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CONCENTRAÇÃO DE MASSAS POR FLOTAÇÃO: O CAMINHO DAS MASSAS 

- 1 - . 2 A.P. Yovanov1c ; F.F.S. AraUJO M.R. Drumond 3 

No texto são apresentados alguns exemplos pr~ticos nos quais 
comprova-se a valida de teórica e a utilidade pr~tica do Modelo 
Operacional: 

- Na avaliação do comportamento de diferentes tipos de células 
de flotação. 

- Na demonstração de que as cargas c1rculantes são função, pr1n 
cipalmente, da ope ração da usina, e que elas aumentam direta= 
mente com o desequilibr1o do gradiente de concentração entre 
as etapas de flotação envolvidas. 
O efeito inócuo do circuito scavenger em operações que não in 
cluem remoagem de middlings. -

- Na comparação de diferentes circuitos de flotação (arranjos), 
e na detecção de passiveis erros de lay-out nos circuitos ava 
liados. 

MASS CONCENTRATION THROUGH FROTH FLOTATION: THE PATH OF MASSES 

A few practical examples shown in the text evidence the 
theoretical validityand the practical advantage of the Operational 
Model: 

- To evaluate the performance of different types of flotation 
cells. 

- To demonstrate that circulating loads are chiefly a 
function of plant operation, and that they increase 
proportionally to the unbalance of the concentration 
gradient between the flotation steps involved. 

- The negligible effect of the scavenger circuit in 
operations that do not include middling regrinding. 

- To make compar1sons of different flotation circuit 
configurations and detect possible layout errors in the 
evaluated circuits. 
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INTRODUÇÂO 

No Processamento de Minérios, encontramos diversas dificul

dades que não têm permitido um melhor conhecimento dos seus me

canismos básicos de ocorrência e, por consequência, têm limita

do o estudo de modelos de simulação de processos, impedindo a 

obtenção de correlações simples entre estudos de 

a operação contínua industrial. 

laboratório e 

Em muitas operações unitárias, a ocorrência do fenômeno na

tural não se encontra necessariamente representada pela atuação 

real do processo. No caso particular da flotação, o fenômeno n~ 

tural acontece "para cima", onde o transporte seletivo de massa 

desde a polpa forma uma espuma enriquecida de substância de in

teresse (para o caso de flotação direta), mas, o concentrado é 

apenas aquela quantidade parcial de espuma efetivamente retira

da da célula de flotação. De pouco servirão as experiências de 

laboratório, em células tipo "batch", se na prática, dentro de 

certos limites, o operador concentra a massa que julga conve

niente em urna etapa determinada do processo. 

Deste modo, o mecanismo real das operações unitárias têm 

sempre dois componentes: o Natural e o Operacional. Este Gltirno 

não têm sido considerado adequadamente pelos modelarnentos con

vencionais. 

A atuação exercida pelo operador implica num desvio da oco~ 

rência natural do processo, afetando os resultadosrnetalGrgicos. 

O rnodelamento matemático convencional destes fenômenos apresen

tará então sérias dificuldades no scale-up, por estar baseado 

unicamente no fenômeno natural. De acordo com o Modelo Operaci~ 

nal (l), o processo será otirnizado na medida que as atuaçôes 

operacionais acompanhem a naturalidade do fenômeno, aproximando 

o processo a seu funcionamento teórico em continuidade, como se 

fosse urna só etapa. 

O Modelo Operacional afirma que a operação de plantas de 

flotação não e uma arte, e sim uma técnica bem definida em seus 

conceitos práticos e suceptível de predição desde as investiga-
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ções no laboratório e, além de levar em conta omecanismo"real" 

de ocorrência das operações, introduz três novos conceitos na 

área mineral: 

l. A transferência d e ma ssa, como fe nôme no de transporte, é ln

terpretada de maneira macromolecular, onde a "migração" for

çada de particulas (força hidrofÓblca, peso especifico, ta

manho, etc) substitui o conce ito de "difusão" molecular, uti 

lizado na Engenharia Quimica. 

2. A descrição do processo no estado e stacionário é feita a pa~ 

tir de equações de continuidade, crladas ~specialmente pelo 

Modelo Operacional, que permitem abrir as tradicionais "cai

xas pretas" dos circuitos fechados ou processos em etapas. 

3. A otimização dos proce ssos é baseada em "atuações operacio

nais", que levam o fenômeno real até condições próximas de 

sua ocorrência natural. 

Em resumo, o Modelo Opera cional é uma ferramenta teórica que 

permite a interpretação, avaliação, Slmulação e otimização dos 

processos minerais, e que nasceu d e uma nova concepção dos fenô 

menos envolvidos. 

A ESTRUTURA DO MODELO 

O Moàelo Operacio nal foi criado e m 1987, incorporando a op~ 

ração dos processos dentro das equações matemáticas que descre

vem seu modelamento. Este modelo baseia-se em determinados pri~ 

ciplos (definições conceituais das operações) que limitam o es

paço de atuação das expressões teÓrlcas ou empiricas, e de três 

leis (expressões matemáticas simples) que descrevem: 

lª Lei: O fenômeno fundamental, ou propriedade macrofenomenoló

glca, e seu scale-up. 

2ª Lei: Equação de Continuidade, que descreve o processo no es

tado estacionário. _ 

3ª Lei: Equação de Otimização, que o rienta a obtenção do Padrão 

Operacional Otimizado do processo. 

Dentro desse contexto, o presente trabalho não pretende en

trar em detalhes teóricos do próprio modelamento, o que já foi 
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feito atraves de diversas publicações (2-5); e sim, mostrar al-

gumas aplicações práticas do modelamento em circuitos 

triais de flotação. 

A IMPORTÂNCIA DA MASSA NAS OPERAÇ0ES DE FLOTAÇÃO 

indus-

A primeira lei do Modelo Operacional aplicado à Flotação es 

tabelece que: 

R = f (Rem), para t ) tm [1] 

Massa Alimentada A 
onde, Rem [2] 

Massa Concentrada C 

tm tempo mínimo de flotação requerido pelo fenõmeno natural. 

R Recuperação MetalGrgica, % 

De acordo com a equação 1, um processo de flotação pode ser 

mais "seletivo" que outro na medida em .que obtenha maior recup~ 

ração metalGrgica para a mesma proporção de massa concentrada, 

ou, a mesma recuperação metalúrgica mediante a concentração de 

menor quantldade de massa, obvlamente com menor quantidade de 

lmpurezas e, porém, maior teor. 

O CAMINHO DAS MASSAS 

Em processos contínuos de flotação, as atuações operacionais 

modlficam em maior ou menor grau o comportamento natural da fl~ 

tação, alterando o gradiente natural do transporte de massa. Is 

so se dá através de atuações operacionais (aeração, nível da 

comporta de descarga, percentagem de sólidos, etc.), atuações 

estas c onsideradas "seml-arbitrárias" pela literatura convencia 

nal (6-10). Um processo envolvendo mais de uma etapa ("rougher" 

+ "cleaner", por exemplo) dependerá da "naturalidade" do fenõme 

no (potencial hidrofóbico das partículas) e das atuações opera

cionais, estabelecendo um relacionament:o "real" entre as dife

rentes etapas consideradas (11, 12). 

Na prática, a obtenção de uma certa quantidade de massa de 

concentrado' final consiste em um processo simultãneo de redução 
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(concentração) de massa, por meio da eliminação de ganga, e o 

consequente enriquecimento da substãncia útil na massa concen

trada. O teor do concentrado final e a recuperação total do pr~ 

cesso, são uma consequência da atuação operacional, a qual, apr~ 

veitando o fenômeno natural de flotação, concentra a quant~dade 

de massa conveniente em cada etapa do processo conduzindo-a até 

seu destino final (concentrado) ao mínimo custo e máxima eficiên 

cia metalúrgica possível. 

Na Figura l é mostrado o provável mecanismo Ótimo de elimi

nação de ganga em determinados sulfetos de cobre. Nesta figura 

observa-se que, pára o exemplo estudado, além de ser muito gra~ 

de a quantidade de ganga a ser eliminada (quase 98% da massa), 

é a etapa Rougher a ma~s relevante nesta função. 
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CLEANER I CLEANER 2 

ETAPAS 

FIGURA I -MECANISMO TEÓRICO DE CONCENTRAÇÃO 

EQUAÇÂO DE CONTINUIDADE 

Em processos envolvendo mais de uma etapa de flotação, a 2ª 

Lei do Modelo Operacional aplicado à flotação estabelece que a 
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recuperação total do processo é função das recuperações indivi

duais de cada etapa envolvida com o fluxo principal de massa con 

centrada: 

RT = f ( Rl , R2 , ••• , Rn) [ 3) 

onde l a n referem-se a cada etapa considerada. 

Cada circuito de flotação tem sua própria equação de conti

nuidade, dependendo do arranjo utilizado. 

A tradicional abordagem do estudo de circuitos de flotação 

cons~dera-os como se fossem caixas pretas (13-18). A aplicação 

da Segunda Lei perm~te romper as caixas pretas do processo, ra

cionalizando os circuitos de flotação e operaçoes auxiliares. 

As equações de continuidade permitem inclusive estabelecer o 

fluxograma e balanços de massa e metalúrgico do processo a par

tir de experiênc~as em laboratório (19). 

O CAMINHO 0TIMO DAS MASSAS 

O resultado ótimo, tanto metalúrgico como econõmico, ocorre 

quando é idênt~co o gradiente de concentração de todas as eta

pas de flotação intercone ctadas que intervêm num processo em cir 

cuito fechado. 

Rl = R2 = ••• = Rn [ 4] 

Esta é a Terceira Lei do Modelo Operacional aplicado ã flo

tação, e define o caminho ótimo para a massa concentrada. O op~ 

rador da usina tem que agir de modo a atingir esta condição e 

manter a usina permanente mente nela. 

A usina de flotação, equilibrada nesta condição, encontra

se em seu Padrão Operacional Otimizado e, para uma recuperação 

total determinada, ocorre que: 

- as cargas circulantes são reduz~das ao mínimo; 

- o enriquecimento da substância de interesse (concentrado fi-

nal) é máximo; 

- o número de etapas ê mínimo; 

- o consumo de reagentes é mín~mo; 
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- os custos de operação (remoagem, bombeamento de polpa, etc), 

em geral, reduzem-se ao mínimo. 

APLICAÇÃO NQ 1: ANÂLISE COMPARATIVA ENTRE DOIS TIPOS DE MÁQUINAS 

DE FLOTAÇÃO 

O presente exemplo foi extraído de uma publicação técnica 

(20) onde, numa usina industrial de flotação de fosfatos, é co~ 

parada a performance metalúrgica de um conhecido tipo de células 

de flotação em relação ao modelo padrão utilizado historicamen

te por aquela usina, aqui denominado de t1po "x". 

Os resultados' finais, após 7 dias continuados de operação, 

sao mostrados na Tabela 1. De acordo com estes resultados, o 

autor daquele texto conclui que as novas células testadas são 

melhores. 

A Nova Visão do Problema 

De acordo com o Modelo Operacional, a análise correta teria 

que considerar a diferença de "seletividade" entre os dois tipos 

de células, da maneira mostrada na Tabela 2 e Figura 2. 

DATA 

14/05/76 

15/05/76 

16/05/76 

17/05/76 

18/05/76 

19/05/76 

20/05/76 

TABELA 2 

ANÁLISE DE SELETIVIDADE 

MÁQUINAS NOVAS 

RECUPERAÇÃO 

(%) Rem 

72,47 5,64 

67,89 6,06 

69,64 5,90 

64,92 6,17 

49,42 8,28 

55,40 7,22 

59,36 6,74 

MÁQUINAS TIPO "X" 

RECUPERAÇÃO 

(%) Rem 

41,16 10,85 

40,58 10,24 

47,70 9,24 

45,48 9,79 

45,65 9,92 

63,78 6,68 

68,76 6,17 



TABELA 1 

RESULTADOS DOS ENSAIOS DE FLOTAÇÃO DE FOS FATO 

NOVAS ~QUINAS TESTADAS MÁQUI NAS TIPO "X" 

DATA TEORES DE P2o5 (%) RECUPERAÇÃO TEORES DE P2o5 (% ) 

ALIM. CONCENTR. REJEITO (%) ALIM. CONCENTR. REJEITO 

14/05/76 7,56 30 , 9 2,53 72 , 47 7,19 32,1 4,66 

15 / 05/76 7,49 30,8 2,88 67,89 7,56 31,4 4 ,98 

16 / 05/76 7,55 31 , 0 2,76 69,64 7,35 32,4 4,31 

17/05/76 7,86 31,5 3,29 64,92 7,46 33,2 4,53 

18/ 05 /76 7,65 31,3 4,40 49,42 7,53 34,1 4,55 

19/05/76 7,40 29,6 3,83 55,40 7,30 31,1 3,11 

20 / 05 /7 6 7,67 30, 7 3,66 59,36 7,78 33,0 2 ,90 

RECUPERAÇÃO 

(%) 

41, 16 

40,58 

47,70 

45,58 

45,65 

63,78 

68, 76 

w 
\}1 

-.J 
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A Razão de Concentração de Massas (Rem) foi obtida de acor

do a, 

Teor Concentrado - Teor Rejeito 
Rem 

Teor Alimentação - Teor Rejeito 

80~------------------------------------------, 

75 

70 
~ o 
o 
·~65 
<( 
a: 

~ 60 
::> 
u 
liJ 
a: 55 

50 

45 

.~ 

" "c:, 
' ' ' ' ...... 

........ 

" ...... 

• MÁOUINAS NOVAS 

c:, MÁOUINAS "x" 

....... 
-..... 

'- -..... 

'-~...... c:, 
--c. 

40+--------r--------.-------~------~------~ 
5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 

Rem 

FIGURA 2- CURVAS DE SELETIVIDADE 

[5] 

De acordo com esta nova abordagem prova-se em contrário, que 

sao as c~lulas padrão tipo "X" as que apresentam melhor perfor

mance metalúrgica, recuperando em m~dia de 2 a 3% a mais para a 

mesma proporção de massa concentrada. Ou seja, são mais seleti-

vas. 

A falta de sentido prático das teorias clásslcas de flota

ção, permite uma certa arbltrariedade nas metodologias de ava

liação entre diversos tipos de máquinas ou condições de flota

ção. Especial cuidado deve ser tomado no processo de avaliação 

das c~lulas de coluna, onde os autores tem observado diversas 

irregularldades nas metodologlas de avaliação (21). 
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APLICAÇÃO NQ 2: AVALIAÇÃO DO CIRCUITO SCAVENGER 

No caso da flotação direta, este Clrcuito signlficaria dar 

uma segunda oportunidade ao rejeito esperando produzir mais con 

centrado. As vezes , ~ denom1nado como "Roughe r 2", quando utili 

zado na etapa de desbaste. 

Na'prãtica, o volume Útll deste c irculto ~ normalmente da 

mesma magnitude que o prõprlo Rougher~ ou seja, quase 30% de 

equipamentos adiclonais dentro do circu ito total da usin a , in

crementando desnecessariamente o tamanho do pr~dlo e necessida

des de bombeamento. 

Experiênclas concretas de aplicação do Modelo Operacional 

têm demonstrado o efeito inõcuo do "Scavenger", naqueles circui 

tos que não possuem operação de remoagem do produto recirculado 

(22, 23). Al~m disso, foi possível comprovar uma redução de qu~ 

se 30% no consumo de e spumantes ao operar o circuito sem 

scavenger (24). Para justiflcar-se, o slstema conjunto Rougher

Scavenger teria que demonstrar maior se letividade que o simples 

Rougher, de acordo com a ap licação da lª Lel do Modelo OperaciQ 

nal. 

Exemplo 2.1: Flotação de Anatáslo (Ti02) 

Experiências de laboratório, para condições típicas de flotação, 

mostraram a seguinte seletividade para o processo: 

TABELA 3 

SELETIVIDADE DO ROUGHER (LABORATÓRIO) 

ENSAIO RECUPERAÇÃO Rem 

77,97 1,43 

2 66,96 1,69 

3 46,07 2,49 
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Posteriormente, foram feitas experiªncias em usina piloto, 

utilizando o circuito conjunto Rougher-Scavenger, onde ficou d~ 

monstrado o efeito inócuo deste circuito, em termos metalúrg~

cos, como é mostrado na Figura 3, onde o ponto de operação da 

usina piloto (R = 69,5% e Rem = 1,62) situa-se na mesma curva 

de sele tividade do Rougher simples. 

80~------------------------------------------, 

• ROUGHER SIMPLES 

C; ROUGHER + SCAVENGER 

70 

,e o 

ô 
•<t 
<>-
<t 60 
a:: 
UJ 
0.. 
;;) 
u 
UJ 
a:: 

50 

40+---------~-----------.-----------r--------~ 
1,5 2 2,5 3 

Rem 

FIGURA 3. SELETIVIDADE DA FLOTAÇAO DE ANATASIO 

Exemplo 2.2: Av a liação do C~ rcuito Scavenger na Flotação de Sul 

fe tos de Cobre 

Foram comparadas, em escala industrial, duas linhas de flo 

tação de sulfetos de cobre. A linha 1 operou com c~rcui to roughe r 

s~mples e a linha 2 operou com circuito rougher/scavenger, de 

maneira que o concentrado do segundo banco d e flotação roughe r 

(denominado também como rougher 2) foi retor nado à al imentação 

inicial daque l a l~nha. 

Na Tabela 4 são mostrados os re su ltados obt~dos após 8 ho

ras de ope raç ão de ambos c~rcuitos. 
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TABELA 4 

RESULTADOS DO ENSAIO INDUSTRIAL 

ITEM LI :-lHA 1 LI NHA 2 

Re cuperaç:io Roughe r , :~ 92 , 16 93,11 

Rem 5 ,50 4,18 

Tonel adas / ho ra 392 210 

Tempo de Fl o ta ç~o , min . 19,0 33,1 

Co 1et or, g/ t 9 , 9 12,3 

Espuma nte , g/ t 20 ,8 27,4 

Na F~gura 4 pede - se observar mu i t o pouco diferença entre a 

se1etividade de ambos circuitos de flotação , como é mostrado p~ 

l a pos i ção dos pontos de operação dos t estes em re l ação à cu r va 

de seletivida de média (histór i ca) daquele circuito . Mesmo com 

menor t empo de flotação e menor consumo de reagentes , o ro u gher 

s~mples a prese n ta igual ou melhor seletividade que o circ uito 

que inc lui scaven gc r. 

" 93 LI NHA 2 

~ o 

ô 92 
L INHA I 

"'" <> 

"" 9 1 a: .... 
a. 
::> 

MEDIA u 9 0 SELETI VIDADE .... 
a: 

89 

4 5 6 7 8 
Rem 

FIG URA 4 - AVAL I A Ç_AO DO CIRCUITO SCA VENGER NA 
FLOTA Ç AO DE SULFE TOS DE COBRE 
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APLICAÇÂO NQ 3: RACIONALIZAÇÂO DE CIRCUITOS DE FLOTAÇÂO 

Para um projeto de usina de flotação apresentou-se a dúvida 

~ostrada na Fi~ura 5, em relação ao melhor arranjo para retor

nar o rejeito do terceiro cleaner: à alimentação do cleaner 1 

(Alternativa I) ou ao cleaner 2 (Alternativa II). 

Solução: 

ír-------,n--------
1 
I 

• 
A 

RC2 

2 
CCI CC2 

RF 

FIGURA 5- RACIONALIZAÇAO OE CIRCUITOS 

3 
CF 

Conforme equação 3, foram determinadas as equações de con

tinuidade para ambos circuitos. 

Alternativa I: Rl.R2.R3 
RT [ 6 J 

l-Rl(l-R2R3) 

Alternativa II: Rl.R2.R3 
RT [7] 

l-Rl(l-R2)-R2(1-R3) 

De acordo com a terceira lei do Modelo Operacional, assumi-

remos que: 

Rl R2 R3 90% [ 8 ] 
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e, substituindo nas equações 6 e 7 sao obtidas as seguintes re

cuperações totais: 

RT (I) 

RT (II) 

87,93% 

88,90% 

Observe-s e que, caso o circuito I pretendesse obter a mes

ma recuperação total do circuito II (88,9%), precisaria fazer: 

Rl = R2 = R3 = 90,69% [ 9] 

Ou seja, o arranjo da alternativa II é muito melhor, no sen 

tido que produz os mesmos resultados metalúrgicos totais com me 

nor esforço nas recuperações individuais, porém, é de se supor 

com menor quantidade de reagentes e cargas circulantes. 

APLICAÇÂO NQ 4: OTIMIZAÇÂO DE CIRCUITOS DE FLOTAÇÂO 

Foi utilizado o Modelo Operacional para a execução de en

saios exploratÓrlos objetivando a otirnlzação do processo de flo 

tação numa usina piloto de concentração de sulfetos de cobre 

(25). Em resumo, na procura do caminho ótirno das massas, apli

cando a terceira lei do modelo, mostrou-se urna enorme potencia

lidade de redução de custos de investimento e operação para o 

processo de flotação. 

O processo original utilizado na instalação piloto, mostra

va urna clara deficiência operacional no movimento das massas den 

tro do circulto, apresentando altas cargas circulantes,excessiva 

quantidade de equipamentos (células de flotação e bombas) e urna 

anormal dosagem de reagentes, principalmente coletor. O circui-

to utilizava um circuito conjunto de Rougher e Scavenger mais 

4 etapas cleaner, todas elas interligadas em circuito fechado. 

Os conceitos básicos do modelo já sugeriam urna sustantiva 

simplificação do clrcuito, recomendando utilizar apenas a meta

de das instalações existentes. Na prática, o ensaio verificou o 

funcionamento do clrcuito com apenas 1 cleaner, logo dois e, f~ 

nalrnente, durante um período de 8 horas, operou-se com três eta 
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pas de limpeza. Durante o curto tempo de duração dos ensaios 

procurou-se aplicar a terceira lei do modelo, tentando igualar 

a. recuperação individual das etapas de limpeza. 

Os resultados são apresentados nas Tabelas 5 e 6, e logo, na 

Flgura 6 é mostrado o movimento de massas para ambos circuitos. 

TABELA 5 

RESULTADOS METALORGICOS DOS TESTES EXPLORAT6RIOS 

ITEM CIRCUITO PADRÃO CIRCUITO TESTADO 

Recuperação Tot a l, % 

Teor de cone. final, % Cu 

Recuperação por etapa: 

- Cleaner 1 

- Cleaner 2 

- Cleaner 3 

- Cleaner 4 

TABEI.A 6 

85,5 

37,6 

87,4 

66,9 

46 ,4 

20 ,4 

BENEFÍCIOS ECONOMICOS DO CIRCUITO TESTADO 

ITEM 

•Quantidade de massa c irculante , Z 

Células de Flo tação (m 3 célula /t/ho ra~ 

Coletor, g/ t 

Espumante, g/t 

Redução do custo de operaçao. USS/ t 

CIRCUITO 
PADRÃO 

384 

3,25 

24 0 

40 

85,4 

39,0 

54,9 

73,4 

73,6 

CIRCUITO 
TESTADO 

120 

1, 86 

120 

25 

0,51 
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FIGURA 6 - MOVIMENTO DAS MASSAS 
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Da Figura 6 tem- se uma boa Vlsao da diferente filosofia de 

operação entre ambos circuitos. O enorme e desnecessário esfor

ço de movlmentação de massas feito pelo circuito padrão reflete

se num excesso de consumo de reasentes {força hldrofÓblca que 

promove o transporte macro-rnolecular ou migração) alêmde o utr a s 

implicações técnico-econÕmlcas muito negatlvas para o projeto 

estudado. 

CONCLUS0ES 

A Flotação é uma operaçao unitária de concentração de mas

sas e os resultados metalúrgicos obtidos são consequência desse 

fato, resultados estes (teor do concentrado , % recuperação) que, 

na maioria dos casos, devem ser induzidos pelo operador da usi-

na. 

O consumo de reagentes acima do necessarlo, as cargas Clr c u 

lantes em excesso e as etapas de flotação desnecessárias, no c a 

so de Clrcuitos .não otimizados, ficam claramente evldenclados, 
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corroborando a tese de que nem sempre pode-se atribuir ao mlne

rio as falhas no seu.processamento. 

A otimização do processo, já na etapa de concepçao, pode 

trazer enormes benefícios tanto na redução dos 1nvest1me ntos 

quanto nos posteriores custos operacionais. Muitos projetes que 

atualmente encontram-se na zona crítica de decisão, podem se r 

viabilizados aplicando os conceitos de otimização aqui apresen

tados. 

REFERENCIAS 

1. YOVANOVIC A.P., O Modelo Operacional. Nova interpretação 

Macrofenomenológica para Operações Unitárias na Area de Tr~ 

tamento de M~nérios, (Relatório pessoal, que dá origem aos 

desenvolvimentos matemáticos já publicados para Flotação e 

Moagem), Belo Horizonte , 1987. 

2. YOVANOVIC A.P. e FREITAS L.R., Mass Concentation by Froth 

Flotation: Application to the Copper Industry, Congresso 

COPPER 91, Ottawa, Canadá, Agosto 1991. 

3. YOVANOVIC A.P., Uma Nova Abordagem à Tecnologia Mineral: O 

Modelo Operacional, Revista Minérios, 167, 26-33, 1991. 

4. YOVANOVIC A.P. e DRUMOND M.R., "Recuperação de Finos de Mi

nério de Ferro - Modelo Operacional Aplicado à Concentração 

de Massas por Flotação", 6ª Semana de Estudos Mineiros

UFOP, 1988. 

5. YOVANOVIC: A.P. e MOURA H.P., "Nova Concepção Macrofenomeno

lógica da Cominuição em Moinhos de Bolas", Relatório Pes

soal, resumo do qual foi apresentçado ao lO Seminário de Tec 

nologia na CVRD, 1991. 

6. KING R.P. "The Use of Simulation in the Design and 

Modification of F lotation Plants", in Flotation- A.M. Gaudin 

Memorial Volume, pp 939-957. 

7. SMITH H.W., "Compute r Control in Flotation Plants", in 

Flotation- A.M. Gaudin Memorial Volume, pp. 963-972. 



367 

8. MULAR A.L. e ANDERSON M.A., SME- Design of Installation of 

Concentration and Dewatering Circuits, Society of Mining 

Engineers of the AIME, N. York, 1985. 

9. MULAR A.L. e BHAPPU R.B., SM M~neral Processing Plant 

Design, 2ª Edição, N. York, 1980. 

10. REUTER M.A. e VAN DEVENTER S.J., The Use of Linear Progranuning 

in the Optirnal Design of Flotation Circuits Incorporating 

Regr~nd Mills, International Journal of Mineral Processing, 

28, pp 15-43, 1990. 

11. SUTHERLAND D.N., A Study on the Optirnization of the 

Arrangernent of Flotation Circuits, In t ernational Journal of 

Mineral Processing, 7, pp 319-346, 1981. 

12. KALAPUDAS R. e KALLIOINEN J., The Design of Industrial 

Flotation C~rcuits on the Basis of Continuously Operating 

Laboratory - Scale·M~nipilot Flotation Machinery, in: XVI 

Internat~ona l Mineral Process ing Congress, 

Elsevier Science Publishers, Arnsterdarn, 1988. 

pp 469-480, 

13. HERBST J.A., HALES L.B. e ZARAGOZA R., Strategies for the 

Control of Flotation Plants, in: SM- Design and Installation 

of Concentration and Dewatering Circuits pp 549, Society 

of Mining Engineers of the AIME, N. York, 1985. 

14. MALGHAN S.G., Typical Flotation Circuit Conf~gurations, in: 

SME - Design and Installation of Concentration and Dewatering 

Circui ts, pp 77-80, Society of Mining Engineers of the AIME, 

N. York, 1985. 

15. DEY A., KAPUR P.C. e MEHROTRA S.O., A Search Strategy for 

Optirnization of Flotation Circui ts, Interna tional Journal of 

Mineral Processing, 27, pp 73-93, 1989. 

16. BASCUR O.A. e HERBST J.A., On the- Deve l oprne nt of a Model

Based Control Strategy for Copper-Ore Flotation, in: Copper 

87 - Internationa l Conference, pp 409-431, Sant~ ago, 1987. 



368 

17. SANDVIK K.L., Limitations to Advanced Process Control ~n 

Complex Sulphi~e Flotation Plants, in: Copper 87 

International Confe rence , pp 433-446. 

18. WILLS B.A., Automatic Control of Flotatio n, Enginee ring and 

Mining Journal, 185 (6), pp 62-66, 1984. 

19. NISHIMURA S., HIROSUE H., SHOBU K. e JINNAI K., Analytical 

Evaluat~on of Locked Cycle Flotation Tes ts, International 

Journal o f Mineral Processing, 27, pp 39-50, 198 9 . 

20. KIND P., Développements récents et Ut~lization des Ce1lules 

de Flottation Auto-asp~rantes, Industrie Minérale - Mines 

et Carriéres - Les Techniques, jan./fev., pp. 152-159, 1989. 

21. YOVANOVIC A.P., Projeto Cobre Salobo - Anál~se de Te s te s 

de Flotação em Coluna, relatório interno SUTEC/CVRD, 1988. 

22. DRUMOND M.R., Estudo de Recuperação de Finos Gerados na Mina 

Casa d e Pedra, Relatório Paulo Abib Engenhari a , 1988. 

23. YOVANOVIC A.P., Serviços d e Consultaria à Companhia Val e do 

Rio Doce, Projeto Cobre Carajás, 1987. 

24. YOVANOVIC A.P., Visita Técnica e Assessor~a de Processo 

à Minera ção Caraiba Ltda., 12-20 de setembro de 198 8 . 

25. YOVANOVIC A.P., Teste 131- Operação da usina Piloto d e 

Cobre-Salobo, Carajás, 1987. 


