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PROCESSO DE FLOTAÇÃO DE FINOS DE FLUORITA EM COLUNA MODIFICADA 

JORGE RUBIO e DIOSNEL A. RODRIGUEZ LÕPEZ 

o presente trabalho analisa detalhadamente a flotação de finos de 
fluorita em uma coluna de laboratório modificada de tal forma que 
a zona de espuma é isolada da zona de colação por meio de uma 
alteração na parte superior da mesma. Este artifício permite a 
avaliação quantitativa das recuperações e das constantes 
cinéticas do material drenado ("drop back"), do material 
recuperado na zona de espuma e na zona de coleção. Os diferentes 
resultados obtidos para várias configurações desta célula são 
comparados com a performance da mesma célula operando de forma 
convencional. Os resultados obtidos mostram que com esta nova 
célula é possível separar !rações drenadas, partículas mistas e 
fundamentalmente ultrafinas de ganga, permitindo incrementar a 
recuperação global das partículas de fluorita (94%) mantendo uma 
alta seletividade (ao redor de 95% de CaF2 ). Finalmente, são 
discutidas a influência das variações nas alturas de espuma, zona 
de coleção e zona intermediária, bem como as vantagens e 
implicâncias práticas deste tipo de célula. 

CHARACTERIZATION OF THE COLUMN FLOTATION PROCESS OF FLUORITE 
FINES 
This work aims at studying in detail the flotation of fluorite 
fines in a modified column cell such that separation of the 
collection zone from the froth zone is now possible. This 
artifact allows quantitativa measurements of recoveries and rate 
constants of the drained material and materials concentrated in 
the froth zone or in the collection zone. Different results 
obtained show that wi th this type of cell the separation of 
middlings and mainly gangue ultrafines is possible leading to 
high recoveries (94%) with high selectivity (about 95%CaF2 ). 
Finally, the influence of cell design parameters such as froth 
height, collection zone height and intermediate zone height are 
discussed together with the practical implicances r ·elated with 
this type of cell. 
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INTRODUÇÃO 

A !lotação em coluna é um dos processos com maior grau de 

desenvolvimento no tratamento de minérios que começa, 

gradualmente, a ser incorporada nos fluxogramas de beneficiamento 

em substituição de células convencionais, principalmente células 

"cleaner". As maiores vantagens são a economia de c a pi ta 1 e de 

custos operacionais, assim como a melhor "performance'' 

metalúrgica na flotação de frações finas e ultrafinas. Os 

principais fatores técnicos são: eficiente drenagem que elimina o 

arraste hidráulico das partículas de ganga; contato em 

contracorrente entre a polpa e as bolhas de ar e a ausência de 

agitação mecânica (1,2,3,4,5,6,7,8). 

As pesquisas em coluna de flotaçao estão hoje fundamentalmente 

dirigidas a aprimorar o contato bolha-partícula com o uso de 

reatores externos (células Bahr e Jameson (4,5), contator USBM 

(6), "microbubble column" (7) ou modificadores de fluxo 

(contatos) internos (8) ("packed-bed column"), e na área de 

simulação, controle e escalonamento de processos. 

O conceito de coluna de flotação é o de um reator composto de 

duas zonas: a de colação ou de recuperação e a de espuma ou de 

limpeza. os processos que ocorrem dentro de cada zona têm sido 

sempre considerados de forma independente embora seja conhe.cido o 

fato de que a zona de espuma exerce muita influência na 

seletividade do processo, na capacidade de carregamento da coluna 

· 8 nas características do concentrado (9,10,11). Por outro lado, a 

caracterização dos processos que ocorrem na zona de coleção tem 

demostrado ser bastante difícil devido à interdependência que 

existe entre as duas zonas (10,11). 

~ste trabalho visa a realização de estudos de flotação de finos 

de fluorita utilizando uma coluna de laboratório reta e uma outra 

modificada de tal forma a isolar a zona de espuma da zona de 

colação. Assim, o material que retorna da zona de espuma é 

coletado separadamente, o que permite uma avaliação quantitativa 
/ 

da massa drenada da espuma, da recuperação e das respectivas 
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cinéticas dos diversos produtos da coluna. outros estudos incluem 

a determinação dos efeitos da variação de parâmetros de desenho 

deste tipo de coluna tais como alturas de zona de espuma, zona de· 

colação e da zona intermediária, sobre a "performance" desta 

"nova" coluna (12, 13). 

PARTE EXPERIMENTAL 

Materiais e Equipamentos 

As amostras de fluori ta foram provenientes da Mineração Nossa 

Senhora do Carmo, localizada na 2ª Linha Torrens no Minicípio de 

Morro da Fumaça, s. c. Nas análises granulométricas (mostradas 

abaixo) utilizou-se .um determinador de tamanhos de partículas por 

difração de raio laser da marca MALVERN. 

Faixa 
Granulométrica 

( um ) 

+300 
-300+250 
-250+150 
-150+105 
-105+ 90 
- 90+ 75 
- 75+ 53 
- 53+ 38 

-38 

% em Peso 
na Fração 

Granulométrica 

8,77 
7,25 

30,78 
15,45 

8,69 
1,17 
7,33 
8,05 

12,51 

Teor de 
Fluorita 

( % ) 

23,26 
38,02 
48,36 
47,43 
49,00 
47,93 
47,95 
48,70 
46,47 

O teor médio desta amostra, obtida através de análise química via 

úmida, foi de 37,36% de CaF2 • Os principais componentes de ganga 

sao: Quartzo, 34%; Feldspatos alcalinos, 47,11%, Muscovita, 

1,61%, Calcedónia, 10,20%, Biotita, 2,29%, Clorita, 1,08% e 

Opacos (Limonita), 2,77%. o material utilizado foi o passante em 

150 micrômetros que analisou um teor médio de 47,13% de CaF2 • 

Como coletor, foi utilizado o "Tall Oil" comercial na 

concentração de 600 g/t; como depressor, silicato de sódio, 350 

g/t, e carbon~to de sódio como regulador de pH. 

A coluna de !lotação modificada, é mostrada na Figura 1 (a 

'>-convencional" é simplesmente reta). confeccionada em vidro com 

um diâmetro interno de 2, 54 cm possui uma altura de zona de 
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coleção de 154 cm. A variação desta altura, a da zona de espuma e 

a da zona intermediária (zona de lavagem) foi feita 

por meio de tubos de PVC (13). 

AGUA 

1
~ CONCENTRADO 

·-·· '' .. ,~ 
··~ 

PRODUTO 
DRENADO 

ÁGUA 

ZONA DE LAAOEW 

ALIWENTAÇÀQ 

ZONA DE COLEç:ÃO 

do•2.5olll 

REJEITO 

FIGURA 1. Coluna de flotação modificada para separação do produto 
drenado da espuma. 

Os fluxos volumétricos da alimentação e do rejeito foram 

controlados por duas bombas peristálticas de acrílico, com uma 

capacidade máxima de vazão de 48 1/h. o fluxo volumétrico do 

produto drenado foi controlado por gravidade. o borbulhador 

utilizado foi construído com uma placa porosa de aço inoxidável e 

o monitoramento dos fluxos das águas de lavagem e de ar foi 

realizado por meio de rotãmetros. 

Os tempos de residência foram determinados com a utilização de 

Iodo 131 como traçador radioativo. o Iodo 131 foi injetado na 

corrente de alimentação e o monitoramento das radiações emitidas 

foi feito através de sondas, instaladas na saída do rejeito e a 

15 cm -· acima da interface polpafespuma. Os níveis de radiação 

foram detectados através de duas sondas cintilométricas com 

cristal de Nai (Tl). Os sinais recebidos foram analisados em um 
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analisador integral (SPP3 da Schlumberger) e contados em um 

"scale-timer" modelo HP 5201L da Hewlett-Packard (13). Foi 

constatado que a operação da coluna estava entre as de fluxo 

pistão e misturador perfeito. Não foram detectadas zonas mortas 

nem curto circuitos (vide Fig.2). 

C(t) 
1 .2.-----------------------------------~--------, 

0.8 ZONA DE COLEÇÃO 

0.8 

0.4 

0.2 

ZONA DE ESPUMA 
o 
o 5 10 15 20 

Tempo (mlnutoal 

FIGURA 2. Distribuição de tempo de residência da polpa na zona de 
colação e na zona de espuma. 

Metodologia 

I. Determinação de parâmetros de separação. 

1. Coluna convencional. Na determinação das constantes cinéticas 

de !lotação ut,ilizou-se a metodologia proposta por contini et 

alli. (2). Esta técnica requer que a coluna seja operada em 

testes em contracorrente e concorrente abaixo da sua capacidade 

máxima de carregamento, de modo a assegurar um desempenho similar 

da zona de espuma e de que a taxa de remoção dos sólidos nos 

concentrados sejam aproximados, nas duas formas de operação do 

equipamento (14). Foram utilizadas polpas com teores de sólidos 

de 5% e 13% em peso devido às taxas de remoção de sólidos 
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determinadas nos estudos preliminares, nas formas de operação em 

contracorrente e em concorrente. 

As condições destes ensaios foram : 
vg = o, 657 ± o, 15 cmfs, ( o, 2±0, 02 1/mix:> 
vrej = 0,987 ± 0,025 cmfs, ( 0,3±0,02 1/~~n) 
vali = 0,822 ± 0,05 cmfs, (0,25±0,02 1/m~n) 
vb = 0,164 ± 0,033 cmfs, ( 0,05±0,01 lfmin) 
v = Velocidade superficial do ar. 
v~ej = Velocidade de extração do rejeito. 
vali = Velocidade de alimentação . 
vb = Velocidade superficial do "bias". 

Estas condições de operação foram escolhidas com base nas faixas 

de valores de cada fluxo comumente descritos na literatura (15) e 

também a partir de observações feitas nos ensaios de otimização 

operacional. A coluna foi preenchida com água até a altura de 240 

cm e a vazão do ar ajustada. A polpa, condicionada durante 10 min 

na concentração escolhida de reagente e com o valor do pH 

ajustado, foi então introduzida dentro da coluna. As amostragens 

(3 vias) em baldes plásticos (3000 ml) foram feitas cada 10 min 

durante 5 mi n. A primeira amostra foi coletada após 20 min da 

entrada em operação da coluna. 

As amostras dos concentrados e dos rejeitos foram peneiradas a 

úmido nas faixas de 150-90, 90-53, 53-45, 45-38, 38-25 e -25 

micrômetros. As fraçôes foram filtradas, secas (60°C), pesadas e 

o conteúdo de fluorita foi analisado quimicamente pelo método 

utilizado pelo CETEM baseado na digestão da amostra com água 

régia e determinação do cálcio através da ti tulação com EDTA, 

usando-se como indicador glioxil-bis-(-2-hidroxiamil). 

Os resultados das recuperações por faixa granulométrica, os 

valores das condições de operação, características da 

alimentação, "hold-up", etc. foram utilizados para calcular as 

constantes cinéticas e as recuperações da zona de espuma por meio 

de uma rotina computacional, que utiliza o método da bissecção 

para a resolução de equações (2). 

2. Coluna modificada. A metodologia empregada para a realização 

destes estudos foi a descrita por Falutsu et alli.(12). A coluna 

de flotação modificada utilizada nestes estudos é mostrada na 

Figura 1. Nesta coluna, uma segunda água de lavagem é introduzida 
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na zona de lavagem e se distribui no sentido da zona de espuma e 

para dentro da zona de colação. As amostras do concentrado, 

rejeito e do terceiro produto drenado, foram coletadas de forma 

simultânea e submetidas às mesmas análises granulométricas e 

químicas para determinação dos parâmetros cinéticos. 

As condições de operação foram as seguintes: 
i. Vazão da alimentação: 225-230 ml/min 
ii. Vazão do gás: 200 ml/min 
iii. vazão da segunda água de lavagem: 100 mlfmin 
iv. Vazão do "bias": 50-60 ml/min 
v. Vazão do terceiro produto (drenado): 100 mlfmin 
vi. Dosagem de Coletor: 600 ppm 
vii. Teor de Sólidos (p/p): 13% 

II. Avaliação da flotação na coluna modificada 

A performance da flotação dos finos de fluorita em colunas 

modificadas foi realizada em função de diversos parâmetros 

operacionais 

Ensaio 1: 
i. Altura 
ii. Altura 
111. Altura 
Ensaio 2: 
i. Altura 
ii. Altura 
iii. Altura 
Ensaio 3: 
i. Altura 
ii. Altura 
111. Altura 
Ensaio 4: 

(de desenho): 

da zona de colação: 154 cm 
da zona intermediária: 90 
da zona de espuma: 35 cm 

da zona de colação: 100 cm 
da zona intermediária: 30 
da zona de espuma: 70 cm 

da zona de colação: 100 cm 
da zona intermediária: 90 
da zona de espuma: 50 cm 

i. Altura da zona de colação: 50 cm 

cm 

cm 

cm 

ii. Altura da zona intermediária: 90 cm 
iii. Altura da zona de espuma: 50 cm 

Observação: os demais valores foram mantidos constantes e a vazão 

da segunda água de lavagem e do t~rceiro produto foram escolhidos 

em função dos 4a,dos citados na bibliografia (12). Por último, 

foram feitas lâminas para microscopia (microscópio petrográfico 

marca LEITZ WETZLAR com uma objetiva de 10/0,25 e uma ocular com 

aumento de 6,3X). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Tabelas I, II e III apresentam resultados de flotação em 

coluna convencional (atuando em concorrente ou contracorrente) e 
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os obtidos na coluna modificada para a extração-separação do 

material drenado da zona de espuma. 

Efeito da granulometria. 

Os resultados apresentados por faixa granulométrica mostram que 

as constantes cinéticas são maiores com a coluna modificada e 

apresentam seus menores valores nas frações mais finas, 

aumentando conforme o tamanho das partículas aumenta. 

Segundo Ahmed e Jameson (16), o limite superior de tamanho de 

partículas !lotáveis é muito maior em sistemas de flotação onde 

não existe agitação e que não dependente muito da densidade das 

partículas. Este limite superior é estabelecido pela capacidade 

de ascenção das bolhas mineralizadas. 

O efeito "tamanho" pode ser explicado ainda como um aumento nas 

eficiências de colisão e de adesão para as partículas mais 

grossas até uma certa granulometria onde a adesão é afetada pela 

massa da partícula. Por outro lado, com a diminuição do tamanho, 

as partículas finas colidem com as bolhas com uma baixa energia 

de colisão devido ao baixo "momentum". Em contraposição, o forte 

efeito que o movimento do fluxo ao redor da superfície das bolhas 

possui, aumenta o fenômeno de arraste das partículas finas por 

estas linhas de fluxo. 

Outro fator que influência a !lotação das partículas de tamanho 

diferente é o diâmetro das bolhas. De acordo com Ye e Miller 

(17), a flotabilidade das partículas mais grosseiras é fortemente 

afetada pelas características superficiais e pelo tamanho das 

bolhas. Se as partículas são muito hidrofôbicas e a distribuição 

do tamanho das bolhas é adequado, então o tamanho máximo das 

partículas !lotáveis pode ser aumentado. 

Os valores maiores das constantes cinéticas no caso da flotação 

com a coluna modificada, traduz-se em recuperações maiores de 

fluorita sem prejuízo da seletividade do processo (teores da 

ordem de 95 % CaF2 ). As perdas de fluorita nos rejeites são 

baixas e ocorrem fundamentalmente nas !rações ultrafinas onde a 

drenagem é particularmente eficiente neste tipo de coluna. 

l 

l 
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A melhor eficiência do processo de flotação com a coluna 

modif i cada pode ser expl i cada pelo fato de que o produto drenado 

da espuma nã o se acumula na interface polpa-espuma como no caso 

na coluna reta. Este fato faz com que a zona de colação fique 

"purificada" , praticamente isenta deste material (mistas e 

ul trafinas de ganga), q u e apresenta uma a l eatoriedade na sua 

distribuição. A polpa torna-se menos densa e menos viscosa, 

aprimorando o valor do "hold up", diminu i ndo o tamanho médio de 

bolhas e aumentando o número de bolhas no sistema. 

Tabela 1. Flotação de finos de fluorita em coluna reta. 

Condições : concentração de coletor . 600 ppm; 13% (p/p) de s ólidos; 

Faixa 

Granu l ométrica 

( un ) 

- 1 50 +90 

-90+53 

- 53+44 

-44+ 38 

-38+ 25 

- 25 + 1 

Fai ~a 

Granulométri c a 

( '-"' ) 

-1 50+90 

-90+53 

-53+ 44 

-44•38 

-38•25 

-25• 1 

t te (min) 

tls (m i n) 

11 Hold up 11 (%) 

Concorrente 

Diãmetr o Veloc . tpc tps Rb 

Médi o Termina l (min) (mi n ) ( %) 

( un (cm/mi n ) 

115 17 ,4 5 5. 31 1,40 91,89 

68 9,75 4,41 1, 93 8 7, 42 

48 6 ,20 4,09 2. 32 90,79 

4 1 4 , 89 3, 98 2, 5 1 92,24 

31 3,16 3. 85 2 ,82 8 7. 73 

11 O, 10 3 ,64 3,60 78 , 46 

Concorrente Contra co r rente 

t eo r recup. t eo r rccup . 

rejeito 

no 

13,67 5,8 

11,02 7,6 

9,34 6 , 8 

6,68 4. 5 

12 . 20 7 . 1 

11 , 29 9,3 

Concorrent e 

3 ,63 

3,63 

10,45 

rejeito 

(%) 

5. 27 4. 3 

1,98 4,9 

2,38 7. 3 

3 ,68 3. 2 

2,42 5, 6 

4,47 6, 1 

Contra corrente 

3,01 

3,61 

10,99 

Contracorrente 

tpc tps R o 

( min) (min) (%) 

2,38 1,4 0 93 ,96 

2,62 1, 92 91 ,72 

2,75 2,31 89 ,90 

2,80 2. 50 94.34 

2. 87 2,80 90 ,1 6 

3. 00 3. 57 85 , 33 

Rf 

(%) min · 1 

68,70 1 , 18 1 

56,43 0,955 

69 , 44 0,839 

55,06 1 ,032 

53,95 0, 819 

37. 17 0,675 

• t~ e tps 

t l c e t l s 

Ra e Rb 

t errpo de residência das partí c ulas na zona de coleção primária c s ecundâria , respectivamente . 

t empo de residenc i a do ~ iquido na zona de co l cção prunãria e secundária respec tivamente . 

Recuperaç ão t ota l 

Rf Rec uperação na zona de espuna 

•os parãmetr os de s epar aç ão e s tão referidos à Ca Fz 
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Tabela II. Ensaio 1. Ftotação de finos de fluorita em coluna modificada. Condições: idem Tabela 1., 11 hold· 

up" = 13,20'1.. 

Faixas R e RI k te Rec. Total teor 

Granulomêt r i c as (7.) (:4) mín·1 (min) ( 'l.) cone. 

"< "") ('I,) 

· 150+90 98,44 44,48 2,1242 1,96 96,57 93,39 

·90+53 96 , 71 44 , 91 1,5719 2,17 92,97 96,20 

-53+44 96 , 66 70 , 96 1,4856 2,29 95,35 95.29 

-44+38 96,40 74,11 1,4243 2,33 95.20 91,26 

-38+25 93,61 65 , 30 1, 1481 2,40 90,54 92,94 

- 25+ 1 54,43 74,02 0,3 145 2, 50 46,90 94.43 

Material Rejeito 

drenado 

Faixas R teor R t eor 
Granul omét r i c as (%) ('I.) ('I.) (%) 

-150+90 54 , 65 83,10 1, 56 7, 17 

-90+53 53 ,28 68,35 3,29 3, 78 

-53+44 28,07 64 , 90 3,34 1, 97 

-44+38 24,96 62,42 3 ,60 4,00 

-38+25 32,48 71,48 6,39 15 , 44 

-25+ 1 14, 14 65,37 45.57 23,23 

Tabela 111. Ensa io 2. Flotação de finos de fluorita em coluna modificada. Cond i ções: idem Tabe l a I . , 11ho ld · 

up11 = 13,95%. 

Faixas R e Rf k te Rec. Total teor 

Granu l e>rnetrícas (%) (%) min-1 (min) ( % ) cone. 

( lJTl) ('I.) 

- 150+90 96,14 67,93 2,429 1 1, 34 94,42 92,37 

-90+53 96,53 62 , 33 2, 2494 1, 49 94.54 91,14 

-53+44 96,50 69,29 2, 1249 1,58 95 ,02 93,54 

·44+38 95,43 48 , 75 1,9164 1, 61 91,06 94, 61 

·38+25 95,03 57,95 1, 8116 1,66 91 ,72 91 ,97 

·25+ 1 92,27 38,79 1 ,4775 1,73 82,24 93,91 

Material 

drenado Rejeito 

Fai )las R teor R teor 

Granulométricas (%) (%) ('I.) ('I.) 

·150+90 30,83 52,46 3,86 1,66 

· 90+53 36,36 56 , 48 3,47 1,13 

·53+44 29,63 50,95 3, 50 1 , 63 
. 44+ 38 48,91 53,04 4,57 3 , 80 
- 38+25 39,96 56 , 00 4 , 97 5,60 

·25+ 1 56 , 48 56,92 7, 73 20 , 01 

Obs: Os parâmetros de separação estão referidos à CaF 2 
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Uma segunda vantagem deste sistema de flotação é que esta coluna 

permite tratar o produto drenado em separado antes de retornar ao 

sistema. Assim, se a proporção dos ultrafinos de ganga drenada é 

muito alta sería possível uma deslamagem e um retorno das frações 

grossas. Se o material drenado possui uma elevada proporção de 

frações mistas, é possível realizar uma remoagem prévia ao 

reciclo deste produto. 

Recuperação na fase espuma 

Os valores de Rf observados seguem, de um modo geral, o mesmo 

comportamento mostrado pelas constantes cinéticas. Os valores 

mínimos são obtidos nas faixas mais finas, aumentando com o 

aumento do diâmetro das mesmas. 

Contini et alli (2), assim como Falutsu et alli (12), trabalhando 

com quartzo com uma granulometria menor do que 35 micra, 

mostraram que a recuperação da zona de espuma é dependente da 

granulometria das partículas, favorecendo as granulometrias mais 

finas. os valores de Rf obtidos neste estudos contrariam estas 

afirmações e indicam que o transporte do material dentro da 

espuma está mais influenciado pela capacidade de transporte da 

zona de espuma do que pelas propriedades físicas ou químicas do 

material ou da própria zona. Por exemplo, no caso da coluna 

modificada longa, os resultados obtidos são contrários aos 

descritos neste ponto. 

A Tabela I mostra que a recuperação total de cada faixa 

granulométrica, nos estudos em contracorrente é ligeiramente 

maior que a dos estudos em concorrente. As duas recuperações 

apresentam seus menores valores na faixa de 0-25 micra. Também 

nesta faixa granulométrica é apresentada a maior diferença entre 

as duas recuperações. A mesma Tabela mostra que a forma de 

operação em contracorrente apresenta uma melhor "performance" do 

que o processo em concorrente. 

Colunas modificadas para separação do produto drenado. 

As Tabelas II e III apresentam para cada fração granulométrica, 

valores das constantes cinéticas e recuperação da zona de espuma 
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obtidas na !lotação com a coluna modificada de tal forma de poder 

comparar uma coluna longa (ensaio 1) e uma coluna curta (porém 

com uma longa zona d.e espuma), ensaio 2. 

os valores das recuperações da zona de espuma obtidas nos ensaios 

apresentam comportamentos diferentes. No ensaio 1, os maiores 

valores correspondem às !rações granulométricas mais finas e 

diminuem conforme a granulometria do material aumenta. 

No ensaio 2, (Tabela III) verifica-se uma situação contrária. As 

maiores recuperações ocorrem nas !rações granulométricas mais 

grossas e diminuem nas !rações finas. Esta diferença deve-se à 

influência de vários fatores entre os quais destacam-se: 

1. Altura da coluna de espuma 

segundo Ross (18) as partículas e a água, arrastadas 

hidraulicamente, são drenadas rapidamente da espuma . perto da 

interface polpa-espuma, mas ficam retidas entre as camadas das 

bolhas quando a altura da espuma aumenta. É portanto razoável 

postular que, assim que as camadas hidratadas das bolhas tornam

se mais finas com o aumento da altura da espuma, como resultado 

da drenagem, a probabilidade das partículas ficarem retidas 

dentro dela, particularmente as grosseiras, aumenta. 

Este processo terminará uma vez que o tamanho das partículas seja 

igual ou maior à espessura (lamelas) da camada existente entre as 

bolhas. Portanto, os menores valores de recuperação na zona de 

espuma mostrada no primeiro ensaio é conseqüência da maior 

velocidade de drenagem sofrida pelas partículas dentro da espuma 

com baixa altura. Todavia, a espessura dos interstícios maior nas 

espumas de menor altura, faz cçm que a sua fluidez seja maior, 

aumentando a velocidade com a qual a áqua de lavagem desce pelos 

mesmos. 

As partículas "!lotáveis", que estão aderidas às bolhas dentro da 

polpa, por causa da sua natureza hidrofóbica, separam-se das 

bolhas uma vez que elas entram na zona de espuma. Dentro de uma 

coluna de flotação, uma das principais causas desta separação é a 

repentina desaceleração que as bolhas mineralizadas sofrem quando 
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bolhas carregadas ascendentes neste ponto, podem causar a perda 

de algumas partículas hidrofóbicas da superfície das bolhas. 

Segundo Moys (19) tanto as partículas minerais assim como a água 

são drenadas da espuma predominantemente via bordas de Plateau. A 

curvatura acentuada das paredes destas bordas reduzem a pressão 

dentro delas com relação à pressão entre as bolhas e isto causa a 

drenagem das partículas e da água dentre estas bordas, as quais 

retornam à polpa. 

2. Influência da água de lavagem 

outro fator que pode ter influenciado a recuperação das 

partículas grosseiras é a injeção da água de lavagem. En todos os 

ensaios a mesma foi injetada - a 15 cm dentro da espuma, abaixo da 

borda de descarga do concentrado. Assim, na coluna longa onde a 

altura da zona de espuma é de 35 cm, a zona mais afetada pela 

água de lavagem são os 20 cm imediatamente acima da interface 

polpafespuma. Desta maneira, a água de lavagem percorreria os 

maiores interstícios da camada de espuma desta região com maior 

velocidade. Isto facilitaria o arraste das partículas mais 

grosseiras pelo fluxo descendente do "bias" da água de lavagem já 

que a força de adesão das partículas mais grosseiras não seria 

suficiente para resistir à força de arraste desta água. 

A Tabela abaixo mostra a concentração de sólidos em peso dos 

ensaios realizados. 

Ensaio 

1 

2 

% de sólidos 

no Concentrado (p/p) 

35,34% 

31,63% 

"Hold up" do 

ar ( % 

13,20 

13,95 

A partir deste valores, pode ser verificado que o teor de sólidos 

do concentrado na coluna longa é maior, o que indica que uma 

maior quantidade de água estaria percorrendo a espuma, devido à 

facilidade de circulação por causa da maior espessura dos 

interstícios. 
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com o aumento da altura da zona de espuma, a espessura dos 

interstícios diminui, dificultando o retorno das partículas e a 

passagem da água e a força de arraste da mesma diminuiria. Por 

outro lado, a água circulante dentro das espumas menores pode 

acarretar um aumento da turbulência na parte inferior desta zona, 

aumentando a drenagem das partículas mais grosseiras. 

Na mesma Tabela III pode ser observado que os valores das 

constantes cinéticas obtidas no ensaio 2. são maiores que as 

obtidas com a coluna longa. Isto pode ser explicado em função dos 

fatores "hold up" e pela pressão da coluna no borbulhador. 

Por um lado, o aumento do "hold-up" dentro da coluna de 13,20% no 

primeiro ensaio para 13,95% no segundo ensaio. Este aumento do 

valor do "hold-up" do ar é conseqüência da diminuição da 

densidade e viscosidade da polpa presentes dentro da coluna 

decorrentes da diluição introduzida pela água de lavagem da zona 

intermediária acarretando com isto a diminuição do diâmetro médio 

das bolhas. 

Por outro lado, a redução da pressão exercida pela polpa sobre o 

borbulhado r, como conseqüência da redução da altura da zona de 

coleção na coluna curta pode fazer com que haja um aumento do 

número de bolhas com diâmetros menores presentes dentro da 

coluna. com isto, apesar da redução do tempo de residência das 

partículas na coluna menor, há um aumento da recuperação do 

material que pode ser flotado já que a eficiência de coleção 

estaria sendo beneficiada pela redução do diâmetro das bolhas. 

Com o aumento do número de bolhas dentro da coluna, estas coletam 

e carregam individualmente um menor número de partículas 

hidrofóbicas diminuindo a densidade de partículas (mineralização 

das bolhas) causando assim também, um aumento na velocidade de 

!lotação das partículas. 

As Figuras 3 e 4 mostram o teor de fluori ta no concentrado, 

rejeito e no produto drenado dos dois primeiros ensaios em função 

das frações granulométricas estudadas. Os teores dos concentrados 

dos. dois ensaios apresentam valores similares, em torno de 94%, 
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FIGURA 3 Teor de fluorita nos produtos da flotação em coluna 
modificada em função da granulometria. 
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FIGURA 4 Teor de fluorita nos produtos da flotação em coluna 
modificada em função da granulometria. 
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em todas as faixas granulométricas. Estes valores indicam que as 

diferenças de desenho nestas colunas não variaram a seletividade 

do processo embora na coluna curta, haja uma diminuição do tempo 

de residéncia das partículas devido à diminuição da altura da 

zona de coleção. Os teores dos rejeites apresentam também 

comportamentos similares nos dois ensaios demostrando que as 

maiores perdas ocorrem nas frações mais finas. os maiores valores 

correspondem às frações de 0-25 micra (teores maiores do que 20 % 

de CaF2 ) sendo que estes diminuem para valores menores do que lO % 

de CaF2 conforme aumenta o tamanho das partículas. Ainda, as 

perdas de CaF2 registradas no rejeito do segundo ensaio são 

menores que as do primeiro em todas as frações granulométricas. 

o teor de CaF2 do produto drenado, apresenta variações 

consideráveis em todas as frações granulométricas. Para o 

primeiro ensaio o teor do mesmo varia entre 62 % de CaF2 , para a 

faixa de 0-25 micrômetros, e 78 % de CaF2 para a faixa de +90-150 

micrômetros. No segundo ensaio, o teor de fluorita deste produto 

se mantem praticamente igual 

granulometrias. Esta redução do 

a 57% de CaF2 
teor do produto 

em todas as 

drenado também 

foi verificada nos ensaios 3 e 4 com a redução da altura da zona 

de coleção. 

As Tabelas IV e V mostram os resultados da contagem de pontos 

realizadas nas lâminas montadas com o material dos produtos 

drenados, por faixa granulométrica, obtidos nestes dois primeiros 

ensaios de flotação. 

Tabela IV . Carac t erísticas do materlal drenado En!; aio 1. 

Faixas Granulo· F l uor i ta Mistos ( %de Ca F2 nos grãos ) Ganga 

mét r icas ( 1..m ) Li vre ( X) 90 ·70 70·50 50· 30 30· 10 Livre (l() 

· 149• 88 68, 59 0, 45 0 ,87 O, 29 29' 8lj 

. 88+53 68 ,44 0,24 0 , 94 O, 25 0,02 30,1 1 

. 53+44 78 ,75 0,23 0,92 20 ,1 0 

·44•38 72' 15 0 ,47 0, 47 26 , 91 
. 38•25 73 , 47 0,95 0 , 99 O, 55 24 ' 03 

·25 66,20 0, 48 1 ,44 O, 13 0,2 1 31,52 
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Tabela V. Características do· material drenado. Ens a io 2. 

Fai xa s Granulo · Fluor i ta Mi s tos (%de Caf 2 nos g r ãos) Ganga 

rnet r i c as ( un l Liv re <%> 90· 70 70· 50 50 · 30 30·10 Livre (X) 

·1 49•88 51' 59 0 , 64 0,62 0 ,33 0,31 46,51 

· 88+53 53 , 44 0,45 0,98 0,28 0,22 44 , 63 

·53+44 52,75 O, 38 0,83 O, 32 O, 18 45,54 

. 44• 38 48, 15 O, 54 0,40 o, 25 O, 33 50, 33 

. 38+25 52 , 4 7 O, 56 o, 54 0,36 0,66 45,4 1 

. 25 54 ' 20 0 , 66 o, 98 O, 23 0,75 43 ,1 8 

Estes resultados mostram que a redução do teor do material que 

volta da zona de espuma, no ensaio 2, é conseqüência do menor 

retorno das partículas de fluorita livres, justificando o efeito 

da altura da zona de espuma e dos outros parâmetros de desenho 

sobre este produto expostos anteriormente. 

A Tabela VI apresenta resultados de teor e recuperação média dos 

produtos concentrado, drenado e rejeito nas colunas modificadas 

com alturas diferentes da zonas de coleção, ensaios 3 e 4. 

A diminuição da altura da zona de coleçâo de 100 cm para 50 cm, 

mostra maiores valores de recuperação de fluorita no concentrado 

no caso da coluna menor . As perdas também são menores e o produto 

drenado apresenta um menor teor de CaF2 . 

De acordo com esta Tabela, há um aumento da recuperaç~o ~otal do 

processo, de 91% para 94% em função da redução da altura desta 

zona enquanto que o teor dos concentrados se mantêm praticamente 

constante em 96% de CaF2 . Este aumento da recuperação total se 

explica pelos fatores discutidos anteriormente, o efeito da 

redução da pressão existente sobre o _borbulhador e um aumento do 

"hold up" (de 14,21 para 14,76 %). 

Com isto, apesar da redução do tempo de residência das 

partículas, há um aumento na recuperação do material flotável já 

que a eficiência de coleção estaria sendo beneficiada pela 

redução do diâmetro das bolhas. 
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Tabela VI. Flotação em coluna modificada de finos de fluorita. 

Influência da altura da zona de coleção. Condições : Altura da 

zona de espuma, 50 cm; Altura da zona intermediária, 90 cm. 

Produto 
Concentrado drenado Rejeito 

Altura zc Rec Teor Rec Teor Rec Teor 
(cm) (%) ( %) ( %) (%) (%) ( %) 

50 93,93 96,04 2,11 37,37 3,96 3,76 
100 90,87 96,30 4,56 53,13 4,57 3,33 

* zc - zona de coleção 
* OBS: Os parâmetros de separação estão referidos à CaF2 . 

os resultados obtidos com a redução da altura da zona de coleção 

permitem afirmar que para este tipo de coluna modificada para a 

extração de um terceiro produto, não seria necessária a 

utilização de colunas com grandes alturas da zona de coleção, 

para permitir uma flotação eficiente principalmente das 

partículas finas. A diminuição do diâmetro das bolhas assim como 

o aumento do número das mesmas dentro da coluna, permitiriam que 

a altura da zona de coleção das colunas seja reduzida sem 

acarretar perdas no processo. outros estudos em andamento 

(20,21), comprovam as vantagens de este tipo de célula em 

minérios sulfetados de cobre e em carvão. 

CONCLUSÕES 

Os distintos resultados obtidos 
estabelecer as seguintes conclusões: 

neste trabalho permitem 

1. As constantes cinéticas determinadas através dos ensaios com 
colunas modificadas para a extração de um terceiro produto 
(drenado da espuma) são maiores que as obtidas nos ensaios em 
contracorrente e concorrente. Os valores obtidos com uma coluna 
curta e com uma alta zona de espuma apresentam os maiores 
valores. Estes valores são sempre menores para as granulometrias 
menores com exceção de colunas com uma baixa altura de espuma. As 
variações entre estes valores estão dadas por causa do aumento da 
percentagem de ar presente dentro da coluna ("hold up"), menor 
peso sobre o borbulhador, menor proporção de ultrafinos de ganga 
e uma maior diluição na zona de coleção. 

2. Foi encontrada uma correlação direta entre a recuperação na 
zona de espuma (Rf) e a granulometria do material independente do 
tipo de coluna. A Rf é maior para as faixas mais grosseiras. Esta 
relação é influenciada pela altura desta zona e pela concentração 
de sólidos. Para zonas de espuma com pouca altura (+35cm) a 
recuperação das partículas grossas é menor do que quando esta 
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altura aumenta. Com a diminuição da quantidade de sólidos 
transportado para a zona de espuma, há uma diminuição da 
estabilidade da mesma. Existe uma coalescência maior dentro das 
espumas menos mineralizadas, aumentando o seu retorno para a zona 
de coleção. 

3. Na coluna de três produtos, tanto a recuperação de fluorita no 
concentrado bem como o teor do material drenado, são 
influenciados pela altura da zona de coleção. Com a diminuição 
desta última, a cinética do processo de colação é maior 
aumentando a recuperação de fluorita e mantendo uma alta 
seletividade com baixas perdas no rejeito. Neste tipo de colunas, 
não seria necessária a utilização de colunas com grandes alturas 
da zona de colação, para permitir a flotação eficiente das 
partículas finas e grossas. 
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