuição da cinética de flotação, uma menor recuperação e um 

maior consumo de reagentes. As partículas grossas, por sua vez, apresentam baixa 

recuperação por flotação devido sua elevada massa, o que prejudica o carregamento pelas 

bolhas de ar ou pelo baixo grau de liberação (menor grau de hidrofobicidade).  

As alternativas para o aumento de recuperação de F-UF são diversas e apresentam um 

grau diferenciado de eficiência. Estas são baseadas em novos conceitos de diminuição da 

geração (na usina de concentração) de finos e ultrafinos, de otimização da “captura” de 

partículas por bolhas e de aumento do tamanho das partículas problema. As técnicas com 

maior potencial são a flotação com óleos: extender ou extensora otimizada (óleos 

emulsificados) (Rubio et al., 2003; Rubio et al., 2004; Matiolo et al., 2004); tratamento 

fracionado por tamanho de partículas; flotação rougher flash ou unit (Rubio, 1996; Andrade 

et al., 2002; Mackinnon et al., 2003); condicionamento em alta intensidade (CAI) seguido de 
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flotação (transportadora e auto-transportadora) (Rubio e Brum, 1993; Valderrama et al., 1995; 

Valderrama, 1997; Valderrama e Rubio, 1998; Rosa et al., 1998; Rubio et al., 2004) e 

flotação com maior hold up ou Sb de ar através da adição de bolhas de diâmetro menor às 

produzidas pelas células convencionais (Yoon, 1993; Rubio et al., 2003; Rubio et al., 2004; 

Matiolo et al., 2004)  

No processo de flotação extender, óleos não polares são utilizados como tal ou na 

forma de emulsão (para aumentar sua difusão em solução aquosa) em concentrações da ordem 

de 20-100 g⋅t-1 juntamente com os coletores tradicionais. A palavra extender refere-se ao 

fenômeno de espalhamento do óleo em superfícies hidrofóbicas causando um aumento 

significativo na hidrofobicidade das partículas. Em relação aos microfenômenos que operam, 

é importante destacar que a característica mais marcante no uso de óleos não é a adsorção e 

sim uma “interação” entre gotas e partículas. Como as gotas são hidrofóbicas (portanto 

insolúveis em água), a interação ocorre por forças hidrofóbicas com as partículas que já 

possuem coletor e inclui etapas de colisão e adesão. Imediatamente após ocorrer a adesão, o 

óleo (a gota) se “espalha” sobre a superfície da partícula aumentado consideravelmente a 

hidrofobicidade. As mesmas podem, sob turbulência, se agregar e resolver o problema de 

tamanho e flotação incipiente (Rubio et al, 2003; Rubio et al., 2004). 

No CAI o objetivo é provocar a agregação hidrofóbica e posterior flotação através do 

condicionamento da polpa pré flotação em regime de alta turbulência. A potência otimizada 

para a obtenção dos parâmetros metalúrgicos é da ordem de 2 a 3 kwh⋅m-3 de polpa. O êxito 

deste processo é função (entre outros) da eficiência desta agregação por adesão das frações F-

UF na superfície de partículas maiores e com maior flotabilidade entre si. Dentre os 

fenômenos que ocorrem no CAI destaca-se a adesão “provocada” das partículas finas entre si 

ou na superfície das partículas maiores (médias). Esta adesão se obtém através da agitação 

intensa que permite otimizar as colisões efetivas causando a “agregação” das frações F-UF na 

superfície das maiores. Se as maiores são de composição mineralógica diferente, o processo 

de flotação se conhece como transportadora (autotransportadora se são da mesma espécie). 

Em condições de alto cisalhamento, as próprias finas e ultrafinas se agregam entre si pelo 

processo de homoagregação por efeito hidrofóbico. 

Outra forma de otimizar a captura de partículas F-UF consiste na utilização de bolhas 

mais finas que as normalmente produzidas pelas células convencionais. As alternativas neste 

sentido têm por meta ampliar a distribuição de tamanho das bolhas gerando frações com 

bolhas com diâmetros entre 300-600 µm ou menores. Ainda, esta técnica visa aumentar o 
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valor de Sb, o fluxo superficial de bolhas, ou taxa de área superficial de bolhas por área de 

seção de equipamento. As bolhas geradas nas células convencionais variam de diâmetro no 

intervalo de 600-2000 µm, dependendo da tensão superficial líquido/ar.  

Este trabalho teve por objetivo avaliar o efeito do condicionamento em alta 

intensidade (CAI) como etapa de condicionamento da polpa pré flotação e da adição de 

bolhas de diâmetro menor às produzidas pelas células convencionais de flotação, sobre a 

recuperação de partículas finas (“F” 40 até 13 µm) e ultrafinas (UF < 13 µm) de um minério 

sulfetado de cobre e molibdênio. Os resultados são discutidos em termos dos parâmetros 

físicos, químicos e físico-químicos da captura de partículas por bolhas de ar e da agregação 

das partículas por forças de caráter hidrofóbico em regime de alta turbulência e, em particular, 

do potencial destas técnicas no tratamento de finos e ultrafinos de minérios, um problema 

antigo na área de tecnologia mineral. 

Os objetivos específicos foram: 

1. Desenvolver um ensaio de flotação padrão de flotação simule as condições da 

flotação primária de sulfetos Cu e Mo da usina de Chuquicamata - Divisão Codelco Norte; 

2. Avaliar o efeito da quantidade de energia fornecida a polpa na etapa CAI no 

intervalo entre 1 e 4 kwh·m-3 de polpa; 

3. Avaliar o efeito da adição de bolhas de tamanho intermediário (BI - 50-100 µm) 

juntamente com as bolhas produzidas pelas células convencionais de flotação, e; 

4. Avaliar os aspectos operacionais da geração e injeção de bolhas em células 

convencionais de flotação. 

 

. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Definição de sistemas particulados, finos e ultrafinos 
 

O tratamento de minérios e de efluentes líquidos envolve, invariavelmente, operações 

de separação sólido1/sólido2, sólido/líquido, sólido/líquido1/líquido2 ou líquido1/líquido2 em 

diferentes estágios do processo. Conhecer as particularidades de cada sistema (dispersões, 

emulsões e suspensões) é fundamental para a escolha das operações e processos adequados 

para cada sistema de tratamento, conforme o tamanho das partículas, a saber: 

• Dispersão coloidal: partículas sólidas com tamanho entre 1 nm e 1 µm. Área 

superficial específica: 50 - 500 m2·g-1; 

• Suspensões: 

 Partículas ultrafinas: tamanho entre 1 µm e 6 - 10 µm. Área superficial 

específica: 1 - 50 m2·g-1; 

 Partículas finas: tamanho entre 6 - 10 µm e 75 - 100 µm. Área superficial 

específica: < 1 m2·g-1; 

 Concentração de sólidos normalmente encontrada em polpas minerais: 25 - 

35 % em peso. 

A Tabela I listas algumas das principais propriedades físicas e físico-químicas de 

interesse no tratamento de sistemas particulados, e na Figura 1 são mostrados os tamanhos de 

partículas (finas, ultrafinas, colóides e moléculas) e suas formas de visualização/separação. 

 

Tabela I - Propriedades Físicas e Físico-Químicas de interesse para sistemas particulados. 

Físicas Físico-Químicas 

Tamanho e distribuição de tamanhos Carga e potencial de 
superfície 

Forma e textura Hidrofobicidade-
hidrofilicidade  

Porosidade Solubilidade (interação 
sólido/líquido) 

Mineralogia Estabilidade (sedimentação)
Área superficial - 
Movimento Browniano (energia cinética das partículas 
proveniente da energia térmica do meio dispersante). - 
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Figura 1. Tamanho de partículas (finas, ultrafinas, colóides e moléculas) e suas formas de 
visualização/separação. 

 
2.2 A problemática da recuperação de partículas finas e ultrafinas de minérios por 
flotação 
 

A concentração de minérios por flotação apresenta boa eficiência em uma dada faixa 

de tamanho de partícula fora da qual se torna significativamente incipiente. Essa faixa de 

tamanho depende da espécie mineral, escala de operação e concentração de reagentes, por 

exemplo 6-70 µm para galena, 8-90 µm para esfarelita, 15-60 µm para calcopirita e 20-150 

µm para pirita (Song et al., 2001). Os principais problemas e características observadas na 

flotação de partículas finas e ultrafinas são (Pease et al., 2005):   

- partículas F-UF possuem uma alta área superficial por unidade de massa, o 

que acarreta em um maior consumo de reagentes; 

- essas partículas possuem baixo momentum, o que facilita o arraste 

hidrodinâmico pelas linha de fluxo de água, e leva a uma menor energia de 

colisão com as bolhas de ar; 

- essas frações são mais passíveis ao mecanismo de slime coating 

(recobrimento por lamas), ou devido a sua alta área superficial fazendo-as 

assim mais reativas; ou talvez pelo seu baixo momentum, significando uma 

diminuição na limpeza superficial pelo mecanismo de atrição com outras 

partículas; 

- F-UF tendem a serem mais afetados por íons em solução presentes na água 

de processo; 
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- a alta área superficial leva a formação de espumas mais resistentes e a 

filtragem é mais difícil; 

- a cinética de flotação para as frações F-UF é via de regra menor do que das 

partículas de tamanho médio. Essas frações podem flotar com bolhas 

grandes, porém o uso de bolhas pequenas aumenta a sua cinética de flotação. 

A Figura 2 mostra o efeito do tamanho de partícula sobre a recuperação (ou cinética) 

de flotação. É observado um intervalo de tamanho de partículas que apresentam melhor 

flotabilidade. Este intervalo pode variar com o sistema mineral e também depende da escala 

de operação, se laboratório, planta piloto ou industrial (Rosa, 1997). 
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Figura 2. Efeito do diâmetro da partícula na recuperação ou cinética de flotação. 
 

Na Figura 3 são mostrados os valores de recuperação metalúrgica de Cu por flotação 

em função do tamanho de partícula para o ano de 2001 na Usina de Chuquicamata – Divisão 

Codelco Norte. Os resultados operacionais mostram que uma parte importante das perdas de 

Cu está contida na fração < 13 µm, com o equivalente a 1.463 t·mês-1, dos quais 1.079 t·mês-1 

correspondem a cobre sulfetado. Essa perda corresponde a aproximadamente 18% do Cu 

perdido nos rejeitos. 

Grossos 
- baixa liberação 
- lifting power 

Intermediários 
- alta cinética 
- alta recuperação 

Finos 
- alta área superficial 
- baixo momentum 
- baixa cinética 
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Figura 3. Recuperação metalúrgica de Cu por flotação na Usina de Chuquicamata em função 
do tamanho de partícula. - Divisão Codelco Norte – Chile. Ano: 2001 (Fonte: 
Superintendência Metalúrgica de Chuquicamata). 
 
2.3 Alternativas e técnicas existentes e emergentes 
 

A presença de F-UF é sempre problemática no processamento mineral e a melhor 

solução continua sendo não produzi-los. Contudo, isto nem sempre é possível e diversas 

alternativas tecnológicas têm sido propostas e estudadas para a concentração dessas 

partículas. A Tabela II mostra as principais alternativas existentes e emergentes para o 

processamento de partículas minerais finas e ultrafinas. 

Tabela II – Alternativas emergentes para aumento na recuperação das frações F-UF de 
minérios (Matiolo et al., 2004). 

Alternativas Considerações 

Redução da geração de F-UF na usina de 
concentração  

i) controle e otimização da britagem, moagem e estágios de 
remoagem; 
ii) classificação da alimentação e flotação em separado das 
frações F-UF e das frações grossas; 
iii) introdução de flotação rápida, Unit  ou Rougher-Flash com 
células convencionais; 
iv) idem ao anterior, com colunas de flotação de “alto teor” 
(enriquecedoras). 

Fora da usina de beneficiamento, em 
usinas de tratamento de rejeitos 

Estas alternativas são baseadas em novo design de usinas de 
tratamento de rejeitos-PTR. As modenas PTR´s deveriam 
incluir as alternativas anteriores e colunas de flotação com altas 
taxas de enriquecimento visando a obtenção de concentrados 
com teores vendáveis. 

Aprimorar a “coleta ou captura” de 
partículas por bolhas 

i) processos baseados na agregação de partículas – floculação 
com polímeros; flotação extender; “floculação/flotação”; shear 
flocculation; Condicionamento em alta intensidade (CAI) 
ii) flotação com injeção de bolhas de menor tamanho que as 
produzidas em células convencionais de flotação; flotação com 
maior hold up de ar (taxa volumétrica de ar) ou com maior taxa 
de área superficial de bolhas, Sb (m2 de bolhas/m2 equipamento 
por unidade de tempo); 
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 A seguir, destacam-se, de uma forma geral, algumas destas novas 

técnicas/tecnologias, que apresentam maior relevância no tratamento de partículas finas de 

minério. 

2.3.1 Alternativas baseadas na redução da geração de F-UF na usina de 
concentração 
 

2.3.1.1 Classificação entre os F-UF e as frações grosseiras 

 
 A razão pela qual as frações finas não flotam bem em muitos circuitos é porque são 

misturadas com as frações grosseiras. Os finos necessitam de maior quantidade de coletor e 

maior tempo de flotação (maior tempo de residência na célula), entretanto, normalmente as 

condições operacionais estão otimizadas para a flotação das frações mais grosseiras. O 

desenho de diferentes tipos de impellers não resolve o problema – partículas finas e grosseiras 

não flotam bem na mesma célula de flotação e também, os reagentes não estão otimizados 

para ambas frações. Isso é particularmente relevante quando da necessidade de se rejeitar 

partículas de ganga para a manutenção do teor dos concentrados. Por exemplo, uma partícula 

de 40 µm que inclui um grão de 15 µm de esfarelita deve ser rejeitada, entretanto, as 

condições operacionais provavelmente levariam a rejeição de uma partícula de 15 µm de 

esfarelita liberada (Pease et al., 2005). 

 Trabalhos antigos como o de Taggart (1927), citado por Pease et al., (2005), descreve 

os benefícios do tratamento em circuitos separados para as frações finas e grosseiras. 

Entretanto, esse conceito tem sido negligenciado em troca de simplificação de circuitos e o 

uso de grandes células de flotação. Análises superficiais de finos perdidos nos rejeitos 

mostram que em muitos casos as perdas são devidas a hidrofobicidade insuficiente, dada, ou 

pelo recobrimento de partículas de valor (hidrofóbicas) por partículas ganga (hidrofílicas), ou 

então pelo baixo grau de recobrimento da superfície mineral pelo coletor. A adição extra de 

coletor pode resolver o problema de recuperação das últimas, com o inconveniente do 

aumento da recuperação de partículas hidrofílicas, o que pode levar a perda de seletividade 

(Pease et al., 2005). A Figura 4 mostra o modelo conceitual da performance da flotação para 

diferentes distribuições de tamanho, para que se obtenha altas recuperações metalúrgicas em 

uma ampla distribuição de tamanho de partículas.  
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Figura 4. Modelo conceitual para a performance da flotação considerando o tratamento em 
circuitos separados para os casos: (1) somente partículas finas; (2) partículas médias e grossas 
com alta cinética de flotação e (3) tratamento convencional com finos e médios/grossos 
juntos. Adaptado de Pease et al., ( 2005). 
 

2.3.1.2 Flotação rápida, flash e rougher flash  

 
 A célula de flotação flash tem sido utilizada para aumentar a recuperação na 

concentração de minérios de metais básicos e preciosos e produzir concentrados de flotação 

mais grosseiros. Ela é instalada no circuito de moagem e classificação, sendo normalmente 

alimentada com o underflow dos hidrociclones, e em casos especiais com a descarga do 

moinho. O concentrado flash normalmente tem teor de concentrado final e é enviado para a 

etapa de desaguamento junto com os concentrados de outros setores da usina de concentração 

(Andrade et al., 2002).  

Este tipo de flotação é um processo que tem sido incluído nas novas usinas de 

tratamento de minérios como parte integrante dos circuitos de moagem. Parte das partículas 

de minerais de valor podem estar suficientemente liberadas no tamanho grosseiro de partícula, 

entretanto, essas partículas permanecem na carga circulante do moinho até que tenham sido 

cominuídas ao tamanho no qual serão descarregas pelo overflow dos hidrociclones. Além 

disso, partículas de minerais com alta massa específica podem ser direcionadas para o 

underflow dos ciclones mesmo nas frações finas. Esses fatores podem levar a uma moagem 

excessiva, dificultando a recuperação destas partículas por flotação ao atingirem o tamanho 

(2)  
partículas médias 

e grossas 

(1) 
somente 

finos 

(3) 
finos e 
grossos 
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fino. A Flash flotation é utilizada para “remover” as partículas grossas flotáveis o mais rápido 

possível, prevenindo assim a sobre-moagem (Mackinnon et al., 2003).  

 Entre os novos equipamentos de flotação de partículas grossas destacam-se a coluna 

Laval (Canadá) e a célula Skim-Air, da Outokumpu (Finlândia) (Valderrama, 1997). A 

principal diferença de design entre a Skim Air flash flotation cell e as células convencionais de 

flotação é a descarga cônica. A descarga na base e o ponto de alimentação são projetados para 

segurar o material extremamente grosso na alimentação da célula de flotação. Esse material é 

“curto circuitado” diretamente para a descarga na base. Assim, previne que esse material 

interfira na flotação, o que poderia levar a um aumento na densidade da polpa dentro da célula 

e também que essas partículas se movimentem até a superfície. As células Skim Air podem 

também operar com duas saídas com o objetivo de otimizar a eficiência da moagem e flotação 

flash em combinado. A polpa descarregada no topo possui uma densidade baixa (40-50% 

sólidos em peso) comparada com a polpa localizada na descarga inferior (60-70% de sólidos 

em peso) e às vezes pode ser “desviada” para a descarga do moinho. A descarga da base da 

célula flash é utilizada para alimentar o moinho de bolas. Nesta célula existe um perfil de 

densidade de polpa, onde a densidade aumenta do topo para a base da célula. Dessa maneira, 

o circuito é capaz de operar com diferentes quantidades necessárias de água de processo na 

moagem e na flotação com a célula flash (Mackinnon et al., 2003).    

 Além da flotação flash convencional que opera integrada ao circuito de moagem-

classificação, com flotação de grossos, se postula realizar a flotação com a amostra da própria 

alimentação. Este tipo de flotação, rougher-flash se realiza em células com alta taxa de 

enriquecimento para obter concentrados com teores metalurgicamente aceitáveis. 

Estudos realizados com sulfetos de cobre de flotação rápida com a C3P (coluna de três 

produtos) mostraram que é possível realizar este tipo de flotação e obter concentrados com 

teores finais (Rubio, 1996; Santander, 1993; Santander et al., 1994). 

A flotação de sulfetos de cobre na C3P como unidade rougher-flash mostraram que é 

possível de se obter um concentrado altamente “limpo” (40% de Cu e 2% de insolúveis) com 

recuperação metalúrgica de 32%. Esses resultados sugerem a aplicação da C3P como unidade 

de flash flotation, recuperando 32% do Cu contido e produzindo concentrados com teores 

finais de mercado (Rubio, 1996).  
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2.3.2 Alternativas de recuperação em usinas de tratamento de rejeitos (UTR) 
 

A flotação de rejeitos pode ser uma alternativa para a recuperação de parte das 

espécies flotáveis que não foram recuperadas na usina de concentração. A busca de um 

beneficiamento de baixo custo levou à flotação de partículas finas com os reagentes residuais 

pelo processo de flotação em cascata. Nesse tipo de flotação procura-se melhorar a aeração da 

polpa aproveitando a energia cinética do fluxo de polpa descendente (Valderrama, 1997).  

O Chile é pioneiro nesse tipo de operação, existindo três usinas de tratamento de 

rejeitos de cobre que utilizam flotação em cascata em associação a flotação convencional. A 

recuperação global da usina é incrementada entre 1 e 4% pelo retratamento desses rejeitos. 

Estas plantas são formadas por 2 a 4 linhas em paralelo e cada linha está composta de 30 a 37 

cascatas. O concentrado assim obtido é enviado à flotação rougher, remoagem do 

concentrado e limpeza em células convencionais ou coluna (Burgos, 1994).  

Por exemplo, uma dessas UTR processa o rejeito proveniente da usina concentradora 

de Chuquicamata da empresa Codelco, no Chile. Em 1991, a usina produzia um volume de 

137.000 t⋅dia-1 de rejeitos com teores entre 0,19 – 0,24% de cobre. A polpa de rejeito, após 

espessamento para recuperar água de processo, com um teor de sólidos de 54% em peso, é 

enviada por canaleta ao “tranque de Talabre”, 13 km abaixo. A 7 km da usina, se localiza a 

usina de tratamento de rejeitos (UTR) Preço N° 2, onde a polpa é retratada para recuperar esse 

minério de baixo teor de cobre. A planta é composta por quatro linhas paralelas com 30 

cascatas em série cada uma, onde se obtém um concentrado que é enviado a um banco de 

flotação rougher. O concentrado rougher é enviado para uma etapa cleaner em duas colunas 

que operam em paralelo. O rejeito das colunas retorna ao circuito e o concentrado é final. O 

rejeito rougher retornar para as canaletas da saída das cascatas e conduzidas ao “tranque 

Talambre”. O concentrado produzido na UTR possui um teor de cobre de 15%, que é 

blendado com o concentrado da usina e enviado para fundição. Estima-se que a recuperação 

de cobre na UTR aumenta em 2% a recuperação global da usina de concentração (CIMM, 

1993). 

Outra forma para o “tratamento” desses rejeitos é por meio da deslamagem dos finos e 

flotação rougher dos grossos. O concentrado obtido é remoído e submetido à limpeza em 

células convencionais. O beneficiamento deste rejeito produz um incremento médio de em 

torno de 6% na recuperação global de cobre.  

As UTR, provavelmente terão no futuro circuitos específicos para o beneficiamento 

diferenciado entre as partículas grossas e finas. Nesse sentido, as UTR poderiam contar com 
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uma classificação prévia aos processos de flotação, lixiviação ou gravimétricos. A Figura 5 

apresenta um fluxograma possível (viável), como condição de uma futura UTR. 

Rejeito

Flotação

Concentrado 
para fundição

Flotação 
Primária

Flotação 
Limpeza

Remoagem CAI

Flotação 
“Scavenger”

Rejeito
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Figura 5. Fluxograma moderno para o tratamento de rejeitos. Adaptado de Valderrama 

(1997). 
 
2.3.3 Alternativas para aprimorar a “coleta ou captura” de partículas por bolhas 
 

As duas principais alternativas para aprimorar a “coleta ou captura” de partículas 

minerais finas e ultrafinas por bolhas de ar é através de processos de agregação dessas 

partículas, e o uso de bolhas de menor tamanho às encontradas nas células de flotação (Song 

et al., 2001). 

Estas alternativas têm por meta aumentar o tamanho das partículas problema através 

de processos de agregação, facilitando a captura desses agregados pelas bolhas de ar, ou 
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através do aumento da probabilidade de colisão entre bolhas e partículas pelo aumento da 

distribuição de tamanho de bolhas na célula de flotação, com injeção de bolhas de tamanho 

intermediário (100-600 µm) ou microbolhas geradas através da flotação por ar dissolvido (30-

70 µm) (Yoon, 1993; Rubio et al., 2003). 

 
2.3.3.1 Processos baseados na agregação de partículas 

 

Muitas das técnicas sugeridas para o tratamento de partículas F-UF de minérios são 

baseados na agregação de partículas, como por exemplo a floculação seletiva utilizando 

polímeros (Rubio e Kitchner, 1977; Rubio e Marabini, 1987), flotação extender com óleos 

emulsfificados (Rubio et al., 2003; Rubio et al., 2004; Matiolo et al., 2004), floculação 

hidrofóbica (Song e Lu, 1994; 2000; Song et al., 2001), Shear flocculation (Warren, 1975; 

Koh e Warren, 1979) e Condicionamento em alta intensidade (CAI) (Bulatovic e Salter, 1989; 

Brum, 1994; Rubio e Brum, 1994; Rubio, 2002; Valderrama et al, 1994; 1995; Valderrama, 

1997; Valderrama e Rubio, 1998; Rosa, 1997; Rosa et al, 1998; Davis e Hood, 1994; Small et 

al., 1997; Engel et al., 1997; Rubio et al., 2004).  

Abaixo são descritos os principais aspectos de algumas das técnicas de agregação de 

partículas para o aumento da recuperação de frações finas e ultrafinas de minérios por 

flotação.  

 

2.3.3.1.1 Floculação seletiva utilizando polímeros 

 
A floculação seletiva é um processo baseado na agregação seletiva das partículas de 

desejado mineral de uma mistura de minerais através da adição de um polímero floculante. A 

espécie química usada tem peso molecular alto quando comparado por exemplo a uma 

molécula de surfactante.  

A floculação seletiva é uma alternativa conhecida desde a década de 60 e tem tido um 

êxito relativo em função de diversos problemas, entre os quais a falta de “seletividade”, 

principalmente devido à presença de partículas mistas. A aplicação industrial mais conhecida 

(e uma das poucas) é a floculação seletiva de minerais de ferro e não como uma operação de 

tratamento, mas como operação unitária auxiliar na flotação reversa da ganga (quartzo).  

Existe um grande volume de publicações sobre este processo em contraste com o 

número de aplicações industriais que são muito similares e que se reduzem a: 
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1. Floculação seletiva de minerais de ferro, com amidos como reagente floculante, como 

operação unitária de depressão na flotação invertida (reversa) de ganga silicosa; 

2. Floculação seletiva de Silvinita (potash). Neste processo, usado no Canadá por Cominco a 

Silvinita é floculada com uma poliacrilamida não iônica e depois da separação por 

sedimentação, o material silicoso de ganga é flotado com um coletor catiônico. 

Aplicações em sulfetos e óxidos de cobre se limitam a estudos de laboratório e piloto. 

A floculação seletiva é baseada na adsorção-agregação específica de um componente 

mineral com um floculante polimérico deixando em suspensão os componentes restantes. Em 

geral, este processo sofre vários problemas de seletividade e por isso não se conhecem muitas 

aplicações industriais. 

O problema de seletividade deve-se às dificuldades de encontrar polímeros floculantes 

realmente "seletivos" e ao controle de alguns parâmetros físicos e hidrodinâmicos 

desfavoráveis em escala industrial (moagem-contaminação cruzada, co-floculação, limpeza 

dos flóculos). 

Os floculantes e as técnicas empregadas e reportadas neste processo são as seguintes: 

• polímeros com seletividade natural. Exemplo: amidos gelatinizados com NaOH e minerais 

de ferro; 

• polímeros que se adsorvem por interação química com sítios ou grupos superficiais nas 

partículas minerais; 

• polímeros quelantes ou polímeros com grupos (radicais) quelantes inseridos na estrutura 

química da macromolécula. Estes deveriam ser, em princípio, os mais seletivos. Sem 

fomento, todos os estudos se reduzem a uma série de trabalhos em escala de laboratório; 

• polímeros hidrofóbicos ou semi-hidrofóbicos. Neste caso a adsorção ocorre por forças 

hidrofóbicas, que são específicas, entre os floculantes e os minerais com hidrofobicidade 

natural ou induzida. 

A separação da fase floculada da dispersa é possível através das seguintes técnicas: 

• Sedimentação dos flóculos; 

• Separação dos flóculos em hidrociclones, mesas ou espirais. Existem floculantes de alto 

peso molecular que formam flóculos resistentes ao cisalhamento de ciclones de baixa 

pressão, mesas ou espirais; 

• Flotação convencional, colunar ou usando microbolhas (tipo FAD, flotação por ar 

dissolvido). As colunas têm uma maior capacidade de flotar flóculos formados com 
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polímeros floculantes que as células convencionais. No entanto, pois os flóculos, em sua 

maioria são hidrofóbicos, necessita-se de reagentes auxiliares ou de bolhas pequenas que 

se adiram ou aprisionem nos flóculos. 

 
2.3.3.1.2 Flotação Extender 

 

Óleos polares são utilizados em processos de concentração de partículas finas 

adicionados como tal ou na forma de emulsão (para aumentar sua difusão em solução aquosa). 

Dependendo da concentração de óleo, podem ser definidos os seguintes processos: 

• Para concentrações baixas da ordem de 20-100 g·t-1 em conjunto com coletores, o 

processo se conhece como extender flotation (aqui o óleo aumenta a hidrofobicidade que 

divide o coletor). A palavra extender refere-se ao fenômeno de espalhamento do óleo em 

superfícies hidrofóbicas causando um aumento significativo na hidrofobicidade das 

partículas; 

• Se a concentração de óleo aumenta para aproximadamente 2-20 kg·t-1 de sólidos, se 

formam pequenos aglomerados que podem ser separados por flotação. Este processo se 

conhece como flotação aglomerante ou floco-flotação. Tanto este processo como o 

anterior, são também considerados como exemplos de flotação com (ou por) emulsão. 

• Se a concentração de óleo aumenta, porém até uma concentração equivalente ao volume 

de espaços vazios, os aglomerados crescem e a flotação já não é possível. Neste caso, a 

separação por sedimentação seletiva é eficiente e o processo é conhecido como 

aglomeração com óleos (oil agglomeration). Neste caso as concentrações de óleo, ou de 

polímeros floculantes são suficientemente altas para formar aglomerados com 

consistências e tamanhos que permitem em determinados casos a separação por 

sedimentação ou por simples peneiramento. No caso dos óleos (querosene, fuel oil), o 

processo, amplamente utilizado no beneficiamento de carvões é conhecido como 

agregação oleosa e ocorre por efeito capilar. O óleo penetra pelos interstícios que deixam 

as partículas hidrofóbicas, unindo-as e formando aglomerados de alta resistência, os quais 

podem ser separados por peneiramento; 

• Quando a quantidade de óleo aumenta até exceder várias vezes o volume de vazios, se 

forma um sistema de três fases onde a nova fase é uma fase orgânica. As partículas 

hidrofóbicas (naturais ou com coletores), se transferem para a fase orgânica. Este processo 

é conhecido como extração em fase orgânica ou partição líquido-líquido. 
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Seitz e Kawatra (1986), citados por Bos e Quast (2000) sugerem que óleos apolares 

podem recobrir superfícies de sulfetos de baixa hidrofobicidade (ex calcopirita) aumentando 

assim as forças de adesão entre as partículas e as bolhas de ar. A eficiência da adição do óleo 

é controlada pela emulsificação do óleo (geração de gotículas) e dispersão na polpa, interação 

das partículas e as gotas de óleo e recobrimento das partículas pelo óleo. 

A emulsificação em água de coletores insolúveis (óleo combustível por exemplo) é 

muito importante dado ao fato de que a emulsificação e a estabilidade das gotas de óleo 

afetam consideravelmente os resultados de flotação. Aumentando a dispersão do óleo na água 

através da geração de gotículas de óleo, aumenta o número de colisões entre as partículas e as 

gotas, o que por sua vez, aumenta a recuperação (Sis de Chander, 2003). 

Rubio et al., (2003, 2004), Matiolo et al., (2004) avaliaram o efeito da adição de óleo 

diesel emulsificado (juntamente com os coletores convencionais) na flotação de finos (entre 

40-12 µm) e ultrafinos (< 12 µm) de sulfetos de cobre em escala de bancada. Os resultados 

foram avaliados em termos de teores e recuperação metalúrgica de Cu, constante cinética de 

flotação, grau de arraste hidrodinâmico e flotação real (true flotation). Para concentrações de 

óleo acima de 60 g·t-1 as recuperações metalúrgicas de Cu variaram entre 85-90% de Cu (84% 

para as condições normais de operação, sem adição do óleo), teor de Cu nos concentrados de 

flotação entre 14-17% (15% sem óleo) e 3,5-4,5 min-1 (3 min-1 sem óleo), com diminuição do 

grau de arraste e aumento na flotação real. Os resultados foram explicados pela interação das 

gotas de óleos com as partículas causando um aumento da hidrofobicidade das partículas 

portadoras de Cu, otimizando assim a adesão das partículas com as bolhas. O aumento da 

hidrofobicidade pode ser explicado pela interação das partículas que já possuem coletor e 

incluem etapas de colisão e adesão. Este tipo de flotação restabelece a hidrofobicidade 

superficial das partículas, que pode diminuir drasticamente devido a fenômenos de oxidação 

parcial. Outro importante fenômeno destacado nesses estudos é a interação entre os grupos 

naftênicos do óleo diesel e os sítios hidrofóbicos dos sulfetos. Outro mecanismo provável é o 

aumento do tamanho das partículas flotáveis via interação hidrofóbica entre as próprias 

partículas (homoagregação) dos sulfetos. 

 
2.3.3.1.3 Floculação hidrofóbica (hydrophobic flocculation) 

 
Uma alternativa similar à flotação extender tem sido denominada de floculação 

hidrofóbica, onde as partículas são hidrofobizadas com reagentes coletores e uma adição extra 

de óleo é feita com o objetivo de aumentar a hidrofobicidade dos agregados. Estes se formam 
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num sistema hidrodinâmico de alta intensidade e os agregados são separados por flotação, 

sedimentação ou separação magnética (Song e Lu, 1994; 2000; Song et al., 2001).  

Song et al., (2001) avaliaram a flotação de finos de galena e esfarelita (< 20 µm) 

através da técnica de “floculação/flotação”. Esses autores afirmam que para a eficiência do 

processo de “floculação” por forças de caráter hidrofóbico dos minerais de interesse, incluem 

a dispersão, a hidrofobização seletiva e formação dos “flocos” hidrofóbicos. A dispersão é 

feita através da adição de dispersantes, ajuste de pH como forma de prevenir a hetero-

coagulação, prejudicial para a eficiência da separação. A formação dos “flocos” hidrofóbicos 

é feita através de condições idéias de agitação, que garanta a energia necessária para que as 

partículas hidrofóbicas vençam a barreira energética entre elas e ocorra a agregação 

(“floculação”) por forças de caráter hidrofóbico. A eficiência do processo depende do grau de 

hidrofobicidade das partículas, da quantidade de partículas hidrofóbicas de alta cinética de 

flotação no sistema e da distribuição de tamanho de bolhas.  

A “floculação/flotação” foi testada na concentradora “Rey de Plata”, México, com o 

objetivo de aumentar a recuperação das frações finas de ouro, prata e sulfetos de chumbo, 

zinco e cobre.  

A técnica foi comparada com as condições normais de operação da planta, porém com 

adição de querosene e com o aumento da agitação no tanque de condicionamento da polpa 

com os reagentes.  

Com exceção do ouro, após a “floculação/flotação” foram obtidos aumentos na 

recuperação de prata, chumbo e cobre em torno de 14,8%, 15,1% e 24,8% respectivamente e a 

de Zn em torno de 41%, com aumento nos teores de 310 g·t-1 Ag, 2,6% de Cu e 0,4% de Zn, 

com diminuição no teor de Pb (1,5%) em comparação com as condições normais de operação 

da flotação. 

 
2.3.3.1.4 Shear Flocculation 

 
Floculação por cisalhamento (shear flocculation) é uma técnica que tem por objetivo a 

formação de agregados seletivos de partículas finas hidrofóbicas em um sistema de alta 

turbulência, tornando possível a concentração destas em conjunto com processos 

convencionais, tais como sedimentação ou flotação (Rosa, 1997). Warren (1975) criou o 

termo shear flocculation para distinguir o efeito de outros como: coagulação por eletrólitos ou 

floculação por polímeros.  
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As características do processo de floculação por cisalhamento podem ser 

demonstradas pelos estudos de Fuerstenau et al., (1988, 1991). Nesses estudos, partículas 

finas de hematita foram mantidas em suspensão à pH 3, onde apresentam uma carga 

superficial positiva. Nestas condições, uma velocidade de 1600 rpm, por 60 minutos, não foi 

suficiente para obtenção de agregados destas partículas. Porém, após a adição de dodecil 

sulfato de sódio (10-4 M), com a hematita hidrofobizada e com carga superficial negativa, foi 

observada a formação de agregados, no intervalo de agitação de 800-1600 rpm, sendo que 

para velocidade abaixo de 800 rpm, não foi observada uma formação significativa de 

agregados.  

Warren (1982), em estudo semelhante para finos de scheelita em soluções de oleato de 

sódio, para partículas carregadas antes e depois da adsorção de oleato concluiu que: 

- as partículas devem ser hidrofóbicas para agregação ocorrer em uma 

velocidade e tempo de agitação determinados; 

- uma energia de colisão mínima é necessária para iniciar o processo de 

agregação, uma vez que as partículas estão carregadas e necessitam vencer 

uma barreira de energia de repulsão, para que ocorra o efeito hidrofóbico; 

- os agregados formados são mais resistentes do que aqueles obtidos nos 

processos de coagulação ou floculação, sendo que estes tendem a quebrar 

quando submetidos à altas agitações. 

A necessidade de que partículas, que se desejam agregar estejam hidrofobizadas, 

sugere que a interação entre as mesmas é principalmente de natureza hidrofóbica. O conceito 

de hidrofobicidade está ligado à molhabilidade de uma superfície pela água e a sua 

polaridade. Partículas mais hidrofóbicas são mais apolares e menos ávidas pela água (polar) e 

possuem mais afinidade por reagentes como óleos e pelo ar (apolares). 

Quando partículas hidrofobizadas pela adsorção de surfatantes de cadeia 

hidrocarbônica longa colidem e se aderem, parte da interface entre as cadeias de 

hidrocarbonetos e da película aquosa será substituída por uma área de contato entre as cadeias 

de hidrocarbonetos, reduzindo a energia superficial do sistema em unidades de energia 

superficial específica, entre as camadas de hidrocarbonetos e a água, por unidade de área de 

contato por partícula. A energia de associação hidrofóbica assim liberada assegura a ligação 

das partículas.  

Warren (1975) estimou a energia interfacial entre hidrocarbonetos e água, a energia 

liberada na formação de uma micela entre partículas e a energia liberada em vários graus de 

sobreposição de cadeias de hidrocarbonetos. Vincent, baseado em estudos de Warren, estimou 
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a energia livre de uma mistura de cadeias de oleatos. Lu e Dai (1988) deduziram fórmulas 

para o cálculo da energia de associação hidrofóbica em função da distância de separação entre 

as partículas, da espessura e densidade da camada de surfactante adsorvida e o do “grau de 

associação”. 

Independente do método utilizado, os valores obtidos da energia de associação 

hidrofóbica situam-se entre 1000 kT e 10000 kT (kT equivale à 4x10-21 J, a temperatura 

ambiente), que são valores altos se comparados com as forças de Van der Waals. Portanto, 

uma vez em contato, as partículas hidrofóbicas apresentam uma forte ligação, como aquela 

observada nos estudos de shear flocculation, onde os agregados são formados em ambiente 

com alta agitação e permanecem estáveis. Em complemento a esta teoria, Koh et al., (1985), 

sugerem o mecanismo de “pontes de condensação capilar” do surfactante no ponto de contato 

entre as partículas, sendo que este fenômeno foi observado no sistema scheelita/oleato de 

sódio para baixos valores de pH e altas concentrações de oleato. 

Lu e Dai (1988) sugerem que há duas razões para a interação hidrofóbica entre 

partículas hidrofobizadas pela adsorção de reagentes. A primeira é o efeito da repelência da 

água que força as partículas hidrofóbicas a se agregarem que é causada pela perturbação da 

estrutura da água nas vizinhanças das partículas hidrofóbicas. A outra razão é a associação 

hidrofóbica das cadeias orgânicas dos surfatantes adsorvidos entre as partículas. 

As forças hidrofóbicas foram estudadas por Pashley e Israelachvili (1981) através da 

medição direta das forças entre duas placas de mica em solução aquosa de bromato de amônia 

hexadecil-trimetil (CTAB). Em 10-4 mol·L-1 CTAB se formou uma só camada cheia de CTA+ 

sobre a mica e se expôs à solução uma superfície hidrofóbica. A força de atração entre as duas 

superfícies hidrofóbicas de mica foi três vezes maior que a esperada pela força de Van der 

Waals. Assim, a força hidrofóbica tem um faixa de atuação relativamente longa e, de acordo 

com Pashley e Israelachvili, explica a rápida agregação das partículas hidrofóbicas na água. 

Hu e Dai (2003) avaliaram a agregação de partículas ultrafinas de alumina (d50 1,3 

µm) em soluções dos surfactante Dodecil Sulfato de Sódio (DSS) e Cloreto de Dodecilamina 

(CDA). O comportamento de agregação dessas partículas foi analisado através de medidas de 

ângulo de contato, potencial zeta e tamanho de partículas. 

 O ponto isoelétrico (pie) da alumina é em pH de 9,1. O DSS e o CDA tornam a 

superfície da alumina hidrofóbica respectivamente em pH < pie e pH > pie. A análise do 

tamanho de partículas da alumina mostrou que a fração fina de alumina na suspensão diminui 

e o tamanho de partícula aumenta com a adição de DSS na suspensão. O diâmetro médio de 

partículas da alumina em água deionizada é de 1,3 µm, e aumenta para 2,14 e 2,62 µm 
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respectivamente com a adição de 10-4 e 10-3 mol·L-1 de DSS para pH entre 3,5 e 3,7. O 

tamanho de partícula também aumenta (> 1,93 µm) na presença de 10-4 mol·l-1  de CDA para 

pH entre 10,2 e 10,4. 

As análises de potencial zeta mostraram que a alumina é positivamente carregada até o 

valor de pH 9, ocorrendo uma inversão de sua carga superficial para valores maiores de pH. A 

adição de 10-4 mol·L-1 de DSS torna o potencial zeta da alumina de positivo para negativo 

para valores de pH superior a 2. Com o aumento da concentração de DSS o potencial zeta se 

torna mais negativo. O CDA não apresenta quase nenhum efeito sobre o potencial da alumina 

até pH 9. O potencial zeta da alumina muda de negativo para positivo na presença de 10-4 

mol·L-1 CDA para valores de pH > 9 e reverte para negativo para pH > 10,5. Esses resultados 

mostram que a adsorção eletrostática é o mecanismo dominante para a adsorção do DSS e do 

CDA sobre a superfície da alumina. O alto potencial negativo em pH 3,5 em solução de DSS 

e o alto potencial positivo em pH 10,2 em soluções de CDA resultariam em uma alta energia 

de repulsão eletrostática entre as partículas para esses valores de pH, o que não explica o 

comportamento de agregação observado. Entretanto, em soluções desses dois surfatantes, para 

os valores de pH 3,5 e 10,2, a superfície da alumina é altamente hidrofóbica. A teoria DLVO 

clássica não pode explicar o comportamento de agregação observado nesses valores de pH, 

mas de acordo com a teoria DLVO extendida, esse comportamento de agregação pode ser 

explicado pelas fortes forças de atração hidrofóbicas entre as partículas de alumina em 

soluções dos surfatantes DSS e CDA. 

Pascoe e Wills (1994) e Pascoe e Doherty (1997) avaliaram a separação de ultrafinos 

(< 10 µm) de hematita de quartzo utilizando oleato de sódio como hidrofobizante em um 

estudo com shear flocculation. Segundos esses autores, os principais fatores que afetam a 

formação do “flocos” hidrofóbicos de hematita são a concentração de oleato, pH, taxa de 

cisalhamento e tempo de agitação. A “floculação” ocorreu somente após a solubilização do 

ácido oléico em solução ser excedida. A velocidade de formação dos flocos e o tamanho dos 

flocos, aumenta se as gotas de ácido oléico são produzidas na presença de partículas minerais. 

A resistência dos flocos foi atribuída pelas forças atrativas entre as cadeias de hidrocarboneto 

e as interações hidrofóbicas. Os “flocos” hidrofóbicos produzidos com oletato de sódio foram 

facilmente separados por flotação. Numa flotação rougher, foram alcançadas recuperações de 

94% do Fe contido, com teor de 46% de Fe, de uma mistura sintética de hematita/quartzo, 

contendo 15% de Fe. 

Entretanto, apesar dos avanços técnicos em termos de mecanismos e resultados, em 

escala de bancada, não existe qualquer aplicação industrial desse processo. 
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2.3.3.1.5 O condicionamento em alta intensidade (CAI) como etapa pré flotação 

 
No processo de flotação para a recuperação das partículas de valor dos minérios, a 

polpa é submetida ao processo conhecido como condicionamento. O tratamento da polpa 

depois da moagem e antes da flotação usando mecanismos de condicionamento é tão antigo 

quanto a flotação e foi praticado de forma intensiva nos anos 30 e 40. Durante esse período, 

os “super condicionadores” Denver foram desenvolvidos e amplamente utilizados em usinas 

industriais de flotação. Desde o final dos anos 50, a importância do pré-tratamento da polpa 

usando equipamentos de condicionamento tem sido esquecida e finalmente deixado de lado 

(Chen et al., 1999b). 

Bulatovic e Salter (1989) realizaram uma série de estudos em escala de laboratório e 

piloto com minérios finamente disseminados de cobre/zinco, cobre/níquel, 

cobre/chumbo/zinco/prata e de cobre, nos quais a energia transferida na etapa de 

condicionamento variou entre 0 e 4 kwh·m-3 de polpa. Foram observados ganhos substanciais 

tanto na recuperação como na seletividade com o aumento da energia fornecida a polpa na 

etapa de condicionamento. A técnica foi denominada de High Intensity Conditioning  (HIC), 

ou CAI, Condicionamento em alta intensidade. Baseados nos resultados metalúrgicos, esse 

autores afirmam que os ganhos observados são devidos a adsorção seletiva do coletor e 

formação de agregados das partículas finas os quais são rapidamente flotados. Em outras 

palavras, eles consideraram o shear flocculation (Warren, 1975) como o mecanismo que 

ocorre durante o CAI. 

O conceito de shear flocculation tem sido estendido também para o estágio de 

condicionamento da polpa antes da flotação (Bulatovic e Salter, 1989; Rubio e Brum, 1994; 

Valderrama e Rubio, 1998). Esses autores afirmam que a energia transferida na etapa de 

condicionamento, freqüentemente expressa como tempo de condicionamento a uma 

velocidade de agitação constante ou como velocidade de agitação com tempo constante, tem 

um efeito significativo sobre a recuperação, teor e cinética de flotação.  

A maioria dos trabalhos, teóricos ou práticos, demonstra que através desse tipo de 

condicionamento é possível melhorar a flotação de sulfetos de cobre, chumbo e zinco 

(Bulatovic e Salter, 1989), sulfetos de cobre e molibdênio (Brum, 1994; Rubio e Brum, 1994; 

Rubio, 2002; Rubio et al., 2004); partículas de ouro (Valderrama et al, 1994, 1995; 

Valderrama, 1997; Valderrama e Rubio, 1998) de sulfetos de zinco, chumbo e cobre (Rosa, 

1997; Rosa et al, 1998), fosfatos (Davis e Hood, 1994), galena e esfarelita (Small et al., 1997) 

e sulfetos de níquel (Engel et al., 1997; Chen et al., 1999a,b).   
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 O condicionamento normal da polpa, por meio do fornecimento da agitação e tempo 

de contato suficiente, permite aos reagentes (coletores, ativadores, depressores, espumantes, 

etc.) reagirem com as partículas minerais presentes no minério. O Condicionamento em alta 

intensidade (CAI), por outro lado, é baseado na necessidade de exceder esta transferência 

mínima de energia, sob um adequado prolongamento do tempo, para que ocorra a agregação 

seletiva induzida das frações de tamanho fino. O limite mínimo de transferência de energia 

depende das propriedades superficiais das partículas finas, dos reagentes utilizados e da 

hidrodinâmica do sistema (velocidade de agitação, número de defletores, geometria das 

hélices impulsoras, etc.) (Valderrama, 1997). 

 A energia transferida à polpa na etapa de condicionamento pode ser expressa em 

termos de kwh·m-3 de polpa, que representa o consumo de energia de um motor que emprega 

determinada potência, durante um dado tempo, para agitar um determinado volume de polpa. 

A potência empregada nesse motor é função da velocidade de rotação, do diâmetro e forma 

das hélices do impulsor, das propriedades da polpa e da geometria do tanque de 

condicionamento (número de defletores, etc) (Valderrama, 1997). Segundo Oldshue (1978) a 

potência empregada por um motor para agitar uma polpa é dada pela seguinte equação: 

)(53 HPDNNP p ⋅⋅⋅= ρ    (1) 

onde: 

 

Np é o número de potência, adimensional; 

ρ é a densidade da polpa, g·cm-3; 

N é a velocidade de rotação, rad·s-1; 

D é o diâmetro da hélice impulsora, m. 

 O número de potência (Np) é o fator que relaciona a potência (P) empregada pelo 

motor para agitar uma polpa com a potência teórica (ρ N3 D5). Este fator é uma medida de 

eficiência do motor em relação à potência real transferida a polpa e depende principalmente 

da forma e tamanho da hélice impulsora, da geometria do tanque de condicionamento e do 

regime de fluxo do sistema. Para um regime turbulento, Np é constante para determinada 

hélice impulsora e tanque de condicionamento.  

Para a agitação vigorosa de suspensões, se instalam defletores nos tanques. Esses 

defletores são bordas planas verticais colocadas radialmente ao longo da parede do tanque. 

Quase sempre são utilizados quatro defletores. A largura desses defletores pode variar de 1/10 

a 1/12 do diâmetro do tanque (Valderrama, 1997). 
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Enquanto as colisões entre partículas e bolhas de ar são de primordial importância para 

a flotação, em floculação por cisalhamento as colisões entre as partículas são de extrema 

importância para a agregação (Rosa, 1997). Subrahmanym e Fossberg (1990) testaram células 

de flotação convencionais, com e sem defletores (baffles), como tanques de floculação, para 

condições experimentais similares. Colisões entre partículas e conseqüentemente sua adesão 

foram efetivas em células com defletores, embora alguns agregados esparsos em células sem 

defletores também foram observados.  

 Bulatovic (1988, 1993) e Bulatovic e Salter (1989) estudaram os efeitos do CAI sobre 

a flotação de vários minérios sulfetados finamente disseminados. As principais variáveis 

estudadas foram a concentração de coletores e espumantes, o tipo e tamanho das hélices e a 

energia fornecida ao sistema.  

 Os testes experimentais com CAI foram realizados em ambas escalas de laboratório e 

de planta piloto. Células de laboratório Wemco e Denver foram modificadas para atuarem 

como unidades de condicionamento. As células com 4 litros de capacidade foram equipadas 

com defletores e com um conjunto de hélices de várias formas e tamanhos. Os 

condicionadores pilotos testados incluíram condicionadores de 500 litros com defletores e 

descarga modificada, motores de 5 a 15 HP e hélices de dupla turbina de vários desenhos.  

 Bulatovic e Salter (1989) afirmam que a flotabilidade das partículas finas depende 

grandemente da natureza do minério e da energia fornecida por unidade de volume de polpa 

tratada. Com um aumento da energia fornecida no estágio de condicionamento, a recuperação 

de cobre na fração menor que 10 µm aumentou significativamente, enquanto que a 

recuperação de cobre das frações grosseiras foi marginalmente afetada. Recuperações 

máximas foram obtidas com 1,5 kwh·m-3 de polpa, e um aumento posterior na energia 

fornecida reduziu a recuperação de cobre nas frações de tamanho mais finas. 

 A flotação da fração < 15 µm de um minério de níquel apresentou um comportamento 

diferente do que o observado com o minério de cobre, onde a taxa de flotação aumentou 

significativamente somente quando uma energia de 2,5 kwh·m-3 de polpa foi usada, com uma 

dosagem de coletor de 180 g·t-1. O CAI também demonstrou ser efetivo em melhorar a 

seletividade, mesmo com altas dosagens de coletor.  

 Bulatovic e Salter (1989) afirmam que o CAI com o uso de coletores, espumantes e 

modificadores adequados pode melhorar significativamente tanto a recuperação como a 

seletividade das partículas sulfetadas ultrafinas. Ainda, que a maioria dos melhoramentos 

acontece devido a adsorção seletiva do coletor e a criação de agregados de partículas finas, os 

quais são rapidamente flotados.   
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 Brum (1993), Rubio e Brum (1994) realizaram estudos em escalas de laboratório e 

piloto para verificar a influência do CAI na recuperação por flotação de partículas finas de 

sulfetos metálicos de cobre e molibdênio. Foram investigados diversos parâmetros, entre os 

quais a energia transferida ao sistema na etapa de CAI e a concentração de coletor. Os 

resultados foram analisados através de parâmetros de separação, recuperação e teor, 

parâmetros cinéticos e também pelos valores de recuperação real e grau de arraste 

hidrodinâmico.  

 Nos estudos de bancada, o CAI foi realizado na própria célula de flotação, modificada 

com sete defletores de acrílico. A velocidade de agitação foi mantida constante em 1500 rpm 

e o tempo de CAI foi variado de acordo com a energia que se desejava transferir. As 

concentrações de coletores analisadas foram de 30, 40 e 50 g·t-1.  

 Os resultados mostraram um aumento na recuperação metalúrgica de Cu e Mo em 

torno de 3% para as três concentrações de coletor estudadas, sendo este aumento evidente a 

partir do condicionamento realizado com uma transferência mínima de energia de 2 kwh·m-3 

de polpa, com os teores se mantendo constantes, diminuindo levemente para a menor 

concentração de coletor. Ainda, foi verificada a necessidade de uma maior quantidade de 

energia para obtenção de agregados de partículas finas para a menor concentração de coletor 

(30 g·t-1) quando comparados com as maiores concentrações. Esses resultados sugerem que a 

formação de agregados de partículas finas está diretamente relacionada com o grau de 

hidrofobicidade destas partículas, resultando que partículas menos hidrofóbicas necessitam de 

uma maior energia de colisão para que ocorra o choque e formação do agregado. 

Estes e outros autores concordam no fato de que embora os testes aplicados em escala 

de laboratório e planta piloto terem demonstrado o efeito do CAI, mais pesquisas 

fundamentais e teóricas são requeridas para confirmar o mecanismo do fenômeno.   

 
2.3.3.2 A flotação em função do tamanho e distribuição de tamanho de bolhas 

 
Outra alternativa para aumentar a recuperação de partículas F-UF de minérios consiste 

em reduzir o tamanho de bolhas e com isso aumentar o holdup de ar e a área superficial de 

bolhas (Reay e Ratcliff, 1973; Ahmed e Jameson, 1985; Luttrell et al., 1988; Yoon, 1993; 

Diaz-Penafiel e Dobby, 1994; Cilliers e Bradshaw, 1996; Hieskanen, 2000; Yalcin et al., 

2002; Rubio et al., 2003).  

Segundo Anfruns (1976), os estágios de adesão e ascensão bolha/partícula podem ser 

favorecidos pela redução do tamanho de partícula. O estágio de colisão, ao contrário, é 
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favorecido por um aumento no tamanho de partícula. A probabilidade de flotação, que é 

obtida pela combinação destes três estágios, apresentará uma recuperação ineficiente nos dois 

extremos da faixa de tamanho de partículas. Assim, para partículas pequenas, a flotação pode 

ser prejudicada pela baixa eficiência no estágio de colisão, enquanto que para partículas 

grossas, a baixa eficiência nos estágios de adesão e/ou ascensão é fator responsável pelo baixo 

desempenho da flotação. 

Os estágios de colisão e adesão são particularmente importantes visto que o primeiro 

determina a máxima cinética de flotação (transferência de partículas da polpa para espuma) e 

o segundo representa um estágio onde alguma redução deste máximo pode ser esperada. 

 
• Etapa de Colisão 

 
De acordo com Yoon e Luttrell (1989) a probabilidade de colisão entre uma bolha de 

ar e uma partícula (Pc) é diretamente proporcional ao quadrado do diâmetro da partícula (dp) 

e inversamente proporcional ao quadrado do diâmetro da bolha (db): 

Pc α dp2/db2  (2) 

Assim, a probabilidade de colisão aumenta com o tamanho de partícula, e com a 

diminuição do tamanho de bolha.  

Em qualquer sistema de flotação existe uma faixa de tamanho de partículas, portanto, 

deve-se dispor de uma determinada distribuição de tamanho de bolhas para que a “captura” de 

partículas por bolhas seja maximizada. Para uma ampla distribuição granulométrica de 

partículas de valor, teoricamente necessita-se de uma correspondente distribuição de tamanho 

de bolhas. Isto não ocorre nas condições atuais de flotação em usinas de tratamento de 

minérios e por isso, a recuperação das partículas minerais F e UF é normalmente baixa 

(Rubio, 2003). 

O trabalho de Reay e Ratcliff (1973) utilizando bolhas de aproximadamente 100 µm 

de diâmetro, forneceu a primeira evidência experimental da capacidade de melhora da 

flotação de partículas finas pela diminuição do tamanho de bolha. A geração de bolhas 

pequenas (< 100 µm) é particularmente importante para flotação de partículas finas (5-30 µm) 

(Ahmed e Jameson, 1985). Anfruns (1976) estudou o modelo de uma única bolha (500-1000 

µm) ascendendo através de uma polpa diluída de partículas com diâmetros variando entre 10 e 

40 µm e observou que a eficiência de coleção é maior quando as partículas são maiores e as 

bolhas são menores. 
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Ahmed e Jameson (1983) reportam que a constante cinética de flotação (k) é 

inversamente proporcional ao diâmetro de bolha (db). Esses autores afirmam que a constante 

cinética é afetada pela eficiência de colisão que é dependente da relação de tamanho das 

partículas e bolhas de acordo com a equação: 

n

m

db
dpEc

)(
)(

=    (3) 

onde m varia de 1 a 2 e n de 2,5 a 3,0. 

 A partir da equação da constante cinética de flotação, tem sido discutido que a cinética 

aumenta cerca de 100 vezes quando o tamanho de bolhas é reduzido de 655 para 75 µm 

(Ahmed e Jameson, 1983). Esta é a razão pela qual a geração de bolhas pequenas permanece 

um objetivo para qualquer flotação eficiente, especialmente no tratamento de partículas finas 

e ultrafinas. Essas constatações têm sido exploradas e comprovadas como flotação por ar 

dissolvido (Gochin e Solari, 1983; Yalcin et al., 2002), eletroflotação, flotação em coluna e 

utilizando geradores de bolhas de tamanho intermediário (entre 100-600 µm) (Yoon, 1993; 

Rubio et al., 2003) 

 Embora a eficiência de coleção das bolhas seja melhorada com o aumento da área 

superficial de bolhas provocado pela diminuição do tamanho de bolhas, este benefício pode 

não resultar em melhora da flotação. Bolhas menores possuem menor capacidade de 

carregamento e menor velocidade de ascensão, podendo ser arrastadas pelo fluxo. Segundo 

Fillipov et al., (2000), um fator limitante na flotação com microbolhas é o arraste, pela bomba 

de recirculação e/ou rejeito, de bolhas (ou agregados bolha/partícula) cuja velocidade de 

ascensão seja menor do que a velocidade superficial do líquido no interior da coluna, ou seja, 

a diminuição excessiva do tamanho de bolhas pode levar a diminuição da flotação das 

partículas mais grossas e, portanto, a mistura de bolhas de tamanhos variados (produzidas por 

métodos diferentes) pode ser necessária para produzir melhores condições de flotação.  

Cilliers e Bradshaw (1996) concluíram que o sistema de flotação ideal (flotação 

seletiva de minérios) para alcançar teores e recuperação deve possuir bolhas pequenas na 

polpa (zona de coleção) para aumentar a coleção, e uma espuma não muito estável (que 

coalesça) constituída de bolhas grandes para promover a drenagem. 

Zongfu et al., (2000) apresentam uma ampla revisão sobre os modelos de colisão entre 

bolhas e partículas. Embora a maioria dos modelos admita que a eficiência de colisão aumente 

com o tamanho de partícula, a dependência deste fator é diferente para cada modelo devido as 

considerações e condições hidrodinâmicas adotadas em cada caso. Neste mesmo trabalho, foi 
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medida a eficiência de colisão de partículas de quartzo em sistemas com uma única bolha, e 

avaliada com os modelos reportados pela literatura. Uma boa aproximação entre os testes e os 

modelos só foi conseguida com a generalização da equação de Sutherland. As diferenças na 

eficiência de colisão obtidas entre os modelos foram explicadas, primeiro, pelo grau de 

mobilidade das partículas na superfície das bolhas e segundo, pelas forças inerciais atuando 

nas partículas.  

 

• Etapa de adesão 

 

A adesão bolha-partícula é a etapa (micro processo) mais importante da flotação e 

depende de uma série de características do sistema de flotação, incluindo tamanho de bolha, 

tamanho de partícula, propriedades superficiais da fase dispersa, temperatura, propriedades 

físico-químicas da fase contínua e condições hidrodinâmicas. Para que ocorra a adesão é 

necessário o deslocamento do filme líquido da superfície mineral pela bolha de ar. Este 

fenômeno ocorre somente se a força resultante entre a superfície e a bolha de ar é de caráter 

atrativo, condição que é determinada pela hidrofobicidade da superfície. No entanto, além 

deste critério puramente termodinâmico, existe uma condição de tipo cinética para que ocorra 

a adesão, isto é, que o tempo de contato entre bolha e partícula seja maior que o tempo de 

indução (tempo necessário para o afinamento e deslocamento do filme hidratado da 

superfície). 

A adesão envolve as seguintes etapas: 

1.  Indução, tempo que leva após a colisão de se localizar no ponto onde ocorre a 

adesão propriamente dita. ti = tempo de indução é da ordem de milisegundos e depende do 

ângulo de contato Ø, das forças interfaciais e da energia de colisão e inclui o 

adelgaçamento inicial do filme ou película líquida; 

2. Ruptura do filme ou película líquida. tr = tempo de ruptura é da ordem de 

microssegundos e depende basicamente do ângulo de contato; 

3. Deslocamento do filme até o ponto de equilíbrio (restauração do equilíbrio) (ou 

tempo de expansão da linha trifásica). O tempo td de deslocamento do filme é da ordem 

dos milisegundos e depende do Ø, do tipo de tensoativo e da rugosidade (roughness) das 

partículas.  

  Gu et al., (2003) quantificando a adesão de uma bolha em uma gota de betume, 

observaram que o tempo de indução (tempo mínimo necessário para adelgaçamento e 

ruptura do fino filme entre as duas fases em questão para formar um agregado estável) é 
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consideravelmente reduzido quando o tamanho de bolhas é reduzido de 500 para 120 µm e 

a velocidade de impacto bolha-gota de betume é aumentada. Em termos de aplicação 

industrial no processo de flotação, condições mais favoráveis a flotação seriam obtidas 

com uma ampla distribuição de tamanho de bolha caracterizada por um pequeno diâmetro 

médio e uma zona de mistura turbulenta (para promover mais velocidade de impacto 

bolha-gota). 

A "captura" de partículas por bolhas de ar, portanto, aumenta com a diminuição do 

tamanho de bolhas e com o aumento do tamanho de partículas, depende do fluxo da área 

superficial de bolhas disponível (lifting power), de parâmetros hidrodinâmicos (peso no 

campo gravitacional, pressão hidrostática e capilaridade, tensão, compressão e forças de 

cisalhamento), fatores termodinâmicos associados à interação hidrofóbica entre bolhas e 

partículas, e de fatores cinéticos como a energia mínima de colisão para destruir a camada 

líquida de água que antecede a adesão. Embora o tamanho de bolhas seja de grande 

importância na flotação, este efeito também depende de outras variáveis, especialmente do 

grau de agitação ou turbulência, a densidade das partículas ou agregados e do diâmetro destes 

(Rodrigues, 2004).  

 
• Geração de bolhas para o processo de flotação 

 
As bolhas geradas nas células convencionais variam de diâmetro no intervalo de 600-

3000 µm, dependendo da tensão superficial líquido/ar. Nas colunas convencionais, o intervalo 

de tamanho de bolhas é um pouco menor.  

A geração de microbolhas (30-100 µm) e bolhas de tamanho intermediário (100-600 µ

m) são possíveis pelos seguintes métodos: 

a) Por cavitação, em constrições de fluxo (tipo venturi) de soluções contendo ar dissolvido 

a pressões maiores que 3 atmosferas se obtém microbolhas com tamanhos entre 20-100 µm. A 

flotação com estas bolhas se conhece como flotação por ar dissolvido, FAD e se usa em o 

tratamento de efluentes líquidos e em águas de abastecimento domiciliar. Este processo tem a 

limitação da capacidade de carga (lifting power) e por isso se utiliza na remoção de partículas 

coloidais, precipitados, fibras, óleos emulsionados, pigmentos, etc., em concentrações não 

superiores a 3-4 % em peso. Sem dúvida, um fenômeno que ocorre na FAD é que uma fração 

de gás dissolvido que não se converteu em bolhas leva ao fenômeno de nucleação de bolhas 

em superfícies. Este fenômeno e o de aprisionamento em agregados podem ser explorados na 

flotação de F-UF. 
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b) Outro método conhecido de gerar microbolhas é mediante eletrólise de soluções 

aquosas salinas. Neste caso o processo é conhecido como eletroflotação e as bolhas (H2 e 02) 

são extremamente pequenas, menores que 30 µm. 

A geração de bolhas com tamanhos médios, entre 100-600 µm, é possível através da 

aeração de soluções contendo concentrações baixas de espumantes (tensoativos). Um exemplo 

deste sistema é o gerador de bolhas da coluna Microcell da Virginia Poletechnic (Figura 6).  

A Tabela III mostra o diâmetro médio de bolhas (Sauter) geradas pelos diferentes 

sistemas de geração de bolhas.  
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Tabela III - Diâmetro médio de bolha produzido pelos diferentes sistemas de geração de 
bolhas (Rodrigues e Rubio, 2003; Rodrigues, 2004). 

 Técnica de 
flotação/equipamento Sistema de geração de bolhas Diâmetro de bolha 

(µm) 

Eletroflotação Eletrólise de soluções aquosas diluídas 
(bolhas de H2 e O2). 

20–40* 

Gás aphrons 
Agitação mecânica ou aspiração de ar 
por venturi e reciclo de soluções de 
surfactante. 

10-100 

CAF® 

(cavitation air flotation) 
Agitação mecânica 
(Alta rotação). 40* 

Fl
ot
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Flotação por ar dissolvido 
(FAD) 

Redução da pressão de água 
supersaturada com gás (ar) a altas 
pressões. 

10 – 100 
(40*) 

ASH (air sparged 
hydrocyclone), BAF (bubble 
accelerated flotation) 

Unidades centrífugas com injeção de ar 
através de um tubo poroso encamisado. 200* 

Flotação a Jato ou Jameson 
Ar autoaspirado pela passagem de polpa 
por um venturi e injeção em um tubo 
descendente (downcomer). 

100-600 
200-400* 

MicrocelTM flotation Injeção de misturas água/ar através de 
misturadores estáticos. 400* 

Fl
ot
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Nozzle flotation 
Ar autoaspirado pela passagem de polpa 
por venturi e injeção direta num tanque 
separador. 

400 – 800* 

Flotação em coluna Aeração com spargers (placas porosas 
de diversos materiais). 1000* 

Fl
ot
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Flotação por ar induzido (FAI) Agitação mecânica 700-2500* 

* Diâmetro médio de Sauter 

Abaixo são descritas as principais características dos processos de flotação mais 

utilizados industrialmente no tratamento de efluentes líquidos e no tratamento de minérios.  
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1. Flotação por ar dissolvido (FAD)  

 
 A flotação por ar dissolvido (FAD) é a uma tecnologia amplamente empregada no 

tratamento de efluentes líquidos e deverá no futuro, ser também aplicada nas indústrias de 

mineração e metalurgia (Rubio, 2002; Rubio et al., 2002). Atualmente, a FAD é aplicada 

tratamento de efluentes da indústria do papel, efluentes de refinarias, unidades de tratamento 

de água potável e sistemas de espessamento de lodos industriais e municipais e remover, entre 

outros, DBO, turbidez, cor, sólidos suspensos, óleos e micro-organismos (Rubio, 2002). 

O processo FAD caracteriza-se pela produção de um elevado número de microbolhas 

com diâmetro médio entre 30-70 µm. O ar é dissolvido em água num saturador (Figura 6) sob 

pressão (2-5 Kgf/cm2). Quando a água saturada com gás é injetada, a pressão atmosférica, na 

câmara de flotação, o gás em excesso é liberado sob a forma de microbolhas, as quais aderem 

à fase em suspensão promovendo a sua flotação. 

Segundo Solari (1981), as três etapas fundamentais em um sistema de FAD são: 

a) dissolução do ar na água; 

b) redução da pressão com formação de microbolhas; 

c) adesão bolha-partícula. 
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Figura 6. Saturador com leito de percolação utilizado para saturação da água com ar. 
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2. Flotação por ar induzido (FAI) 

 
A diferença fundamental entre os processos de FAD e FAI é o mecanismo pelo qual as 

bolhas de ar são introduzidas no meio aquoso. Nos sistemas de flotação por gás induzido ou 

disperso as bolhas são geradas mecanicamente por meio de um impeller (FAI convencional) 

ou pela combinação de uma bomba centrífuga e um edutor. As unidades podem ser de um ou 

múltiplo estágio. Os sistemas de multiestágios (3 a 4) são normalmente empregados na 

indústria, pois são mais versáteis e eficientes.  

O sistema FAI consiste de uma câmara de flotação e um sistema impeller-edutor de 

alta velocidade de rotação, que cisalha o ar formando bolhas com diâmetro entre 400 e 2000 

µm (vide Figura 7). A relação gás/água (hold up) pode ser incrementado pela injeção de mais 

gás. O regime hidrodinâmico turbulento, a alta cinética de flotação (resultando em no curto 

tempo de retenção, 4 a 10 min.) e a elevada razão gás/líquido são as principais características 

do processo FAI. 

 

 

Impeller

Óleo Flotado

Ar
Alimentação

 
Figura 7. Célula de flotação por ar induzido (FAI). 

 
3. Colunas de flotação 

 

Na coluna de flotação o minério é alimentado a um terço da altura total, a partir do 

topo, em contracorrente com o fluxo de bolhas de ar, que são geradas na parte inferior da 

coluna por um sparger ou elemento poroso. 

A coluna de flotação MicrocelTM utiliza dispersões de bolhas com 100 a 400 µm de 

diâmetro geradas pelo sparger MicrocelTM. Este consiste de um misturador estático em linha e 

uma bomba centrífuga. Parte da corrente dos rejeitos é recirculada da base da coluna e 

introduzida no misturador estático, onde o gás injetado e a polpa são misturados em condições 

altamente cisalhantes resultando na dispersão de bolhas. A mistura ar(bolhas)-partículas é 
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introduzida próximo a base da coluna (Figura 8). O tamanho de bolhas é controlado pela 

velocidade do fluxo através do sparger, vazão de ar e concentração de tensoativo. 
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Figura 8. Sistema de flotação em coluna MicrocelTM. 

 
4. Célula Jameson ou a Jato  

 
Neste sistema o ar autoaspirado por um venturi e a polpa são misturados em um tubo 

vertical (downcomer), onde ocorre a formação dos agregados bolhas-partícula. A mistura é 

descarregada num tanque separador, onde os agregados bolha-gota ascendem  a  superfície e a 

efluente tratado é  descarregado pela parte inferior do mesmo. A célula Jameson, de acordo 

com várias publicações também gera uma alta proporção de bolhas < 600 micrômetros. Estas 

células Jameson têm mostrado que com o uso destas bolhas pequenas pode aumentar em 10-

100 vezes a velocidade de coleta de partículas F-UF (Figura 9). 
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Figura 9. Desenho esquemático da célula Jameson. 

 

5. Nozzle flotation 

 
Uma inovação no campo da FAI foi o desenvolvimento de processos que utilizam 

bocais para injeção/aspiração de gás. Neste sistema parte da polpa é parcialmente recirculada 

por uma bomba centrífuga fazendo-o passar por uma constrição (edutor), onde o ar é 

misturado na água para formação das bolhas (efeito venturi). Este tipo de equipamento 

também é chamado de célula de flotação por ar induzido tipo edutor (Figura 10).  
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Figura 10. Unidade de flotação Nozzle. 

 

O hold up é função da pressão no edutor (taxa de reciclo), tamanho do orifício de 

entrada do gás que pode ser controlada por uma válvula. O tamanho de bolha por sua vez é 

afetado pelo hold up e dissipação de energia através do edutor.  
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3. EXPERIMENTAL 

3.1 Materiais e Métodos 
 

3.1.1 Minério  
 
 

Foi utilizada uma amostra representativa de 150 kg (100% passante em 1,7 mm) de 

minério sulfetado de cobre e molibdênio fornecida pela empresa Codelco S/A (Corporación 

Nacional del Cobre-Chile), proveniente da Mina de Chuquicamata no Chile. A preparação da 

amostra para os estudos de flotação compreendeu as etapas homogeneização da amostra 

recebida, moagem, remoagem e classificação a seco, nova homogeneização e preparo final 

das amostras para os estudos de flotação.  

Moagem: O material foi moído a seco em um moinho de bolas ECO-H58A de 16 cm 

de diâmetro e 37 cm de comprimento com bolas de aço carbono. O tempo de moagem foi de 

10 minutos, massa de alimentação de 1,5kg de material e carga de bolas de 9,8kg. A 

distribuição dos corpos moedores foi a seguinte: 

• 32% de bolas de 62 mm de diâmetro;  

• 48% de bolas de 50 mm de diâmetro;  

• 15% de bolas de 45 mm de diâmetro;  

• 5% de bolas de 15 mm de diâmetro. 

Classificação e remoagem: O produto da moagem foi classificado a seco em peneiras 

quadradas (50 x 50 cm) em um peneirador vibratório marca “Produtest” nas malhas de 297; 

210; 149; 74 e 37 µm sendo realizado em duas etapas. Primeiramente o minério foi 

classificado nas malhas de 297, 210 e 37 µm com tempo de peneiramento de 10 minutos. 

Nessa etapa foram geradas as frações > 297 µm, - 297 + 210 e parte da fração < 37 µm. O 

retido na malha de 37 µm passou por uma etapa de remoagem com tempo de residência no 

moinho de 20 minutos com massa de alimentação de 1,5 kg e carga de bolhas de 15,7 kg. A 

distribuição de corpos moedores foi a seguinte: 

• 52% de bolas de 62 mm de diâmetro;  

• 30% de bolas de 50 mm de diâmetro;  

• 9% de bolas de 45 mm de diâmetro;  

• 9% de bolas de 15 mm de diâmetro. 
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 O produto da remoagem foi então classificado novamente nas malhas de 149, 74 e 37 

µm com tempo de peneiramento de 30 minutos. A Figura 11 mostra o desenho esquemático 

das etapas de cominuição e classificação da amostra.  

Fundo
37 µm
210 µm
297 µm

Fundo
37 µm
74 µm

149 µm

Minério

+ 297 µm + 210 µm - 37 µm + 37 µm + 74 µm + 149 µm

Fundo
37 µm
210 µm
297 µm

Fundo
37 µm
210 µm
297 µm

Fundo
37 µm
74 µm

149 µm

Fundo
37 µm
74 µm

149 µm

Minério

+ 297 µm + 210 µm - 37 µm+ 297 µm + 210 µm - 37 µm + 37 µm + 74 µm + 149 µm+ 37 µm + 74 µm + 149 µm
 

Figura 11. Desenho esquemático das etapas de cominuição e classificação da amostra. 

  
Após as etapas de homogeneização, moagem, remoagem e classificação, cada fração 

granulométrica foi homogeneizada e então formadas alíquotas de 1,35 kg de minério com 

distribuição granulométrica semelhante a apresentada pela alimentação da flotação rougher da 

usina de Chuquicamata. Para fins de caracterização, a fração < 37 µm foi micropeneirada por 

Ultra-som tipo US 1 marca Retsch (Alemanha) nas malhas de 40, 15 e 5 µm e determinadas a 

distribuição mássica e os teores de Cu nessas frações. Figura 12 e a Tabela IV mostram a 

distribuição granulométrica e de Cu por fração granulométrica nas frações classificadas por 

peneiras convencionais e micropeneiras.  
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Tabela IV - Distribuição mássica e de cobre na amostra utilizada nos estudos de flotação. 
Distribuição de massa por tamanho 

Tamanho 
µm Retido 

% 

Retido 
Acumulado  

% 

Cu 
% 

Cu 
Acumulado 

% 

> 297 17,7 17,7 0,47 0,08 

297-210 12,9 30,6 0,65 0,17 

210-149 10,0 40,6 0,81 0,25 

149-74 10,9 51,5 1,17 0,38 

74-37 16,0 67,5 1,31 0,59 

37-15 12,1 79,6 1,39 0,75 

15-5 8,0 87,6 1,25 0,85 

< 5 12,4 100 0,67 0,94 
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Figura 12. Distribuição mássica e de Cu na amostra utilizada nos estudos de flotação. 

 
 Os resultados mostram que em torno de 33% da massa e ao redor de 37% do Cu 

contido esta nas frações F-UF (< 37 µm), sendo que o maior teor de Cu está entre as frações 

37-15 µm (1,39%). Na fração > 74 µm o teor é de 0,38% de Cu. A amostra global analisa 

teores de Cu de 0,94% e 0,05% de Mo. 
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3.1.2 Reagentes  
 
 

Foram utilizados coletores e mistura de espumantes convencionais (utilizado pela 

empresa) para minérios sulfetados de cobre e leite de cal para regular o pH em 10,5. Foram 

utilizados SF 113 (Isopropil xantato de sódio) e SF 506, produzidos pela CYTEC Chile Ltda, 

como coletores dos minerais portadores de cobre. O espumante utilizado foi uma mistura de 

DF 250 (um propileno glicol), MIBC (metil isobutil carbinol) e óleo de pinho, fornecido pela 

Codelco. 

 
3.1.3 Métodos 

 
3.1.3.1 Estudos de flotação Standard (STD ou padrão) 

 
Os estudos foram realizados de forma comparativa com um ensaio de flotação que 

simulasse o comportamento apresentado na empresa que processa o minério denominado 

“Ensaio Standard - STD”.  

Os ensaios foram realizados em uma máquina de flotação Denver D-12 de laboratório 

e em uma célula de flotação quadrada em acrílico com capacidade de 3 litros, dotada de um 

raspador automático de espuma, com velocidade de raspagem controlada por um motor 

elétrico. A polpa contendo 38% de sólidos em peso e com pH em 10,5 regulado com leite de 

cal e monitorado com um medidor de pH marca “AnalionTM” modelo PM 608,  foi 

condicionada com os coletores SF 113 (25 g·t-1) e SF 506 (8·t-1) e com a mistura de 

espumantes (25 g·t-1) (adicionados nesta ordem) durante 1 minuto para difusão dos reagentes 

à 1000 rpm na própria célula de flotação. Após o tempo de condicionamento, o ar foi injetado 

na célula a uma vazão variável sendo controlado por um rotâmetro. Os ensaios tiveram 

duração de 9 minutos e foram coletados os concentrados nos minutos 1, 3, 5, 7 e 9 de flotação 

com raspagem da polpa a cada cinco segundos, mantendo-se o volume dentro da célula 

constante com injeção de água (3 adições de 100 mL nos minutos 2, 5 e 7,5).  As amostras de 

polpa (concentrados e rejeito) foram pesadas em balança semi-analítica marca “Sartorius”, 

filtradas em um filtro a vácuo de laboratório marca Denver, secas em estufa por 24 horas a 

100 °C, desagregadas, homogeneizadas, pesadas e a análise de cobre e molibdênio foi feita 

por espectrometria de absorção atômica em um equipamento modelo “SpectrAA 110” da 

Varian®. Foram realizados quatro ensaios de flotação onde todos os níveis das variáveis 

operacionais foram mantidos constantes. A Figura 13 mostra o desenho esquemático do 
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sistema montado para os estudos de flotação, e na Figura 14 são mostradas as fotografias da 

célula de flotação e raspagem do concentrado. 
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[SF 508] - 8 g·t-1
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volume de polpa - 2,9 L

velocidade do rotor - 1000 rpm
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Figura 13. Desenho esquemático do sistema utilizado nos estudos de flotação com minério 
sulfetado de cobre e molibdênio. 
 

 
Figura 14. Fotos da célula de flotação e da raspagem do concentrado nos estudos de flotação. 
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3.1.3.2 Estudos de flotação com condicionamento em alta intensidade – CAI 

 
Os estudos de flotação com CAI seguiram o procedimento do ensaio STD, onde a 

etapa de condicionamento da polpa com os reagentes foi substituída por uma etapa de 

condicionamento em alta turbulência, obtida com a introdução de quatro defletores (baffles) 

em uma célula de flotação idêntica a utilizada na etapa de flotação, com a agitação sendo feita 

em uma máquina de flotação DENVER D12, da qual foi retirado o estator e mantido apenas o 

rotor com velocidade de 1500 rpm, sem adição de ar e com porcentagem de sólidos 50%p/p. 

Após o CAI, a polpa foi transferida para a célula de flotação e diluída até 38% de sólidos em 

peso. A variável estudada foi o tempo de condicionamento e quantificada em termos de 

energia transferida a polpa (Tabela V). Essa energia foi medida com um Watímetro pela 

metodologia descrita em Valderrama (1997). As Figuras 15 e 16 mostram o desenho 

esquemático do sistema montado para os estudos de flotação, e fotos da etapa de 

condicionamento em alta intensidade. 

Tabela  V - Tempo de condicionamento da polpa nos ensaios com CAI. 
Energia transferida à polpa 

 (kwh·m-3 de polpa) 
Tempo de condicionamento 

 (segundos) 
1 96 

2 192 

3 288 

4 384 
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Figura 15. Desenho esquemático do sistema montado para os estudos de flotação com 
condicionamento em alta intensidade (CAI). 
 

 
Figura 16. Etapa de condicionamento em alta intensidade (CAI). 
 

3.1.3.3 Estudos de flotação com injeção de bolhas de tamanho intermediário – BI 

 
Os estudos de flotação com injeção de BI foram realizados seguindo o procedimento 

do ensaio STD, sendo que as BI foram injetadas em diferentes tempo e volumes (Tabela VI) 

juntamente com as bolhas geradas pela máquina de flotação. Para a geração das BI´s, foram 

preparadas soluções (5 litros) contendo 20 mg·L-1 de espumante em pH 10,5. Essa solução foi 
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recirculada através de um misturador estático (ME) com 7 mm de diâmetro e 20 cm de 

comprimento, com uma bomba helicoidal marca NETZCH modelo 2NE30A a uma vazão de 

3 L·min-1 (controlada por um inversor de freqüência marca WEG) com adição de 500 

mL·min-1  de ar com vazão controlada por um rotâmetro. Nessas condições é gerada uma 

perda de carga de 4 kgf·cm-2 no ME. Após dois minutos para estabilização do sistema, foram 

adicionados os volumes de 200 e 400 mL dessa solução na célula de flotação.  Nos minutos 3, 

e 7,5 foram adicionados mais 50 ou 100 mL da solução o que corresponde a 50 ou 100% da 

água adicionada para controle do nível da célula de flotação. A Figura 17 mostra o desenho 

esquemático do sistema montado para os estudos de flotação com injeção de BI. 

Tabela VI - Detalhamento dos estudos de flotação com injeção de BI. 

Volume de solução adicionado, mL 
Ensaio 

T = 0 T = 3 min T = 5 min T = 7,5 min 

BI 1 400 100 100 100 

BI 2 200 50 50 50 
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Figura 17. Desenho esquemático do sistema utilizado nos estudos de flotação com injeção de 

bolhas de tamanho intermediário – BI. 
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Misturador Estático 

 
 
Figura 18. Fotos do sistema para geração das bolhas de tamanho intermediário.
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• Avaliação da distribuição de tamanho de bolhas geradas pelo ME e pela 
máquina de flotação 

 
Foi utilizada a técnica LTM-Bsizer (Rodrigues e Rubio, 2003; Rodrigues et al., 2004; 

Rodrigues, 2004) para a determinação da distribuição de tamanho de bolhas geradas pelo 

misturador estático (ME). A técnicas LTM_Bsizer é baseada no conceito da captura, ao 

contrário das técnicas fotográficas até agora propostas, onde as imagens (fotos ou vídeos) das 

bolhas em movimento são obtidas com visores verticais, este método obtém imagens das 

bolhas estabilizadas em um visor disposto na horizontal. Entre as vantagens em relação aos 

métodos fotográficos existentes destacam-se a melhor qualidade das imagens e a capacidade 

de medir distribuições de tamanho de bolhas com grande amplitude, desde microbolhas (< 

100 µm) até bolhas entre 1000 e 3000 µm. 

 A Figura 19 mostra o fluxograma empregado para a determinação de tamanho de 

bolhas. É utilizada uma coluna em acrílico com 200 cm de altura e 72 mm de diâmetro. O 

ponto de amostragem para determinação do tamanho de bolha localiza-se a 80 cm acima do 

ponto de geração de bolhas. Neste ponto uma parte do fluxo é conduzida até a célula onde as 

bolhas são fotografadas. Neste ponto uma parte do fluxo é conduzida até a célula onde as 

bolhas são fotografadas. Para obtenção das fotografias o fluxo é interrompido e assim as 

bolhas permanecem aprisionadas na célula, em contato com a parte superior da mesma (placa 

de vidro) (Rodrigues et al., 2004). As imagens são então transferidas para o computador onde 

são processadas com o software Image Tool (versão 3.00) para determinação da distribuição 

do tamanho médio de bolhas. Entre 1000 e 3000 bolhas foram contadas para determinação da 

distribuição de tamanho. As condições operacionais na geração das BI´s foram mantidas 

iguais conforme descrito no procedimento dos estudos de flotação com injeção de BI. 

 A distribuição de tamanho de bolhas geradas por ar induzido foi avaliada em uma 

máquina de flotação Denver de laboratório, modelo LA 500, com uma célula de acrílico com 

3 litros de capacidade, em função da concentração de espumante DF 250 (mesma máquina 

utilizada nos estudos de flotação). O ponto de amostragem localizava-se centralizado a 7 cm 

do fundo da célula e a 5 cm do estator. A velocidade de rotação foi fixa em 1000 rpm 

(diâmetro do estator = 98 mm) e diâmetro do rotor = 71 mm) e a vazão de ar aspirado foi de 6 

Lão de ar aspirado foi de 6 L·min-1. A vazão de água recirculada variou de 0 a 11,2 L·min-1. 
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Figura 19. Desenho esquemático do sistema LTM-Bsizer para determinação de tamanho de 
bolhas (Rodrigues e Rubio, 2003; Rodrigues, 2004; Rodrigues et al., 2004). 
 

A Figura 20 apresenta os passos realizados para obtenção e análise de uma foto. Na 

Figura 21 é mostrada a distribuição de tamanho de bolhas geradas pelo ME utilizado nos 

estudos de flotação, e na Figura 22 é apresentado o diâmetro médio de bolhas (Sauter) em 

função da concentração de DF 250 da máquina de flotação. 

Obtenção das fotografias 

Transferência para PC 

Tratamento das fotografias 

 
Figura 20. Etapas do processo de análise de imagens para determinação do diâmetro médio de 
bolhas (Rodrigues e Rubio, 2003; Rodrigues, 2004; Rodrigues et al., 2004). 
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Figura 21. Distribuição de tamanho de bolhas geradas pelo ME utilizado nos estudos de 
flotação. Condições: Qágua = 3 L·min-1; Qar = 0,5 L·min-1; [espumante] = 20 mg·l-1; Pressão no 
ME = 4 kgf·cm-2; pH da água = 10,5. 
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Figura 22. Diâmetro médio de bolha (Sauter) geradas por FAI em função da concentração de 
tensoativo DF 250.  
 
 O diâmetro de bolhas para o ME variou entre 20 e 150 µm aproximadamente, sendo 

90% inferior a 110 µm. Para a máquina de flotação (FAI) o diâmetro médio de bolha variou 

entre 1400 e 450 µm para a concentração de DF 250 entre 5 e 40 mg·L-1.  
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3.1.3.4 Procedimentos analíticos para avaliação metalúrgica  

 
Os concentrados e rejeitos dos estudos de flotação foram secos em estufa a uma 

temperatura máxima de 100 °C (12 h para os concentrados e 24 h para os rejeitos). Depois de 

secos e novamente pesados, os concentrados foram novamente homogeneizados em um 

cadinho com auxílio de um bastão de porcelana, e os rejeitos foram cominuídos em moinho 

de bolas com corpos moedores de cerâmica por uma hora. Toda a massa dos concentrados foi 

enviada ao laboratório para digestão ácida e para os rejeitos uma massa de 30 g retirada 

diretamente do moinho.  

No laboratório de digestão, as amostras foram homogeneizadas novamente em moinho 

de porcelana e secas a 60 oC por uma hora em cápsulas de alumínio antes da pesagem. Para os 

concentrados a massa utilizada foi de 0,1 g e para os rejeitos 1 g. Todas as digestões foram 

realizadas em duplicata. 

• Determinação da concentração de íons Cu e Mo nas amostras por 

espectrometria de absorção atômica 

- Tempo de leitura = 15 s (integração do sinal de três medições em 15 segundos). O 

sistema detecta sinais a cada 5 segundos e ao final fornece a concentração média de três 

leituras; 

- Intervalo de medição para Cu = 0-10 mg·L-1; 

- Concentração das soluções padrão para calibração para Cu = 0; 2,5; 5; 7,5 e 10 mg·L-

1; 

-  Intervalo de medição para Mo = 0-50 mg·L-1; 

- A diluição das amostras quando necessário é feita automaticamente pelo 

equipamento. 

 A confiabilidade dos resultados está apoiada nos valores de desvio padrão calculados 

nos estudos de flotação. Abaixo são demonstrados os valores (teores de Cu e Mo) obtidos nos 

estudos de flotação Standard (4 ensaios e duas vias de análise) para o teor de Cu e Mo na 

alimentação (calculada); teores nos concentrados e nos rejeitos e a recuperação metalúrgica 

acumulada até o minuto 9 de flotação. 
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• Estudos de flotação STD. Teor de cobre e molibdênio na alimentação 
(calculada)  

Tabela VII - Teor de cobre na alimentação (calculada) – Estudos de flotação STD. 

Ensaio Via I Via II Média Desvio padrão Desvio padrão, % 

STD 1 1,059 1,040 

STD 2 1,054 1,065 

STD 3 1,055 1,075 

STD 4 1,057 1,066 

1,059 0,010 1,0 

 
Tabela VIII - Teor de molibdênio na alimentação (calculada) – Estudos de flotação STD. 

Ensaio Via I Via II Média Desvio padrão Desvio padrão, % 

STD 1 0,048 0,047 

STD 2 0,045 0,045 

STD 3 0,048 0,048 

STD 4 0,047 0,045 

0,047 0,001 2,8 

 
 

• Estudos de flotação STD. Teor de cobre e molibdênio nos rejeitos  
Tabela IX - Teor de cobre nos rejeitos – Estudos de flotação STD. 

Teor de Cu % (Vía I) Teor de Cu % (Vía II) 
STD 1 STD 2 STD 3 STD 4 STD 1 STD 2 STD 3 STD4 
0,18 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,17 0,18 

 
Média Desvio Padrão Desvio Padrão, % 

0,17 0,006 3,6 
 

Tabela X - Teor de molibdênio nos rejeitos – Estudos de flotação STD. 
Teor de Mo % (Vía I) Teor de Mo % (Vía II) 

STD 1 STD 2 STD 3 STD 4 STD 1 STD 2 STD 3 STD4 
0,015 0,014 0,014 0,015 0,015 0,012 0,015 0,012 

 
Média Desvio Padrão Desvio Padrão, % 

0,014 0,001 7,7 
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• Estudos de flotação STD. Teor de cobre e molibdênio nos concentrados  
 
Tabela XI – Teor de cobre nos concentrados – Estudos de flotação STD. 

Teor de Cu % (Vía I) Teor de Cu % (Vía II) Tempo 
STD 1 STD 2 STD 3 STD 4 STD 1 STD 2 STD 3 STD4 

1 15,6 15,6 15,1 15,5 15,2 15,6 15,4 15,7 
2 11,6 11,1 11,1 11,4 11,5 10,9 11,2 11,2 
3 10,5 10,1 9,7 9,2 10,0 9,7 9,6 9,4 
5 8,7 7,6 7,3 7,3 8,5 7,7 8,9 7,9 
9 4,9 4,7 5,1 4,6 5,2 5,0 4,9 4,6 

 
Tempo Média Desvio padrão Desvio padrão % 

1 15,5 0,22 1,4 
2 11,2 0,23 2,1 
3 9,8 0,41 4,2 
5 8,0 0,63 7,9 
9 4,9 0,23 4,7 

 
Tabela XII – Teor de molibdênio nos concentrados – Estudos de flotação STD. 

Teor de Mo % (Vía I) Teor de Mo % (Vía II) Tempo 
STD 1 STD 2 STD 3 STD 4 STD 1 STD 2 STD 3 STD4 

1 0,55 0,47 0,52 0,51 0,52 0,51 0,50 0,51 
2 0,47 0,47 0,48 0,49 0,50 0,50 0,51 0,47 
3 0,48 0,47 0,48 0,46 0,47 0,47 0,45 0,43 
5 0,41 0,42 0,43 0,36 0,42 0,42 0,42 0,39 
9 0,32 0,33 0,32 0,30 0,29 0,34 0,29 0,29 

 
 

Tempo Média Desvio padrão Desvío, % 
1 0,51 0,020 4,0 
2 0,49 0,016 3,2 
3 0,46 0,017 3,6 
5 0,41 0,025 6,0 
9 0,31 0,019 6,0 
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• Estudos de flotação STD. Recuperação acumulada de cobre e molibdênio 
em função do tempo de flotação  

Tabela XIII - Recuperação acumulada de cobre em função do tempo - Estudos de flotação 
STD. 

Recuperação de Cu % (Vía I) Recuperação de Cu % (Vía II) Tempo 
STD 1 STD 2 STD 3 STD 4 STD 1 STD 2 STD 3 STD4 

1 59,1 60,7 62,5 59,5 58,7 60,2 62,4 59,7 
2 70,4 72,8 73,2 73,5 70,2 72,0 73,0 73,3 
3 74,4 76,4 76,8 76,7 74,0 75,4 76,5 76,5 
5 79,4 80,6 80,8 80,7 79,1 79,5 81,3 80,8 
9 84,1 84,8 85,4 84,7 84,0 84,0 85,7 84,8 

 
Tempo Média Desvio padrão Desvio padrão, % 

1 60,3 1,4 2,4 
2 72,3 1,3 1,8 
3 75,8 1,1 1,4 
5 80,3 0,8 1,0 
9 84,7 0,6 0,7 

 
Tabela XIV - Recuperação acumulada de molibdênio em função do tempo de flotação - 
Estudos de flotação STD 

Recuperação de Mo % (Vía I) Recuperação de Mo % (Vía II) Tempo 
STD 1 STD 2 STD 3 STD 4 STD 1 STD 2 STD 3 STD4 

1 45,7 42,8 47,6 43,5 44,3 46,2 46,2 46,3 
2 55,9 54,8 57,8 57,1 55,4 58,9 57,1 60,0 
3 59,9 58,6 61,8 60,6 59,4 62,7 60,8 63,4 
5 65,1 64,0 67,0 65,1 64,9 68,2 65,9 68,5 
9 71,7 71,0 73,4 70,9 71,1 75,3 71,8 74,4 

 
Tempo Média Desvio padrão Desvio padrão, % 

1 45,3 1,6 3,6 
2 57,1 1,8 3,1 
3 60,9 1,7 2,7 
5 66,1 1,6 2,5 
9 72,4 1,7 2,3 
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3.1.3.5 Cálculo de parâmetros de flotação: cinética, arraste, flotação real  

 
• Determinação da constante cinética de flotação 

 
Existem várias equações que tentam modelar a cinética de flotação batch (em escala 

de laboratório). Uma delas é a equação proposta por Klimpel (Eq.4), utilizada neste trabalho 

para o cálculo dos parâmetros cinéticos dos estudos de flotação, pelo fato de possuir a melhor 

correlação com os resultados experimentais. 
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onde: 
 
R representa a recuperação acumulada da espécie flotável no instante de tempo t; 

k é a constante cinética de flotação da espécie flotável (min-1); 

R∞ é a recuperação máxima alcançada a um tempo infinito de flotação. 

 Os parâmetros R∞ e k da equação acima são característicos de cada espécie flotável 

(Cu e Mo neste trabalho) e dependem do tipo de flotação (rougher, cleaner, scavenger, etc.), 

e das condições operacionais (pH da polpa, tipo e concentração dos reagentes, velocidade da 

agitação, geometria da célula de flotação, entre outros (Rosa, 1997). 

Neste estudo foram mantidas todas as condições operacionais de flotação constantes 

com o objetivo de avaliar o efeito do CAI como etapa de condicionamento da polpa pré-

flotação e a injeção de bolhas de tamanho intermediário juntamente com as bolhas produzidas 

pela máquina de flotação sobre os parâmetros R∞ e k em comparação com o ensaio STD.  

Utilizando a equação 4 e os dados experimentais de recuperação de Cu e Mo em função do 

tempo, foram determinadas as constantes cinéticas de flotação para os estudos de flotação 

STD com CAI e injeção de BI através de rotinas computacionais no Excel®. 

 
• Determinação do grau de arraste e flotação real  

 
O produto da espuma recuperada por flotação (concentrado) é uma mistura de ar, água 

e partículas sólidas. As partículas podem sair pela corrente do concentrado por flotação real 

ou por arraste hidrodinâmico. A flotação real (true flotation) ocorre quando as partículas 

aderidas as bolhas de ar em uma polpa agitada e aerada sobem e chegam a camada de espuma 

saindo pela corrente do concentrado. Por outro lado, o arraste hidrodinâmico ocorre quando as 
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partículas entram na camada de espuma suspensas na água que ocupa os espaços intersticiais 

entre as bolhas. Isto ocorre principalmente com as frações mais finas e não distingue entre as 

partículas hidrofóbicas e hidrofílicas (Warren, 1985). O arraste físico ocorre em menor grau e 

depende de fenômenos como o recobrimento por lamas e oclusão em agregados. 

Neste estudo foi adotada a metodologia proposta por Warren (1985) para a 

determinação da flotação real e grau de arraste nos estudos de flotação de sulfetos de cobre e 

molibdênio. Warren, baseado em estudos experimentais, propõe uma relação linear, após um 

certo tempo de flotação, entre a recuperação acumulada de água e a recuperação de uma 

espécie mineral.  

As retas de recuperação acumulada de água e recuperação acumulada de Cu e Mo 

foram traçadas desconsiderando-se os dois primeiros pontos, que corresponde ao primeiro 

minuto de flotação, garantindo assim uma melhor linearidade. A intersecção dessa reta ao 

eixo das ordenadas, obtido quando a recuperação de água é igual a zero, representa a 

recuperação real de cada espécie mineral. O grau de arraste por sua vez é dado pela inclinação 

da reta, que representa a razão entre a recuperação por arraste hidrodinâmico e a recuperação 

de água. Com relação as espécies de ganga, não se emprega o termo recuperação real (se 

houver interseção na ordenada), pois a recuperação, neste caso, corresponde a flotação de 

ganga fina “aprisionada” nos agregados bolha/partículas e a flotação de mistos, uma vez que, 

teoricamente a ganga liberada não deveria flotar por adesão às bolhas de ar (Rosa, 1997). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Estudos de flotação Standard – STD 
 

4.1.1 Flotação de sulfetos de cobre  
 
 A Tabela XV mostra os resultados de recuperação mássica, metalúrgica de Cu, teor de 

Cu, recuperação real (true flotation), grau de arraste e constante cinética de flotação (modelo 

Klimpel) para os estudos de flotação de sulfetos de cobre (ensaio STD).  

Tabela XV – Estudos de flotação Standard (STD) de sulfetos de cobre. Resultados 
metalurgicos e cinéticos. 

Ensaio R massa % R metalúrgica Cu 
% 

Teor Cu 
% 

R real 
% 

Grau de 
arraste 

k 
(Klimpel)

min-1 
STD 1 7,1 84,0 12,5 60,7 1,5 2,9 
STD 2 7,2 84,4 12,5 62,6 1,4 3,1 
STD 3 7,3 85,5 12,5 63,0 1,4 3,3 
STD 4 7,2 84,7 12,5 63,1 1,3 3,0 
Média 7,2 84,6 12,5 62,4 1,4 3,1 
 
 A Figura 23 mostra a recuperação metalúrgica de cobre em função do tempo para o 

ensaio STD. Na Figura 24 é mostrada a curva teor/recuperação para os quatros ensaios STD, e 

na Figura 25 é mostrada a recuperação metalúrgica de Cu no final dos 9 minutos de flotação.  
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Figura 23. Recuperação metalúrgica acumulada de cobre em função do tempo de flotação. 
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Figura 24. Ensaio STD. Curva teor/recuperação na flotação de sulfetos de cobre. 
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Figura 25. Recuperação metalúrgica de cobre nos estudos de flotação STD. 
 
 A recuperação mássica foi de 7,2% e a recuperação metalúrgica de Cu variou entre 84 

e 85,5%, (média de 84,6%). O teor de Cu nos concentrados foi de 12,5%, a recuperação real 

variou entre 60 e 63%, o grau de arraste foi de 1,4 e a constante cinética de flotação foi de 3,1 

min-1. Os resultados apresentam um baixo desvio padrão (<1%) em termos de recuperação 

metalúrgica e teores de Cu, validando assim a metodologia empregada. Para efeitos de 

comparação com as duas técnicas estudadas, foram utilizados os valores médios dos 

parâmetros analisados nestes quatros estudos de flotação. 



 

 

56

4.1.2 Flotação de sulfetos de molibdênio 
 

A Tabela XVI mostra os resultados de recuperação mássica, metalúrgica de Mo, teor 

de Mo, recuperação real (true flotation), grau de arraste e constante cinética de flotação 

(modelo Klimpel) para os estudos de flotação de sulfetos de molibdênio (ensaio STD).  

Tabela XVI - Estudos de flotação Standard (STD) de sulfetos de molibdênio. Resultados 
metalurgicos e cinéticos. 

Ensaio R massa % R metalúrgica Mo
% 

Teor Mo 
% 

R real 
% 

Grau de 
arraste 

k 
(Klimpel)

min-1 
STD 1 7,1 71,4 0,5 44,0 1,8 2,2 
STD 2 7,2 73,1 0,5 42,6 1,9 2,1 
STD 3 7,3 72,6 0,5 44,7 1,7 2,4 
STD 4 7,2 72,5 0,5 45,1 1,6 2,2 
Média 7,2 72,4 0,5 44,2 1,7 2,2 
 

A Figura 26 mostra a recuperação metalúrgica de molibdênio em função do tempo 

para o ensaio STD. Na Figura 27 é mostrada a curva teor/recuperação para os quatros ensaios 

STD, e na Figura 28 é mostrada a recuperação metalúrgica de Mo no final dos 9 minutos de 

flotação. 
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Figura 26. Recuperação metalúrgica de molibdênio em função do tempo de flotação nos 
estudos de flotação STD. 
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Figura 27. Curva teor/recuperação molibdênio nos estudos de flotação STD. 
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Figura 28. Recuperação metalúrgica de molibdênio nos estudos de flotação STD. 

 

A recuperação mássica foi de 7,2% e a recuperação metalúrgica de Mo variou entre 71 

e 73%, (média de 72,4%). O teor de Mo nos concentrados foi de 0,5%; a recuperação real 

variou entre 43 e 45%; o grau de arraste médio foi de 1,7 e a constante cinética de flotação foi 

de 2,2 min-1. Os resultados dos parâmetros analisados nos estudos de flotação de sulfetos de 

molibdênio apresentam um maior desvio padrão quando comparados com os estudos de 

flotação de sulfetos de cobre. Esses desvios podem ser atribuídos a erros analíticos devidos ao 
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baixo teor de Mo na amostra da alimentação. Apesar disso, os valores médios encontrados 

nesses estudos foram utilizados para efeito de comparação com as técnicas estudadas. 

 
4.2 Estudos de flotação com condicionamento em alta intensidade – CAI 
 

4.2.1 Flotação de sulfetos de cobre  
 

A Tabela XVII mostra os resultados de recuperação mássica, metalúrgica de Cu, teor 

de Cu, recuperação real, grau de arraste e constante cinética de flotação para os estudos de 

flotação com CAI, em comparação com o STD. Para todos os valores de energia transferida a 

polpa (entre 1 e 4 kwh·m-3) foram obtidos incrementos na recuperação metalúrgica de Cu, na 

recuperação real e na constante cinética de flotação, acompanhado por uma diminuição no 

grau de arraste e sem diminuição significativa no teor de Cu nos concentrados finais. A Figura 

29 mostra a recuperação metalúrgica de Cu em função do tempo de flotação para os quatro 

valores de energia transferida à polpa em comparação com o STD. Na Figura 30 são 

mostradas as curvas teor/recuperação e na Figura 31 é mostrada a recuperação metalúrgica de 

Cu ao final da flotação.  

Tabela XVII - Estudos de flotação com condicionamento em alta intensiade CAI) de sulfetos 
de cobre. Resultados metalurgicos e cinéticos. 

Ensaio R massa % R metalúrgica Cu 
% 

Teor Cu 
% 

R real 
% 

Grau de 
arraste 

k 
(Klimpel)

min-1 
STD Médio 7,2 84,6 12,5 62,4 1,4 3,1 

CAI 1 kwh·m-3 7,2 86,2 12,1 66,0 1,2 3,7 
CAI 2 kwh·m-3 7,2 87,0 12,2 69,0 1,0 3,8 
CAI 3 kwh·m-3 7,3 86,7 12,7 69,5 1,0 4,0 
CAI 4 kwh·m-3 7,5 86,4 11,7 67,9 1,0 3,6 
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Figura 29. Recuperação metalúrgica de cobre em função do tempo de flotação nos estudos de 
flotação com CAI em comparação com o STD. 
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Figura 30. Curva teor/recuperação metalúrgica de cobre nos estudos de flotação com CAI em 
comparação com o STD. 
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Figura 31. Recuperação metalúrgica de cobre nos estudos de flotação com CAI em 
comparação com o STD. 
 
 O maior aumento na recuperação metalúrgica de Cu foi obtido nos estudos com o 

condicionamento na etapa CAI com 2 kwh·m-3  de energia transferida a polpa. A recuperação 

metalúrgica de Cu passou de 84% aproximadamente no STD para 87%. Foi verificado um 

aumento na recuperação metalúrgica de Cu para todos os valores testados, com tendência de 

aumento até 2 kwh·m-3  e a partir desse valor uma gradativa diminuição para valores de até 4 

kwh·m-3. A recuperação real (via adesão de partículas por bolhas) aumentou de 62 para até 

69%.   

 
4.2.2 Flotação de sulfetos de molibdênio 

 
 

A Tabela XVIII mostra os resultados de recuperação mássica, metalúrgica de Mo, teor 

de Mo, recuperação real, grau de arraste e constante cinética de flotação para os estudos de 

flotação com CAI, em comparação com o STD. O mesmo efeito verificado na flotação de 

sulfetos de cobre é repetido na flotação de sulfetos de molibdênio, onde também para todos os 

valores de energia transferida a polpa (entre 1 e 4 kwh·m-3) foram obtidos incrementos na 

recuperação metalúrgica de Mo, na recuperação real e na constante cinética de flotação, 

acompanhado por uma diminuição no grau de arraste e sem diminuição significativa no teor 

de Mo nos concentrados finais. A Figura 32 mostra a recuperação metalúrgica de Mo em 

função do tempo de flotação para os quatro valores de energia transferida à polpa em 

comparação com o STD. Na Figura 33 são mostradas as curvas teor/recuperação e na Figura 

34 é mostrada a recuperação metalúrgica de Mo ao final da flotação.  
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Tabela XVIII - Estudos de flotação com condicionamento em alta intensiade (CAI) de 
sulfetos de molibdênio. Resultados metalurgicos e cinéticos. 

Ensaio R massa % R metalúrgica Mo
% 

Teor Mo 
% 

R real 
% 

Grau de 
arraste 

k 
(Klimpel)

min-1 
STD Médio 7,1 72,4 0,5 44,2 1,7 2,2 

CAI 1 kwh·m-3 7,2 73,7 0,5 51,9 1,2 3,0 
CAI 2 kwh·m-3 7,2 74,0 0,5 52,9 1,2 3,0 
CAI 3 kwh·m-3 7,3 75,0 0,5 53,0 1,2 2,9 
CAI 4 kwh·m-3 7,5 73,0 0,5 51,2 1,2 2,8 
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Figura 32. Recuperação metalúrgica de molibdênio em função do tempo de flotação nos 
estudos de flotação com CAI em comparação com o STD. 
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Figura 33. Curva teor versus recuperação metalúrgica de molibdênio nos estudos de flotação 
com CAI em comparação com o STD. 
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Figura 34. Recuperação metalúrgica de molibdênio nos estudos de flotação com CAI em 
comparação com o STD. 

 
 A maior recuperação metalúrgica de molibdênio foi obtida para valores de 3 kwh·m-3 

de energia transferida para a polpa. A recuperação subiu de 72,5% aproximadamente para 

75% nesta condição. Assim como verificado nos estudos de flotação de sulfetos de cobre, 

ocorre um aumento na recuperação em toda a faixa de energia transferida a polpa testada, com 

comportamento ascendente até o valor de 3 kwh·m-3 de polpa, e declínio para valores 

superiores.  

 O teor de Mo nos concentrados finais ficou em torno de 0,5%, o grau de arraste 

apresentou diminuição passando de 1,7 em média no STD para 1,2 nos estudos com CAI e a 

constante cinética de flotação subiu de 2,2 para até 3 min-1.  

 A Figura 35 mostra o efeito da quantidade de energia fornecida a polpa na etapa CAI 

sobre a recuperação metalúrgica de Cu e Mo em comparação com o ensaio STD. 
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Figura 35. Efeito da quantidade de energia fornecida a polpa na etapa CAI sobre a 
recuperação metalúrgica de Cu e Mo. Comparativo com o ensaio STD. 
 
 O gráfico mostra que com o aumento da quantidade de energia a polpa na etapa CAI, a 

recuperação metalúrgica, tanto de Cu quanto de Mo, crescem até atingirem um certo valor e 

em seguida decrescem, no intervalo de energia testado, sendo que o máximo de recuperação 

dos sulfetos de cobre se dá com 2 kwh·m-3 e paro o molibdênio em 3 kwh·m-3.  

 Baseado em vários trabalhos apresentados (Warren, 1985, Lu e Dai, 1988, Valderrama 

e Rubio, 1998) é possível afirmar que o aumento da recuperação metalúrgica observado é 

devido a formação de agregados entre as partículas finas e médias que possuem tamanho 

adequado para a flotação. A queda na recuperação observada a seguir ocorre devido ao 

rompimento destes agregados causado pelas forças de cisalhamento do meio.  

Em outros estudos com CAI (Valderrama et al., 1995, 1998; Rosa, 1997; Rosa et al., 

1998) foram observados dois máximos de recuperação em função da quantidade de energia 

fornecida a polpa, ao contrário desse estudo onde foi verificado apenas um máximo de 

recuperação. 

 Valderrama et al., (1995, 1998) estudaram a influência do CAI, como estágio de pré 

condicionamento da polpa na flotação de partículas finas de ouro em escala de laboratório. O 

CAI foi realizado em uma célula Denver de 3 litros de capacidade, dotada com quatro 

defletores de acrílico para produzir a turbulência adequada. Nos testes de flotação sem o CAI, 

a recuperação de ouro foi de cerca de 52% com teor de 52 g·t-1 de ouro. Os melhores 

resultados com CAI foram obtidos com uma transferência de energia de 3 kwh·m-3  de polpa, 

atingindo 65% de recuperação metalúrgica de ouro com teores na ordem de 79 g·t-1. Além 

disso, também foi observado um aumento na cinética de flotação dessas partículas. Esse 
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mesmo comportamento foi observado nos valores de recuperação real que seguiram a mesma 

tendência da recuperação metalúrgica, e pelo grau de arraste hidrodinâmico, que é menor 

quando as partículas finas de ouro se agregam e flotam. Os dois máximos de recuperação 

ocorrem em 0,5 kwh·m-3 e em 3 kwh·m-3, com diminuição entre esses valores. O primeiro 

pico de recuperação foi explicado como resultado da agregação das partículas finas de ouro 

nas partículas de pirita e de ouro de tamanho médio (como revelados por microfotografias) e o 

segundo aos finos de ouro aderidos entre si. 

 Valderrama e Rubio (1998) afirmam que os resultados obtidos nesse estudo mostram 

claramente, que é importante no estágio de condicionamento, providenciar uma velocidade de 

fluxo do fluido suficiente para aumentar as interações partícula/partícula e a formação por 

forças hidrofóbicas. A magnitude do efeito deste intenso condicionamento sempre dependerá 

da distribuição de tamanho de partículas, hidrofobicidade e da energia transferida ao sistema. 

Ainda, os resultados obtidos neste estudo, podem ser explicados pela formação de espécies 

rapidamente flotáveis, as quais aumentam os valores de flotação real e diminuem o grau de 

arraste hidrodinâmico das partículas portadoras do mineral de valor.  

 Esse mesmo comportamento com dois máximos de recuperação foi observado por 

Rosa (1997), Rosa et al., (1998) que avaliaram em escala de bancada a influência do CAI na 

recuperação de partículas finas e ultrafinas de sulfetos de zinco. Os principais parâmetros 

estudados foram a energia transferida e o grau de turbulência do sistema, através da variação 

do tempo de CAI, da velocidade de agitação e da geometria do reator CAI. Os resultados 

foram analisados através de parâmetros de separação e cinéticos e dos valores de recuperação 

real e grau de arraste. Os melhores resultados obtidos com o CAI apresentaram aumentos de 

14,4% na recuperação metalúrgica de zinco em relação aos estudos sem a etapa CAI, sendo 

que a cinética do processo aumentou em 2,8 vezes. Ainda, foram observados aumentos de 

31,5% na recuperação real e uma diminuição de 2,4 vezes no grau de arraste hidrodinâmico 

das partículas sulfetadas de zinco. Quanto aos estudos do efeito da geometria do reator, foi 

observado que com o reator CAI com quatro defletores é possível de se obter um aumento na 

recuperação metalúrgica de zinco. Também foi observado um deslocamento dos máximos de 

recuperação, ou seja, com quatro defletores a quantidade de energia necessária para a 

formação dos agregados é menor do que com o reator equipado com dois defletores.   

Rosa (1997) propõe um modelo conceitual do processo CAI em termos da 

“probabilidade de agregação” (Pag), que é baseada na probabilidade de colisão entre as 

partículas (Pc), probabilidade de adesão entre as partículas e formação do agregado (Pa) e da 

probabilidade do agregado formado permanecer estável. Dessa maneira, o autor propõe um 
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modelo de comportamento dessas probabilidades em função do tamanho do agregado e da 

intensidade do condicionamento turbulento.  

 A avaliação do comportamento da formação dos agregados é feita através da análise 

da formação de dois tamanhos diferentes de agregados (entre partículas finas e médias, e entre 

partículas finas e finas). São consideradas partículas médias aquelas que possuem tamanho 

ótimo para flotação, e partículas finas àquelas que possuem baixa recuperação por flotação. 

Também foi considerada na análise a concentração de sólidos constante e a hidrofobicidade 

das partículas alta e também constante. 

 Segundo Rosa (1997), as colisões entre as partículas finas ocorrem quando a 

intensidade do condicionamento é maior do que no caso das colisões entre finas e médias. Isto 

é devido a necessidade de uma maior velocidade de colisão dessas partículas, para compensar 

sua pequena massa e superar a barreira energética existente entre elas, devido a repulsão 

eletrostática, a qual dificulta a aproximação e colisão das mesmas. A estabilidade dos 

agregados entre as partículas finas é maior em relação aos agregados entre as finas e médias, 

pois possuem maior resistência a atrição entre as forças de cisalhamento geradas no meio, 

devido ao aumento da intensidade do condicionamento.  

 Os mecanismos envolvidos que ocorrem no CAI têm relação com a limpeza 

superficial das partículas e com a agregação entre elas como resultado do aumento das 

colisões entre as partículas hidrofóbicas (com coletor) (Valderrama e Rubio, 1998). O último 

mecanismo é devido a adesão “provocada” das partículas finas entre si ou na superfície das 

maiores (médias). O êxito desse processo é função, entre outros, da eficiência desta agregação 

por adesão que se obtém através da agitação intensa que permite otimizar as colisões efetivas, 

causando a “agregação” das frações F-UF na superfície das maiores. Se as maiores são de 

composição mineralógica diferente, o processo de flotação que segue se conhece como 

transportadora (auto-transportadora se são da mesma espécie). Em condições de alto 

cisalhamento, as próprias finas e ultrafinas se agregam entre si pelo processo de homo-

agregação pelo efeito hidrofóbico (Rubio et al., 2004; Matiolo et al., 2004).  As Figuras 36 e 

37 ilustram os mecanismos envolvidos no processo de agregação de partículas após o CAI. 
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Figura 36. Adesão por homoagregação e flotação autotransportadora. 
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Figura 37. Adesão por heteroagregação e flotação transportadora. 
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4.3 Estudos de flotação com injeção de bolhas de tamanho intermediário – BI 
 

4.3.1 Flotação de sulfetos de cobre 
 

A Tabela XIX mostra os resultados de recuperação mássica, metalúrgica de Cu, teor 

de Cu, recuperação real, grau de arraste e constante cinética de para os estudos de flotação 

com injeção de bolhas de tamanho intermediário (BI), em comparação com o STD. Assim 

como observado nos estudos com CAI, com a adição das BI´s (em tempos e volumes 

diferentes) foram obtidos incrementos na recuperação metalúrgica de Cu, na recuperação real 

e na constante cinética de flotação, acompanhado por uma diminuição no grau de arraste e 

sem diminuição significativa no teor de Cu nos concentrados finais. A Figura 38 mostra a 

recuperação metalúrgica de Cu em função do tempo de flotação para os estudos com injeção 

de BI comparados com o ensaio STD. Na Figura 39 são mostradas as curvas teor/recuperação 

e na Figura 40 é mostrada a recuperação metalúrgica de Cu ao final da flotação. 

Tabela XIX - Estudos de flotação com injeção de bolhas de tamanho intermediário (BI)) de 
sulfetos de cobre. Resultados metalurgicos e cinéticos. 

Ensaio R massa % R metalúrgica Cu 
% 

Teor Cu 
% 

R real 
% 

Grau de 
arraste 

k 
(Klimpel)

min-1 
STD Médio 7,2 84,6 12,5 62,4 1,4 3,1 

BI 1 7,8 86,3 11,7 67,8 1,0 4,7 
BI 2 7,7 86,9 12,1 65,3 1,2 4,4 
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Figura 38. Recuperação metalúrgica de cobre em função do tempo de flotação nos estudos de 
flotação com injeção de BI em comparação com o STD. 
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Figura 39. Curva teor/recuperação metalúrgica de cobre nos estudos de flotação com injeção 
de BI em comparação com o STD. 
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Figura 40. Recuperação metalúrgica de cobre nos estudos de flotação com injeção de BI em 
comparação com o STD. 

 
 A recuperação metalúrgica de Cu aumentou de 85% aproximadamente no STD para 

86,3 e 87% nos estudos com injeção de BI. A recuperação real passou de 63% para valores 

acima de 67%, acompanhados por um aumento da cinética de flotação (3,1 no STD e superior 
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a 4 min-1 nos estudos com BI). O grau de arraste também teve uma pequena diminuição 

passando de 1,4 para valores entre 1,0 e 1,2.  

4.3.2 Flotação de sulfetos de molibdênio 
 

A Tabela XX mostra os resultados de recuperação mássica, metalúrgica de Mo, teor de 

Mo, recuperação real, grau de arraste e constante cinética de flotação para os estudos de 

flotação com injeção de BI´s, em comparação com o STD. A Figura 41 mostra a recuperação 

metalúrgica de Mo em função do tempo de flotação para os quatro valores de energia 

transferida à polpa em comparação com o STD. Na Figura 42 são mostradas as curvas 

teor/recuperação e na Figura 43 é mostrada a recuperação metalúrgica de Mo ao final da 

flotação. 

Tabela XX - Estudos de flotação com injeção de bolhas de tamanho intermediário (BI)) de 
sulfetos de molibdênio. Resultados metalurgicos e cinéticos. 

Ensaio R massa % R metalúrgica Mo
% 

Teor Mo 
% 

R real 
% 

Grau de 
arraste 

k 
(Klimpel)

min-1 
STD Médio 7,2 72,4 0,5 44,2 1,7 2,2 

BI 1 7,8 75,5 0,5 50,5 1,5 2,9 
BI 2 7,7 74,9 0,5 49,8 1,4 3,0 
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Figura 41. Recuperação metalúrgica de molibdênio em função do tempo de flotação nos 
estudos de flotação com CAI em comparação com o STD. 
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Figura 42. Curva teor/recuperação metalúrgica de molibdênio nos estudos de flotação com 
injeção de BI em comparação com o STD. 
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Figura 43. Recuperação metalúrgica de molibdênio nos estudos de flotação com CAI em 
comparação com o STD. 

 
Com a injeção de BI´s a recuperação metalúrgica de Mo subiu de 72,5% 

aproximadamente para 75%.   

 O teor de Mo nos concentrados finais ficou em torno de 0,5%, o grau de arraste 

apresentou diminuição passando de 1,7 em média no STD para 1,5; 1,4 e a constante cinética 

de flotação subiu de 2,2 para  aproximadamente 3 min-1.  
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A captura de partículas F e UF portadoras de Cu e Mo aumenta na presença de bolhas 

de tamanho intermediário, causando um aumento na recuperação metalúrgica, a cinética de 

flotação e recuperação real dessas espécies minerais, e uma diminuição no grau de arraste. Os 

resultados obtidos parecem mostrar o efeito do aumento da probabilidade da captura de 

partículas por bolhas de menor diâmetro proposto por diversos modelos (Yoon, 1999, 2000; 

Franzidis e Manlapig, 1999). As células convencionais de flotação não são capazes de gerar 

bolhas de diâmetro inferior a 600 µm, facilitando assim preferencialmente a flotação das 

partículas de tamanho médio e de alta cinética de flotação (Rubio et al., 2003). Com a adição 

de bolhas de tamanho intermediário é gerado um aumento na distribuição de tamanho de 

bolhas na célula de flotação, aumentando assim o fluxo superficial de bolhas (Sb – taxa 

superficial de bolhas por área de seção do equipamento) parâmetro considerado relevante na 

captura de partículas por bolhas (Rubio et al., 2003, Rubio et al., 2004; Matiolo et al., 2004; 

Hieskanen, 2000). 

Rodrigues (2004) avaliou o efeito do tamanho de bolhas na recuperação por flotação 

de partículas finas e ultrafinas de quartzo (d50 = 10,6 µm). As bolhas foram geradas com um 

constritor de fluxo tipo venturi e o tamanho de bolhas foi variado com a adição de tensoativo 

DF 250.  

O arraste hidrodinâmico foi avaliado sem a adição de amina e aumentou de 20 para 

35% com a diminuição do tamanho de bolha. Também, foi verificado que ocorre um 

expressivo aumento na recuperação do quartzo com o aumento da concentração de DF 250, 

que foi explicado pela diminuição no tamanho médio de bolhas de 1490 para 278 µm, 

resultado do aumento da concentração do reagente de 5  mg·L-1 para 30 mg·L-1.  

4.4 Resultados comparativos no intervalo das frações finas e ultrafinas 
 
 As Figuras 44 e 45 mostram a recuperação metalúrgica de Cu e Mo ao final da 

flotação, por faixa granulométrica nas frações F e UF (separadas em micropeneiras nas 

malhas de 40, 15 e 5 µm) para os melhores resultados dos estudos com CAI (2 kwh·m-3) e 

com injeção de BI (BI 2), em comparação com o ensaio STD.   
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Figura 44. Recuperação metalúrgica de Cu ao final da flotação, por faixa granulométrica, nas 
frações F-UF. Comparativo entre o STD e os melhores resultados de CAI e BI. 

 
Nos estudos de flotação de sulfetos de cobre, foi observado um aumento na 

recuperação metalúrgica de Cu nas três frações, tanto no CAI como nos estudos com injeção 

de BI quando comparadas com o estudo STD. Os maiores ganhos em termos de recuperação 

foram observados na fração < 5 µm, onde a recuperação de Cu passou de 67% no STD para 

72% e 75% para os estudos com CAI e BI respectivamente, e na fração entre 5-15 µm com 

recuperações metalúrgicas de Cu passando de 86% aproximadamente no STD para 94 e 96%. 

 Na fração entre 15-40 µm os valores foram de 95%, 98% e 98% e na fração > 40 µm 

de 82%, 84 e 83%.  
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Figura 45. Recuperação metalúrgica de Mo ao final da flotação por faixa granulométrica nas 
frações F-UF. Comparativo entre o STD e os melhores resultados de CAI e BI. 
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Nos estudos de flotação de sulfetos de molibdênio também foram observados 

incrementos na recuperação metalúrgica desse metal nas frações finas e ultrafinas após o CAI 

e a injeção de BI´s. Assim como nos estudos de flotação de sulfetos de cobre, os maiores 

aumentos foram na fração < 5 µm e na fração entre 5-15 µm. Na fração mais fina (< 5 µm) a 

recuperação de Mo no STD foi de 71%, enquanto nos estudos com CAI e com injeção de BI 

foi de 74% aproximadamente. Na fração entre 5-15 µm os valores foram de 74% (STD) e 

94% tanto para o CAI como para BI. Para a fração > 15 µm os ganhos foram menos 

significativos, mantendo-se praticamente nos mesmos valores, com uma pequena queda para a 

fração > 40 µm. A Tabela xxx apresenta os ganhos na recuperação metalúrgica de Cu por 

faixa granulométrica nas frações F-UF considerando o uso do CAI ou injeção de bolhas de 

tamanho intermediário. 

Tabela XXI – Ganhos de recuperação metalúrgica de Cu nas frações F-UF considerando o uso 
do CAI ou injeção de BI. 

CAI BI 
Tamanho 

µm 

Produção 
CuF Chuqui 

t* % tCu·ano-1 % tCu·ano-1 

40 163.899 2 3.278 1 1.639 

15 52.901 3 1.587 3 1.587 

5 25.244 7 1.767 9 2.272 

< 5 22.274 5 1.114 7 1.559 

Total 264.319 1.4 7.746 1.2 7.057 
*  Valores fornecidos pela Superintendência Metalúrgica de Chuquicamata – Ano:2001 

Os resultados mostram que com o uso do CAI é possível de se aumentar a recuperação 

metalúrgica de Cu em 1,4% (ou 7.746 t de Cu) e com o uso de BI em 1,2 (ou 7.057 t de Cu). 

Esses resultados comprovam a eficiência do CAI como etapa de condicionamento da 

polpa pré-flotação, e a flotação com injeção de bolhas de tamanho intermediário (BI) 

juntamente com as bolhas geradas pela célula de flotação, no aumento da recuperação 

metalúrgica, flotação real e cinética de flotação de partículas finas e ultrafinas de sulfetos de 

cobre e molibdênio. Os resultados são explicados em termos de agregação física e interações 

hidrofóbicas entre as partículas finas e ultrafinas e entre essas com as partículas com alta 

cinética de flotação após a etapa CAI, e pelo aumento da distribuição de tamanho de bolhas na 

célula de flotação. Ambos efeitos otimizam a captura (coleta) de partículas por bolhas, e 

acredita-se, deverão, em curto prazo, serem incorporados na forma de tecnologias em usinas 

de tratamento de minerais por flotação com problemas de recuperação nessas frações.  
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5. CONCLUSÕES 
 
A partir dos resultados obtidos neste estudo é possível estabelecer as seguintes conclusões: 

 

1. O condicionamento em alta intensidade (CAI) como etapa de condicionamento da 

polpa como etapa pré flotação proporciona um aumento na recuperação metalúrgica, 

flotação real e na cinética de flotação de sulfetos de cobre e molibdênio, acompanhado 

de uma diminuição do grau de arraste, sem declínio significativo nos teores desses 

metais nos concentrados de flotação; 

 

2. Os melhores resultados de flotação com pré-condicionamento com CAI foram obtidos 

no intervalo de 2 a 3 kwh·m-3 de energia transferida a polpa. Os resultados são 

explicados pelo aumento na recuperação de partículas finas e ultrafinas, como 

resultado da agregação hidrofóbica entre estas e as partículas com alta velocidade de 

flotação, seguida por um fenômeno de flotação auto-transportadora, devido ao 

aumento de energia fornecida a polpa; 

 

3. Os principais mecanismos propostos envolvidos que ocorrem no CAI têm relação com 

o fenômeno de agregação de partículas como resultado do aumento das colisões entre 

as partículas hidrofóbicas (com coletor). Ese efeito é devido a adesão “provocada” das 

partículas finas entre si ou na superfície das maiores (médias). O êxito do processo do 

CAI é função (entre outros) da eficiência desta agregação por adesão que se obtém 

através da agitação intensa, que permite otimizar as colisões efetivas, causando a 

agregação das frações F-UF, facilitando a captura dos agregados formados pelas 

bolhas de ar. Esses resultados e mecanismos propostos são apoiados pelos maiores 

valores de flotação real, via adesão bolha/partícula, e pelos resultados obtidos nas 

frações F-UF; 

 

4. O aumento da distribuição de tamanho de bolhas na célula de flotação realizado 

através da injeção de bolhas de tamanho intermediário (entre 50-200 µm) juntamente 

com as bolhas geradas pela própria célula (> 600 µm), aumenta a recuperação 

metalúrgica, flotação real e a cinética de flotação de sulfetos de cobre e molibdênio, 

acompanhado por uma diminuição do grau de arraste hidrodinâmico. Os resultados 
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são explicados pelo aumento da probabilidade de captura das partículas F-UF pelas 

bolhas finas, conforme previsto pelos modelos reportados pela literatura; 

 

5. Os aumentos na recuperação metalúrgica de Cu e Mo nas frações F-UF, 

principalmente na fração < 5 µm e na fração entre 5-15 µm, comprovam o efeito do 

CAI na agregação das frações F-UF. A agregação ocorre por forças de efeito 

hidrofóbico sob condições ideais de agitação, entre elas e com partículas portadoras de 

Cu e Mo de alta cinética de flotação, facilitando o contato e adesão desses agregados 

com as bolhas de ar (pelo aumento do tamanho das partículas problema); e também o 

aumento da probabilidade de captura de partículas finas por bolhas com menor 

diâmetro às encontradas nas células convencionais de flotação. 
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6. ESTUDOS FUTUROS 
 

1. Transferência dos valores de energia de estudos em escala de bancada para situações 

em nível de condicionamento/flotação em escala industrial; 

 

2. Estudos de validação destes estudos em escala piloto; 

 

3. Avaliação destas técnicas para outros sistemas minerais; 

 

4. Comprovação experimental do fenômeno de agregação de partículas associado ao 

CAI. 
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ANEXOS 
 

1. Cálculo da energia requerida para geração de bolhas de tamanho intermediário - 
BI 

 
Para o cálculo da energia necessária para a geração das bolhas de tamanho intermediário foi 
considerado um reciclo de 17% (em relação ao volume inicial de polpa), que corresponde as 
quatro adições de água realizadas durante os ensaios (200 mL no início do ensaio e três 
adições de 100 mL durante o ensaio propriamente dito).  
 

(1) %2,17100
2900

100100100200Re =×
+++

=ciclo  

 
Como o fluxo de polpa por dia na usina de Chuquicamata é de 115000 m3·dia-1, que 
corresponde a 4791,67 m3·h-1, o fluxo de água nova para geração as BI será de 814,58 m3·h-1. 
 
Segundo Neto (1966) a potência do motor da bomba é dada pela seguinte equação: 
 

(2) 
ε

ρ
×
××

=
1C

HQP  

 
onde: P = Potência do motor da bomba (HP), 

Q = Fluxo do fluido a ser bombeado (L·min-1), 
 ρ = Densidade do fluido (kg·L-1), 
 H = altura manométrica (m), 
 C1 = Constante de ajuste de unidades (4560 kg·min-1.hp), 
 є= Eficiencia global do sistema de bombeamento (0,7). 
 
 
Para o dimensionamento da bomba necessária para a geração das BI foi considerada uma 
altura manométrica de 50 m (40 m de perda de carga no ME, mais 10 m nas tubulações) e 
massa específica da água como sendo de 1 g·cm-3. Substituindo-se esses valores na equação 
acima, juntamente com a vazão de reciclo tem-se que: 
 

(3) kWhpP 58,15866,212
7,04560

501389,13576
==

×
××

=  

 
Energia transferida por metro cúbico de polpa: 
 

(4) 
polpam

kWh
hm

kWE 313 033,0
661,4791

58,158
=

⋅
= −  

 
Energia consumida por metro cúbico de água recirculada. 
 

(5) 
reciclom
kWh

hm
kWE 313 195,0

583,814
58,158

=
⋅

= −  
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- Cálculo do fluxo de ar: 
 
Para o cálculo do fluxo de ar necessário para geração das BI, foi estabelecida a relação entre 
ar/água utilizada nos estudos de flotação.  O fluxo de ar utilizado nos estudos de bancada foi 
de 0,5 L·min-1 e o de água foi de 3 L·min-1, dando um razão entre esses de 17%. Utilizando 
essa relação, tem-se que o fluxo de ar necessário é de 135,764 m3·h-1 (considerando 814,58 
m3·h-1 o fluxo de água).  
 
- Energia consumida pelo compressor 
 
A partir do diagrama N° 7.4.1 do MANUAL DO AR COMPRIMIDO – ATLAS COPCO 
(página 61), obtem-se a energia específica desejada em função da diferença de pressão 
desejada.  
 
Para a geração das BI, foi considerada uma perda de carga no misturador estático de 4 kgf·cm-

2, o que corresponde a uma energia específica de 230 J·L-1.  
 
Multiplicando-se esse valor pelo fluxo de ar (135,764 m3·h-1) e assumindo-se uma eficiência 
de 70% tem-se: 
 

kW
s
Js

L
L
J

PBMED 159,963,158.9
70,0

712,37170
==

×
=  

 
Para obtenção da energia consumida por unidade de volume de água de reciclo, o valor 
encontrado acima foi dividido pelo fluxo de reciclo: 
 

reciclom
kWh

hm
kWEBMED 313 011,0

583,814
159,9

=
⋅

=
−

 

 
Para obter-se o valor de energia por unidade de volume de polpa, foi dividido o valor de 
potência consumida pelo compressor pelo fluxo de polpa: 
 

reciclom
kWh

hm
kWEBMED 313 002,0

67,791.4
159,9

=
⋅

=
−

 

 
A Tabela abaixo resume os valores de vazão, potência e energia necessárias para a geração 
das bolhas de tamanho intermediário. 
 

Q, m3·h-1 Potência, kW Energia, kWh/m3 

Polpa Reciclo Ar Compressor Bomba Reciclo Polpa 
4791,6 814,5 135,7 9,1 126,8 0,16 0,02 
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2. PROCEDIMENTOS PARA O MICRO-PENEIRAMENTO 
 
 
Equipamento: Sistema de Peneiramento por Ultra-Som - tipo US 1 Marca Retsch 

Procedimento 

Homogeneização do material (-37µm) resultado do peneiramento convencional 

1. Preparação da amostra 

A amostra é pesada (~1g ) em balança analítica. Colocada em Becker de 100ml e dispersa 

numa solução de 80 mL de água , álcool comercial (3:1) e pirofosfato de sódio 

(Na4P2O7.10H2O) na concentração de 0,6g/L. 

Esta solução é dispersa durante 1 minuto no banho de ultra-som. 
 
 
 
2. Micro peneiramento  

A pilha de micro peneiras com abertura nominal de 40, 15 e 5 µm é montada no banho 

de ultra som em uma pilha de no máximo 3 peneiras por vez . Verte-se toda a solução com a 

amostra na peneira de cima então o  micro peneiramento é iniciado. Depois que toda solução 

passou pela peneira de cima é realizado diversas lavagens do material retido. Retira-se a 

peneira de cima e procede a mesma lavagem do material retido na outra peneira. Este 

procedimento é realizado até a última peneira.  

Os sólidos retidos nas micro peneiras são filtrados num filtro de membrana com abertura de 

1,2µm. As amostras são secas a 80 º C numa estufa. Após a secagem são colocados num 

dessecador para esfriar e pesados em balança analítica. 

 
 


