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Este trabalho mostra resultados, em escala de laboratório, da influência do 
condicionamento em alta intensidade, CAl, como um estágio de pré-condicionamento 
na flotação "rougher" de partículas finas e ultrafinas sulfetadas de zinco. Nos ensaios 
com CAI, após o condicionamento convencional com reagentes, a polpa foi submetida 
a uma agitação turbulenta controlada, visando a formação de agregados de particulas 
fmas, portadoras de zinco. Os principais parâmetros estudados foram a energia 
transferida e o grau de turbulência do sistema, através da variação do tempo de CAl. 
da velocidade de agitação e da geometria do reator de CAL Os resultados foram 
analisados através dos parâmetros de separação e cinéticos e dos valores de 
recuperação real e grau de arraste hidrodinâmico. Os melhores resultados com CAl 
apresentaram aumentos de 14,4 % na recuperação de zinco, em relação aos ensaios 
sem esta etapa, sendo que a cinética do processo também foi 2,8 vezes maior. Estes 
resultados foram acompanhados por um aumento de 3 I ,5 % na recuperação real e uma 
diminuição de 2,4 vezes no grau de arraste hidrodinâmico das partículas sulfetadas de 
zinco. A partir destes e de outros resultados reportados na literatura, é proposto um 
modelamento conceituai do processo CAl que permite postular que a recuperação dos 
finos de ZnS ocorre através dos mecanismos de flotação transportadora e/ou auto
transportadora. Finalmente são discutidas alternativas para a implementação prática do 
CAI no tratamento de partículas minerais finas . 
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L INTRODUÇÃO 

Diversos autores (Trahar e Warren, 1976; Trahar, 1981 ; Sivamohan, 1990) têm 
demonstrado as dificuldades encontradas no processamento de partículas finas, 
decorrentes de suas características inerentes, ou seja, pequena massa, área específica 
elevada e alta energia superficial. As partículas finas causam diversos problemas na 
flotação corno: alto consumo de reagentes, não seletividade do coletor, estabilização 
excessiva da espuma, mecanismos de arraste hidrodinâmico, recobrimento das 
partículas do mineral de valor por fmos de ganga, etc., afetando a recuperação e o teor 
do produto concentrado. 

As partículas minerais fmas formam-se devido às intempéries e à decomposição dos 
minerais, na extração, no transporte, mas principalmente na etapa de cominuição. 
Estima-se que 1/3 do fosfato, 1/6 do cobre, 1110 do ferro explotado nos EUA, 1/2 do 
estanho produzido na Bolívia e 1/5 do tungstênio minerado no mundo e milhões de 
toneladas de outros minerais são perdidos sob a forma de finos (Subrahmanyam e 
Forssberg, 1990). 

Vàríos estudos foram reportados (Trahar, 1981 ; Fuerstenau et ai. , 1988 ; Sivamohan. 
1990) focando os problemas causados pelas partículas finas durante a flotação. Os 
processos alternativos sugeridos podem ser agrupados em processos que empregam 
urna fase orgânica, processos de flotação em coluna e os processos baseados na 
agregação das partículas. 

Dentre os processos baseados na agregação das partículas destacam-se a floculação 
por cisalhamento ("shear jlucculation"), a flotação transportadora e auto
transportadora ("carrier jlotatiun" e "autogeneous carrier j lutation") e o processo de 
condicionamento em alta intensidade ("high intensity condirioning"). A hidrofobização 
e a agregação sob uma intensa agitação são os principais parâmetros envolvidos nestes 
processos, que se diferenciam posteriormente na forma de separação dos agregados 
formados . 

A floculação por cisalharnento é um processo baseado na formação de agregados 
seletivos de partículas fmas hidrofóbicas em um sistema de alta turbulência, tomando 
possível a concentração destas em conjunto com processos convencionais, tais como 
sedimentação ou flotação. Como resultado da agitação turbulenta e das colisões que 
ocorrem, a barreira energética resultante da repulsão entre partículas com cargas de 
mesmo sinal é superada, produzindo a aproximação das partículas e a formação de 
agregados através do efeito hidrofóbico (interação hidrofóbica). A eficiência do 
processo de floculação por cisalhamento depende de vários fatores , entre eles 
destacam-se a distribuição de tamanho das partículas, a carga superficial, a 
hidrofobicidade, o tempo de agitação e a hidrodinâmica do sistema (Koh e Warren, 
1979). 

O processo "carrier jlotation", ou tlotação transportadora é considerado como urna 
aplicação prática do efeito da floculação por cisalhamento, e utiliza partículas em um 
intervalo granulornétrico apropriado à flotação, como transporte das partículas finas de 
interesse, que tlotarn agregadas às maiores (Chia e Somasundaram, 1983). Outro 
exemplo de flotação transportadora foi desenvolvido por Rubio e Hoberg ( 1993), que 
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Tabela I. Análise química do minério utilizado nos estudos de flotação, valores em%. 

Zn Pb Cu Fer Si02 

2 59 1,67 1,21 3,20 64,63 

A Figura l apresenta a distribuição granulométrica e metalúrgica do minério utilizado 
nos ensaios de flotação, verifica-se que a maior parte das partículas de minério (43.6 
%) e de zinco (57,2 %) apresentam um tamanho inferior à 37 ｾＭ
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Figura I. Distribuição granulométrica e metalúrgica do minério utilizado nos estudos de 
flotação. 

Os reagentes e as concentrações utilizados nos ensaios de flotação encontram-se 
listados na Tabela IL Estes parâmetros foram baseados em trabalhos realizados por 
Cabral (1995), com o mesmo minério. 

Tabela !L Reagentes e concentrações utilizadas nos estudos de flotação 

Função Reagente . Concentração 

Modificador de pH C aO lO kg/t 

Ativador CuS04 100 g/t 

Coletor Amil e etil xantato I :I 60 g/t 
Espumante Óleo de Pinho 80 g/t 

Os estudos de flotação foram realizados em uma máquina de floração Denver, modelo 
LA 500, com uma célula de acrílico de 3 L de capacidade. O reator de CAI foi a 
própria célula de flotação adaptada com defletores de acrílico (dois ou quatro), 
dimensionados de tal forma que permitia, juntamente com a retirada do estator, um 
condicionamento com elevada turbulência. 
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utilizaram partículas plásticas poliméricas como elemento transportador. Este processo 
é baseado na adesão seletiva de partículas minerais hidrofóbicas na superfície de 
partículas de polipropileno (com diâmetros da ordem de 3, 7 mm), previamente 
hidrofobizadas com ácido oléico. 

A flotação transportadora autógena ou auto-transportadora, desenvolvida por Hu em 
1960, utiliza a mesma espécie mineral como pa11ícula transportadora de finos (Hn et 
a\., 1988). O conceito de "shear flocculation" e de "autogeneous carrier flotation" tem 
sido estendido também para o estágio de condicionamento da polpa antes da flotação. 
Vários autores (Bulatovic e Salter, 1989; Stassen, 1991; Rubio e Brum, 1994; 
Valderrama e Rubio, 1997; Engel et al. , 1997) postulam que a energia transferida na 
etapa de condicionamento, tem um efeito significativo sobre a recuperação, teor e 
cinética de flotação. O processo de condicionamento em alta intensidade (CAl), como 
tem sido chamado na literatura, melhorou a performance da flota.çi!o de partículas finas 
de sulfetos de cobre, chumbo e zinco (Bulatovic e Salter, 1989); de ouro. óxidos de 
urânio e pirita (Stassen, 1991 ); de sulfetos de cobre e molibdenio (Rubi o e Brum, 
1994); de ouro (Valderrama e Rubio, 1997); e de sulfetos de níquel (Engel et ai. 
1997). 

O condicionamento convencional da polpa, ou seja, agitação e tempo de contato 
suficiente, permite apenas que os reagentes (ativadores, depressores, coletores, 
espumantes) reajam com as partículas minerais . O condicionamento em alta 
intensidade por outro lado, reconhece a necessidade de exceder esta transferência 
mínima de energia, para que ocorra a agregação hidrofóbica seletiva das frações finas: 

Dentro do contexto descrito e pela relevância observaàa no campo da flotaçào de 
partículas minerais finas, este trabalho teve por finalidade estudar o efeito do C AI 
sobre a agregação hidrofóbica seletiva e a recuperação por flotação de partículas finas 
de sulfeto de zinco, hidrofobizadas com reagentes coletores convencionais. Baseado 
nestes resultados e em outros reportados por diferentes trabalhos sobre o CAl, foi 
realizado um modelamento conceituai do processo . Por último, analisou-se a 
potencialidade futura de aplicação do CAI na recuperação de partículas minerais finas . 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

As amostras do minério complexo sulfetado de zinco, chumbo e cobre utilizadas nos 
ensaios foram obtidas na região de Caçapava do Sul - RS (Jazida Santa Maria -
Companhia Brasileira do Cobre - CBC). A Tabela I apresenta a análise química dos 
principais elementos que compõem este minério. 
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Nos ensaios de flotação de bancada a amostra de minério (500 g) foi inicialmente 
desagregada, durante 0,5 minutos, em I ,6 L de água à uma velocidade de agitação de 
I 100 rpm, em seguida condicionou-se a cal por 3 minutos, o sulfato de cobre por mais 
3 minutos, o amil-etil xantato de potássio por 2 minutos e por fim o óleo de pinho por 
2 minutos. 

Após a etapa de condicionamento convencional dos reagentes, a polpa foi submetida a 
etapa de condicionamento em alta intensidade (CAl), que consistia em: suspender a 
agitação; retirar o estator; colocar os defletores (dois ou quatro); realizar o 
condicionamento turbulento com velocidade e tempo de agitação pré-determinados; 
parar novamente a agitação; retirar os defletores ; recolocar o estator e ajustar a 
velocidade de agitação em li 00 rpm. 

Realizado o CAI adicionava-se à polpa I,2 L de água e liberava-se a entrada de ar (4 
Llmin), iniciando o processo de flotação . O concentrado era removido a cada 5 
segundos, com auxílio de raspadores de acrílico. O nível da polpa foi controlado e 
mantido constante através da adição de água. Transconido o tempo de lO minutos, o ar 
e a agitação eram desligados, encerrando a flotação. 

Os concentrados obtidos nos ensaios de flotação foram pesados, secos a 60 oe, 
pesados novamente, desagregados, homogeneizados, retirada uma alíquota e enviada 
para análise química . Estas análises foram realizadas pela CBC utilizando 
espectrofotometria de absorção atómica . Nos estudos de cinética de flotação . 
recuperação real e grau de arraste hidrodinâmico, as bandejas utilizadas para coletar os 
concentrados foram substituídas em tempos pré-determinados Depois as amostras 
foram pesadas, secadas a 60 "C e pesadas novamente, a fim de permitir o cálculo das 
recuperações em função do tempo de flotação e da recuperação de água . 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nos ensaios com o CAl avaliou-se o efeito de diferentes variáveis do processo sobre o 
teor, recuperação total , cinética de flotação, recuperação real e grau de arraste 
hidrodinâmico para as partículas de zinco. Para avaliar o efeito da geometria do reator 
de CAl, variou-se o número de defletores (dois e quatro) . Nos experimentos com dois 
defletores foi avaliado o efeito da energia transferida à polpa sobre os teores e 
recuperações de zinco, através da variação do tempo e da velocidade de agitação 
durante o CAI. Os testes com quatro defletores mediram também o efeito da energia 
transferida, através da variação da velocidade de agitação, sobre o teor e recuperação 
total, além da influência sobre a cinética de flotação , recuperação real (recuperação 
devido somente a adesão bolha partícula) e sobre o grau de arraste hidrodinãmico. 

3.1. Estudos com dois defletores. 

3.1.1. Efeito do tempo de CAl. 

Neste estudo, o regime turbulento necessário foi obtido utilizando-se dois defletores no 
reator de CAI e uma velocidade de agitação de I200 rpm. A energia fornecida a polpa 
foi va.:iada através do tempo de condicionamento. A Figura 2 apresenta os resultados 
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de recuperação de zinco em função do tempo de CAl, para os ensaios com dois 
defletores. 

Tomando-se como referência o valor do ensaio branco (B), é possível observar que 
houve um aumento significativo na recuperação de zinco para todos os ensaios 
realizados, os teores dos concentrados mantiveram-se inalterados em tomo de 16 %. 
Os maiores valores de recuperação de zinco foram alcançados nos ensaios com tempo 
de CAI de 135 segundos, onde o acréscimo, em relação ao branco, foi de 9,2%. O 
aumento nos valores de recuperação é resultante da flotação das partículas finas de 
zinco, obtidas através da agregação hidrofóbica destas partículas, provocada pelo 
condicionamento em alta intensidade. 
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Figura 2. Efeito do tempo de CAl sobre a recuperação por flotação de zinco. para os 
ensaios com dois defletores e velocidade de agitação durame o CAl de 1200 rpm. 
"B" representa a média de 3 ensaios sem CAl, denominado de ensaio branco 

Uma análise mais detalhada do gráfico recuperação versus tempo de CAl, mostra que 
com o aumento do tempo de CAI, as recuperações crescem até atingirem um valor 
máximo. Após este valor ocorre uma pequena queda e em seguida cresce novamente. 
Este comportamento, também observado por Valderrama e Rubi o ( 1997), é resultante 
da recuperação das partículas finas, como conseqüência da agregação hidrofóbica 
provocada pelo condicionamento em alta intensidade. 

Baseado em vários trabalhos já apresentados (Warren, 1985; Valderrama e Rubio, 
1997; entre outros), é possível afirmar que existe primeiramente um aumento de 
recuperação devido à formação de agregados entre as partículas finas e as médias, que 
possuem um tamanho adequado para a tlotação. A queda na recuperação observada a 
seguir se deve ao rompimento destes agregados causado pelas forças de cisalhamento 
do meio. O segundo aumento corresponde a formação de agregados entre as próprias 
partículas fmas. Para valores maiores da energia transferida ao sistema, através do 
tempo de CAI, ocorre o rompimento destes novos a&rregados, com um conseqüente 
decréscimo da recuperação. 
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3.1.2. Efeito da velocidade de agitaçio durante o CAl. 

Nestes ensaios, utilizando dois defletores e mantendo o tempo de CAJ constante em 90 
segundos, variou-se a energia fornecida e o grau de turbulência através da velocidade de 
agitação (Figura 3). Esta figura mostra que para todas as velocidades de agitação observou-se 
um aumento na recuperação de zinco em relação ao ensaio branco, sem que ocorra um 
decréscimo significativo dos teores correspondentes. Os maiores valores de recuperação 
foram obtidos a 1700 rpm, correspondendo a um aumento de 11,3 %. 
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Figura 3 Efeito da velocidade de agitação durante o CAl sobre a recuperação por Ootação 
de zinco, nos ensaios com dois defletores e tempo de CAJ de 90 segundos. 

Ainda nesta Figura 3, verifica-se que a recuperação em função da velocidade de 
agitação apresenta um comportamento semelhante ao obtido anteriormente na variação 
do tempo de CAI. Novamente tem-se dois máximos de recuperação devido as mesmas 
razões, ou seja, com o aumento da velocidade de agitação há primeiramente a 
formação de agregados entre partículas finas e médias, sua destruição, formação de 
agregados entre partículas fmas e finas e sua posterior destruição também. Este 
componamento semelhante reforça o conceito de que tanto o aumento do tempo como 
da velocidade de agitação durante o CAI, aumenta o valor da energia transferida à 
polpa. 

Os resultados obtidos apresentaram uma maior recuperação de zinco no segundo 
máximo, indicando a existência de um percentual elevado de partículas fmas . Este 
percentual ultrapassa a capacidade de transporte das partículas médias, não permitindo 
que todas sejam recuperadas com a formação dos agregados no primeiro máximo, 
necessitando. de um maior fornecimento de energia e grau de turbulência para que 
ocorra a formação de agregados entre as próprias partículas finas . 

A existência de dois máximos de recuperação bem definidos, que sejam facilmente 
identificáveis, depende principalmente da distribuição granulom'étrica das partículas. 
No caso de um mineral sintético com quantidades determinadas de partículas finas 
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(baixa flotabilidade) e médias (adequadas para flotação), seria possível, segundo 
Warren (1985), a determinação de quando ocorre o rompimento dos agregados 
finas/média e a formação dos agregados finas/fmas. Com um minério real, o qual 
apresenta uma distribuição granulométrica ampla, a identificação do rompimento e 
formação dos novos agregados se toma dificil e depende do percentual de partículas 
contido nas diferentes frações de tamanho. Isso pode justificar os resultados obtidos 
nos ensaios anteriores, onde a presença dos dois máximos de recuperação não estão 
bem definidos. 

3.2. Estudos com quatro detletores. 

3.2.1. Efeito da velocidade de agitação durante o CAI. 

Nestes ensaios foram utilizados quatro defletores no reator, e a variação do grau de 
turbulência e da energia fornecida ao sistema foi obtida mantendo o tempo de CAl 
constante em 90 segundos e variando-se a velocidade de agitação. A Figura 4 mostra 
os resultados de recuperação deste estudo. 
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Figura 4. Efeito da velocidade de agitação durante o CAl sobre a recuperação por flotação 
de zinco, para os ensaios com quatro defletores e tempo de CAl de 90 segundos. 

Em todos os experimentos a recuperação de zinco aumentou significativamente em 
relação a média dos ensaios brancos. Os teores apresentaram um pequeno decréscimo 
em alguns ensaios e mantiveram-se praticamente estáveis em outros. A maior alta na 
recuperação, da ordem de 14,4%, ocorreu para velocidade de agitação de 1300 rpm. 

O comportamento da recuperação por flotação, em função da velocidade de agitação 
durante o CAI, foi semelhante ao obtido anteriormente no estudo com dois defletores. 
Da mesma forma que no caso anterior são observados dois máximos de recuperação, 
porém melhor defmidos. A recuperação de Zn foi maior no segundo máximo, 
reforçando ainda mais a existência de um elevado percentual de partículas finas, as 
quais ultrapassam a capacidade de transporte das partículas médias. A maior 
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· recuperação de Zn foi possível devido à fonnação de agregados entre as partículas 
fmas. 

A Figura 5 apresenta, novamente, os resultados dos ensaios realizados com dois e 
quatro defletores. Estes gráficos permitem visualizar melhor a influência da geometria 
do reator sobre a recuperação. É possível observar que houve um aumento na 
recuperação de Zn, com o aumento do número de defletores. Ocorreu também um 
deslocamento dos máximos de recuperação, ou seja, com quatro defletores a 
velocidade de agitação necessária para a fonnação dos a!:,'Tegados é menor do que com 
dois defletores. Este comportamento deve-se à maior turbulência do sistema com 
quatro defletores que além de reduzir a velocidade de agitação mínima necessária para 
agregação das partículas fmas, melhorou as probabilidades de colisões efetivas destas 
partículas e por consequência aumentou a recuperação dos finos por tlotação. 
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Figura 5. Efeito da velocidade de agitação durante o CAI sobre a recuperação por flotação 
de zinco, em função do número de defletores. Tempo de CAI de 90 segundos. 

3.2.2. Estudos da cinética de flotação. 

Utilizando a equação de Klimpel (Sepúlveda e Gutierrez, 1986) de modelamento da 
cinética de flotação e os dados experimentais de recuperação acumulada de zinco em 
função do tempo de flotação, calculou-se a constante cinética (K) para o ensaio branco 
e para as diferentes velocidades de agitação durante o condicionamento em alta 
intensidade, utilizando quatro defletores e um tempo de condicionamento de 90 
segundos. 

Os resultados de K obtidos utilizando o modelo de Klimpel são apresentados na Figura 
6. Todos os ensaios realizados com o CAI apresentaram um aumento significativo 
deste parâmetro com relação ao ensaio em branco. Os maiores valores de K foram 
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obtidos a uma velocidade de agitação de 1400 rpm, com um aumento de cerca de 2,8 
vezes na cinética de flotação do Zn. • 

Os significativos incrementos na constante cinética do zinco comprovam que com o 
CAI ocorre um aumento da velocidade de flotação das particulas. Como as partículas 
finas possuem uma baixa velocidade de flotação, os resultados pemlitem concluir que 
ocorre a formação de agregados destas partículas, e estes apresentam altas velocidades 
e são flotados nos primeiros minutos da flotação. 
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Figura 6. Efeito velocidade de agitação durante o CAl sobre a constante cinética de 
flotação de zinco, para os ensaios com quatro defletores e tempo de CAl de 90 
Segundos. 

3.2.3. Estudos de flotação real e arraste hidrodinâmico. 

Utilizando a metodologia proposta por Warren (1985), calculou-se a flotaçào real (ou 
recuperação real) de Zn, a recuperação de ganga por aprisionamento ou por flotaçào de 
mistos e o grau de arraste hidrodinâmico, Os resultados obtidos são apresentados nas 
Figuras 7, 8 e 9. 

A recuperação real de zinco (Figura 7) teve um aumento considerável, registrando um 
incremento de 35, l %, para velocidade de agitação de 1300 rpm. A recuperação de Zn 
por arraste hidrodinâmico (Figura 8) diminuiu com o CAl. o que é observado através 
do respectivo valor do grau de arraste hidrodinâmico do Zn, para a velocidade de 
agitação de I 300 rpm, que foi 2,4 vezes menor com relação ao ensaio em branco. 

Os resultados deste estudo mostram o efeito positivo do CAI sobre a flotação de zinco, 
aumentando consideravelmente a recuperação real e diminuindo o grau de arraste 
hldrodinâmico das particulas, Estes resultados apresentam, de forma mais 
significativa, o mesmo comportamento apresentado nos estudos anteriores. Novamente 

530 



aparecem os dois máximos de recuperação, com o segundo apresentando um valor 
maior de recuperação, ratificando os resultados obtidos anteriormente. 

A Figura 9 mostra que quando a polpa é submetida ao CAI ocorre um aumento na 
recuperação da ganga por aprisionamento ou por flotação de mistos, cerca de 2,6%. 
Tal comportamento pode ser causado pelo aumento na recuperação de massa flotada 
que resulta em um maior arraste por aprisionamento das partículas finas de ganga. 

Este aumento na recuperação de ganga fina por aprisionamento, devido ao aumento de 
massa flotada, explica o fato do teor de Zn do concentrado ter, em alguns testes, 
diminuído com a utilização do CAI. Este comportamento ocorre devido ao minério 
apresentar uma grande quantidade de ganga fina . Em casos onde a percentagem de 
finos de ganga ou a massa flotada é menor, o crescimento da recuperação do mineral 
de valor, pelo uso do CAI, será acompanhado também de aumentos no teor do 
concentrado. Um exemplo já reportado é a flotação de rejeitos de ouro (Valderrama e 
Rubi o, 1 997). 
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Figura 7. Efeito da velocidade de agitação durante o CAI sobre a flotaçào real de zinco, para 
os ensaios com quatro defletores e tempo de CAI de 90 segundos. 
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defletores e tempo de CAl de 90 segundos. 

4. MODELAMENTO CONCEITUAL DO PROCESSO CAI. 

Diversos autores (Trahar, I 98 I; Spears e Stanley, I 994; entre outros) descrevem a 
flotação como um processo probabilístico da ocorrência de vários sub-processos. Este 
conceito foi utilizado neste estudo para o modelarnento do processo de 
condicionamento em alta intensidade, em termos da "probabilidade de agregação" 
(Pag), da seguinte forma: 
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Pag = Pc · Pa · Ps (I) 
onde: 

Pc é probabilidade de colisão entre as partículas: 

Pa é probabilidade de adesão entre as partículas e formação do agregado: 

Ps é probabilidade do aE,rregado formado permanecer estável 

Cada uma dessas probabilidades dependem de vários fatores como tamanho e 
distribuição de tamanho das partículas, grau de hidrofobicidade, turbulencia do 
sistema, entre outros. Estes fatores possuem um "grau de influencia" variável sobre 
cada probabilidade, sendo que a quantificação desta influencia é muito complexa e 
específica para cada sistema estudado. No entanto é possível se chegar a um consenso 
em relação aos fatores envolvidos em cada probabilidade. 

Vários autores (Trahar, 1981; Jordan e Spears, 1990; Spears e Stanley. 1994), embora 
divergindo com relação ao grau de influência de cada fator, afirmam que a 
probabilidade de colisão entre as partículas dependerá, em ordem decrescente de 
importância, do tamanho, da concenn·ação e da velocidade relativa das partículas, que 
é uma função da energia transferida ao sistema. 

A probabilidade de adesão para Trahar (1981) é diretamente proporcional ao grau de 
hidrofobicidade e inversamente proporcional ao tamanho das partículas Trahar afirma 
que quando o grau de hidrofobicidade for elevado. a probabilidade de adesão atinge 
um valor máximo independente do tamanho das partículas. Outros autores (Jordan e 
Spears, 1990; Rubio e Hoberg, 1993 : Spears e Stanley. 1994 ) postulam que além de 
um grau de hidrofobicidade adequado, é necessária uma energia de colisão mínima. 
para ocorrer a aproximação das partículas e permitir que as forças hidrofóbicas atuem. 
formando os agregados. 

Por outro lado. a probabilidade do agregado form ado permanecer estavel é 
inversamente proporcional ao tamanho do agregado e diretamente proporcional ao 
grau de hidrofobicidade das partículas (Trahar. 1981 ) O tamanho de agregado 
máximo possível de se formar e se manter estável depende também ptincipalmente do 
grau de turbulencia do sistema (Jordan e Spears. I 990: Spears e Stanley. I 994 ). 

A partir desta análise dos principais fatores envolvidos em cada probabilidade. a seguir 
apresenta-se as equações onde esses fatores são descritos sob forma de funções que 
por sua vez são constituídas por variáveis. 

(2) 

(3) 

( •)y(•)TJ Ps= - · - ·(ru)cp 
fcAt ｦｯ｡ｾＺ＠

(4) 

onde: 
foag é a função diâmetro do agregado: 

fc é a função concentração das partículas: 
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fcAI é a função condicionamento em alta intensidade; 

fu é a função grau de hidrofobicidade; 

｡ＬｾＮ＠ X• õ, E, cp, y, 11• <r corresponde aos "graus de influência" de cada função. 

A função diâmetro do agregado é diretamente proporcional ao diâmetro dos agregados 
a serem formados, que por sua vez depende do diâmetro das partículas. Um outro fator 
importante que também influi na formação de agregados de um determinado tamanho 
é a distribuição granulométrica do material em estudo. 

A função concentração das partículas aumenta com o crescimento da concentração de 
sólidos da polpa. 

A função condicionamento em alta intensidade é diretamente proporcional ao grau de 
turbulência do sistema e à energia transferida a polpa, que por sua vez dependem do 
tempo de CAI, da velocidade de agitação durante o CAI , da geometria do reator e da 
forma, tamanho e número de hélices utilizadas. 

A função grau de hidrofobicidade é diretamente proporcional ao grau de 
hid.rofobicidade das partículas, o qual é uma função das características superficiais das 
partículas e da concentração e tipo de reagentes químicos utilizados. 
Como já citado, a determinação dos "graus de influência" de cada fator sobre as 
probabilidades é muito complexa e específica para cada sistema, porém com base na 
literatura citada é possível afirmar que para a probabilidade de colisão o "grau de 
influência" a é um valor maior que p que é maior que x. para a probabilidade de 
adesão õ > E > $ e em relação a probabilidade dos agregados formados permanecerem 
estáveis y > 11 > q>. 

Considerando os conceitos expostos anteriormente e baseado nos resultados obtidos 
neste trabalho e em outros. envolvendo o estudo de CAI (Warren. 1985 : Bulatovic e 
Salter, 1989; Rubio e Brurn. 1994; Valdenama e Rubio. !997). é proposto um modelo 
do comportamento das probabilidades em função do tamanho de agregado (fDa,) e da 
intensidade de condicionamento turbulento (fcA1) . A Figura I O apresenta este 
comportamento na formação de dois tamanhos de agregados diferentes (entre 
partículas finas e médias, e finas e finas). Neste estudo. panículas médias são 
consideradas aquelas que possuem um tamanho ótimo para a floração e partículas finas 
aquelas que possuem baixa recuperação por floração Para esta análise foram 
considerados a concentração de sólidos constante. e a hidrofobicidade das partículas 
alta e também constante. 

Analisando a Figura I 0-a verifica-se que as colisões entre as próprias partículas finas 
ocorre quando o valor da fcAI é maior do que no caso das colisões entre finas e médias. 
Isto é devido à necessidade de uma maior velocidade de colisão dessas partículas. para 
compensar a sua pequena massa e superar a barreira energética existente entre elas. 
devido à repulsão eletrostática, a qual dificulta a aproximação e colisão das mesmas 
(Warren, 1985). 

A Figura 10-b mostra um componamento semelhante para a probabilidade de adesão 
entre partículas finas e médias e finas e finas. A partir de um determinado valor 
mínimo da fcAh a probabilidade de adesão atinge, praticamente, um valor máximo para 
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ambos os agregados, este comportamento é devido a condição de se ter um grau de 
hidrofobicidade elevado das partículas (Trahar, 1981 ). 

A estabilidade dos agregados entre as próprias partículas finas é maior do que entre 
finas e médias, pois possuem maior resistência à atrição e às forças de cisalhamento 
geradas no meio, devido ao aumento da fcAt (Figura I 0-c) (Warren, 1985 ). 

A combinação destas probabilidades resulta na probabilidade de formação desses dois 
tipos de agregados (Pag), a qual é mostrada na Figura I 0-d. A formação de agregados 
de partículas finas e médias necessita de uma fcAt relativamente pequena. com o 
aumento da fcAt estes continuam se fmmando mas começam a ser destruídos a uma 
taxa maior, por atrição ou por efeito das forças de cisalhamento. Por outro lado, os 
agregados entre as próprias partículas finas se formam somente a uma fcAI elevada e 
aumentando mais o valor desta função estes agregados também começam a ser 
destruídos pela atrição ou pelas forças de cisalhamento do meio. Generalizando, 
podemos afirmar que o tamanho do agregado formado é inversamente proporcional à 
intensidade de condicionamento turbulento aplicado. 

A partir deste modelamento da "probabilidade de agregação" é possível avaliar o 
comportamento da recuperação real da espécie de valor em relação à função CAI. A 
Figura li apresenta tal comportamento em função da distribuição granulométrica das 
partículas da espécie de valor. Nesta figura são representadas as partículas que flotam 
aderidas às bolhas de ar e as que não flotam. em função do aumento da fcAI · 
Considera-se que todas as demais condições de flotação são constantes e as partículas 
encontram-se completamente liberadas. 

A Figura I I -a ilustra um sistema onde se têm exclusivamente partículas médtas e 
finas , sendo que a proporção das finas não excede a capacidade de transpone das 
partículas médias. Neste caso. com o aumento da fcAi· ocorrem dois máximos de 
recuperação. de valores aproximadamente idénttcos. O primetro máximo corresponde 
a recuperação das partículas médias e aos agregados entre médias e finas. o segundo a 
recuperação das partículas médias e dos agregados entre as próprias partículas fmas. A 
queda na recuperação entre esses dois máximos se deve ao rompimento dos agregados 
entre as partículas médias e finas, fazendo com que só as partículas médias se_1am 
recuperadas. 

Quando a proporção de finos excede a capacidade de transpone das médias (Figura 
I I -b ), o segundo máximo de recuperação apresenta um valor maior em relação ao 
primeiro, porque as partículas fmas não são totalmente agregadas às panículas médias 
e, por consequência, não podem ser recuperadas por flotaçào, necessitando a formaç.ão 
de agregados entre elas mesmas, a um valor de fcAt mais elevado. 

As Figuras I 1-c e 11-d mostram o comportamento da recuperação em função do CAl 
quando se tem um sistema com uma distribuição granulométrica heterogénea das 
partículas, tendo tamanhos de partículas "intermediários" entre as finas e as médias. 
Essas partículas intermediárias têm uma probabilidade de flotação maior que as finas e 
menor que as médias. Tanto no caso da proporção de partículas finas não exceder a 
capacidade de transporte das médias (Figura 11-c ), como no caso desta proporção 
exceder (Figura 11-d), o comportamento da recuperação com o aumento da fcAI é 
semelhante ao apresentado acima com a distribuição não-heterogénea. diferindo 
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somente em relação à queda que ocorre na recuperação entre os dois máximos. Esta 
queda não é acentuada pois ocorre a recuperação dos agregados formados entre as 
partículas finas e as intermediárias, o que não acontecia anteriormente. 

Outro caso possível é um sistema composto somente de partículas finas. Neste caso a 
recuperação apresentará somente um máximo, devido à recuperação dos agregados 
entre as próprias partículas finas, que se fmmará a elevados valores da fcAI· 

O modelamento proposto, do comportamento da recuperação da espécie de valor em 
função do condicionamento em alta intensidade, é condizente com a maioria dos 
resultados obtidos por vários outros autores e pelos resultados experimentais 
encontrados neste trabalho. Embora não tendo determinado valores para cada fator que 
compõe as probabilidades, bem como seu grau de influência sobre cada uma. este 
estudo atingiu seu objetivo que era identificar os fatores envolvidos e, através dos 
sistemas estudados, demostrar a validade do modelamento proposto. 

Em relação aos mecanismos envolvidos no processo de Dotação, é postulado que a 
recuperação das partículas finas agregadas a tamanhos maiores representa um 
fenômeno de f1otaçào transportadora. onde o transportador é a partícula de maior 
tamanho, enquanto que a recuperação das panículas finas agregadas às próprias finas 
representa um fenômeno de Dotação auto-transportadora. 
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Figura 10. Efe.ito da função CAI sobre a probabilidade de colisão (a). de adesão (b}, de 
estabilidade (c) e sobre a probabilidade de agregação (d) em função do tamanho 
dos agregados formados entre as partículas (finas/médias ou finas/finas) . 
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Figura 11 . Efeito da função CAl sobre a recuperação das espécies de valor em função da 
distribuição granulométrica das partículas. a) baixa porcentagem de partículas 
finas; b) elevada porcentagem de partículas finas; c) baixa porcentagem de 
partículas finas com presença de partículas intermediárias entre as médias e as 
finas; d) alta porcentagem de partículas tinas com presença de panículas 
intermediárias entre as médias e as finas. 
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S. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados encontrados neste e em outros trabalhos, sobre o efeito do 
condicionamento em alta intensidade, mostram claramente que é necessário considerar 
a possibilidade de voltar ao uso dos antigos "condicionadores" e não continuar usando 
simples distribuidores de polpa. 

Várias alternativas para promoverem o cisalhamento necessário, a um baixo custo, têm 
que ser estabelecidas para cada sistema mineral individuaL A seguir são sugeridas 
algumas opções que poderiam ser estudadas: 

• modificação dos atuais tanques de condicionamento e do sistema de transporte da 
polpa, através da introdução de defletores, ressaltos hidráulicos, misturadores 
estáticos de alto cisalhamento, etc.; 

• recirculação dos "primeiros" concentrados para que estes sirvam como sementes 
para a formação de agregados; 

• mudar drasticamente o conceito de condicionamento de polpa antes da flotação, 
substituindo o sistema atual por super condicionadores, projetados de acordo com 
os valores de energia transferida e grau de turbulência obtidos nos estudos de CAL 
Estes condicionadores deverão apresentar uma geometria. tanto do tanque como das 
hélices impulsoras, que proporcione uma taxa de cisalhamento adequada e uma 
máxima eficiência na transferência da energia à polpa. Entretanto, é claro, 
considerações econõmicas baseadas nos custos de energia versus ganhos em 
produção devem ser levadas em consideração. Todavia, algumas análises iniciais 
indicam que os níveis de energia empregados no CAl não são valores anti
econõmicos, sendo que em alguns sistemas, acréscimos na recuperação final 
maiores que I% já viabilizam o emprego do CAI (Rubio e Brum, 1994 ). 

6. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos neste estudo, são possíveis as seguintes conclusões: 

I . O condicionamento em alta intensidade proporcionou uma maior recuperação de 
zinco com relação aos ensaios sem a etapa de CAl, sendo que não ocorreu 
mudanças substanciais na seletividade do processo O melhor resultado apresentou 
aumento na recuperação de zinco de 14,4 %. 

2. O CAl também causou um aumento significativo da cinética do processo A 
constante cinética de flotaçào do zinco apresentou um aumento de até 2.8 vezes . 

3. Os resultados obtidos são explicados pelo aumento na recuperação de partículas 
finas e ultrafinas, como um resultado de um processo de agregação hidrof-)bica. 
seguido por um fenômeno de flotação transportadora ou transportadora autógena, 
devido ao aumento da energia fornecida à polpa. Isto foi demonstrado pelo aumento 
nos valores de recuperação real , cerca de 31,5 %, e diminuição do grau de arraste, 
2,4 vezes menor, das partículas portadoras de zinco. 

4. A formação de agregados enn·e partículas finas , não flotáveis. e as partículas de 
tamanho médio, flotàveis, ocorre durante o estágio de condicionamento em alta 
intensidade. Em função da intensidade do CAl, primeiramente se fonnam agregados 
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entre partículas finas e médias, que com o aumento da intensidade de 
condicionamento não resistem as forças de cisalhamento geradas na superficie de 
contato e se desprendem novamente . A níveis mais altos de intensidade é possível a 
formação de agregados entre as próprias partículas finas, que também se rompem 
com o aumento da intensidade devido as forças cisalhantes. Este comportamento de 
formação e quebra dos agregados é característico de cada sistema, além da 
intensidade de condicionamento, que é determinada pela energia fornecida e pela 
hidrodinâmica do sistema. Este efeito também depende da distribuição 
granulométrica, concentração e hidrofobicidade das partículas . É postulado que a 
recuperação das partículas finas de sulfeto de zinco ocorTe através dos mecanismos 
de flotação transportadora (finas/médias) e auto-transportadora (finas/finas). 

5. Os resultados obtidos utilizando o processo CAl mostram que é necessária uma 
revisão do conceito de condicionamento e não continuar usando meramente 
distribuidores de polpa. Alternativas para promover o cisalhamento necessáno , a 
um baixo custo, tem que ser estabelecidas para cada sistema mineral individual. seja 
através de mudanças no grau de turbulência do sistema de transporte da polpa. 
modificando o projeto dos atuai s condicionadores ou simplesmente mudando 
drasticamente o conceito de condicionamento da polpa antes da flotaçào. 
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HIGH INTENSITY CONDITIONING TO ENHANCE THE 

RECOVERY OF MINERAL FINES BY FLOTA TION 

ABSTRACT 

Jailton Joaquim da Rosa 

Rafael Teixeira Rodrigues 
Jorge Rubio 

The effect of the high intensity conditioning (H I C), as a pre-conditioning stage for the 
rougher flotation of fine and ultrafines zinc sulfide pat1icles, was studied at Iaboratory 
scale. Thus, after conventional reagentization. the pulp was submitted to a controlled 
turbulence regime with the aim at forming aggregates with the zinc bearing fines . 
Main pararneters were the transfeJTed enert,ry and the degree of turbulence by means of 
the changing the time of HIC, of the stining speed and through modifications in the 
conditioning cell design. 

Results were evaluated through separation parameters. recovery and grade anel by the 
"true" flotation values and their degree of entrainment of values. Best results were 
obtained after pulp HIC and showed an increase in 14.4% the recovery of ZnS. and 
higher flotation rates (at least 2.8 times faster) . These were accompanied by an 
enhancement equivalent to 31 .5 % in the "true" flotation and by the low amount of 
entrained ZnS particles (2.4 times slower). 

Based on these results . and othere a model for HIC is proposed hased on the 
differential behavior of pat1iclc. This model allows to propose that the ZnS fines 
recovery proceeds through canier and/or autogeneous canier flotation . l'ractical forms 
for HJC for the recovery of fines are envisaged .. 

Key Words : Mineral fines , Conditioning, Flotation 
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