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RESUMO 

O presente trabalho, realizado em escala de 
laboratório, objetivou testar um sistema de medição 
desenvolvido para implementação do controle 
automático de nível em colunas de flotação. O sistema é 
composto por um par de eletrodos de aço inoxidável e 
por um circuito eletrônico para geração de um sinal 
elétrico (corrente /tensão). Após passar pelo meio (polpa 
aerada/espuma), o sinal gerado sofre atenuação e é 
detectado por um sistema constituído por uma interface 
ADIDA, acoplada a um computador tipo PC. Os 
resultados obtidos em tempo real mostraram que o 
sistema pode ser aplicado eficientemente tanto para o 
controle de nível de colunas de flotação, quanto para o 
controle de outras variáveis importantes do processo, 
tais como, a tração volumétrica do gás ou "hoúl. up". 

INTRODUÇÃO 

Para a operação eticaz de uma coluna de 
flotação, uma das principais variáveis de controle é a 
altura da camada de espuma. Essa variável esta 
intimamente ligada com a seletividade do processo. 

O controle da altura da camada de espuma 
pode ser obtido por medidas manométricas através da 
seguinte relação: 

(1) 

onde P é a pressão; g é a aceleração da gravidade; PE , 
Pr são respectivamente a densidade da espuma e da 
polpa aerada. LE é a altura da camada de espuma e Lsr é 
a altura entre a posição do sensor de pressão localizado 
na zona de coleta (região da polpa aerada) e o topo da 
coluna. Logicamente a diferença (L,p-LE) é o 
complemento e representa a parte da polpa aerada (Lp). 
O valores de PE. Pr e LE podem ser medidos ou 
calculados. Para o cálculo de PE. Pr e LE é necessário a 
medida de pressão em três alturas diferentes, assim um 
sistema de três equações e três icognistas deve ser 
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resolvido. A figura 1 mostra como obter os dados 
necessários para a solução do sistema. 
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Figura 1 - Metodologia para o cálculo da altura da 
camada de espuma, densidade da espuma e densidade 
da polpa aerada por meio de medidas de pressão. 

As vantagens deste .método são: os valores de 
LE podem ser usados no controle da altura da camada de 
espuma; os valores da densidade da polpa aerada e da 
densidade da espuma podem ser usadas no controle da 
vazão do gás, do fluxo de água de lavagem e da 
dosagem de reagentes . Um aumento na concentração do 
espumante e/ou na vazão de gás resulta no decréscimo 
na densidade da polpa aerada e num aumento da camada 
de espuma. Como o método depende das informações 
obtidas dos três transdutores de pressão um cuidado 
extra deve ser tomado na manutenção e calibração dos 
mesmos. Dados mais precisos são obtidos quando 
sensores pneumáticos são utilizados (Huls et ai., 1991). 
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Com o uso de dois sensores o erro na avaliação do nível 
da polpa pode ser maior do que 40cm (Kosick et ai., 
1991). 

Os métodos que utilizam a condutividade para 
deterninar o nível da interface polpa/espuma são 
baseados na diferença da fração volumétrica do gás, 
mais conhecida como "hold up" e, consequentemente, 
na diferença de condutividade, entre a polpa e a espuma. 
A razão entre as condutividades polpa/espuma variam 
de I O a 20 vezes (Moys et ai., 1992). 

O controle de nível através de medidas de 
condutividade pode ser feito por meio de uma série de 
pares de eletrodos colocados ao longo da altura da 
coluna. A precisão do método é determinada pela 
distância entre os pares de eletrodo. Uma outra 
alternativa é a utilização de um par de eletrodos 
dispostos paralelamente ao longo da coluna com uma 
parte imersa na polpa e a outra na espuma. Dessa forma 
consegue-se uma relação linear entre a altura da camada 
de espuma e a corrente/tensão. 

O controle da altura da camada de espuma 
também pode ser feito por outros tipos de sensores tais 
como: t1utuadores , sensores de temperatura e sensor 
ultra-sônico. 

Outra variável que deve ser controlada é a 
fração volumétrica do gás. Com ela é possível 
determinar a velocidade superficial de bolhas (Sb). A 
velocidade superficial de bolhas afcta tanto a quantidade 
quanto a seletividade do processo de ílotação. Portanto, 
medidas da fração volumétrica do gás são 
impre:>cindíveis para o controle do processo de notação. 
Normalmente os sensores de pressão e condutividade 
são usados para medir a fração volumétrica do gás. No 
caso da condutividade o valor da fração volumétrica do 
gás (eg) pode ser obtido através do modelo de Maxwell : 

e,=(l-k /ko)/(l+O,Sk /ko) (2) 

onde k, k11 são as condutividades da polpa aerada e não
aerada respectivamente. Testes realizados em colunas 
de 91 cm mostraram que os valores da fração 
volumétrica do gás obtidos por pressão e condutividade 
apresentam valores semelhantes (Gomes et ai., 1991). 

Para o cálculo da fração volumétrica do gás 
através de transdutores de pressão é necessário conhecer 
o valor da densidade da polpa (p,.,). Assim a !ração 
volumétrica do gás pode ser obtida por meio da equação 
3. A equação 3 é apenas uma outra forma de escrever a 
equação I, em que o termo que representa a t'ração 
volumétrica do gás (e 8 ) fica em evidência: 

!1P 
e =1---
, P,tg!1L 

(3) 
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A figura 2 mostra esquematicamente como é 
obtido a medida da fração volumétrica do gás através de 
medidas da pressão. 
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Figura 2 - Metodologia para o cálculo da fração 
volumétrica de gás por meio de medidas de pressão. 

PROCEDIMENTO EXPERlMENT A L 

As medidas do nível e da fração volumétrica 
do gás foram realizadas durante os testes de !lotação 
rcversa de minério de ferro. Os reagentes utilizados 
foram: amina (coletor), amido de milho (depressor) c 
HCl/NaOH para o condicionamento do pH da polpa. 
Foram realizados 5 testes para cada concentração do 
coletor (40g/t, 80g/t, 160g/t). O efeito da t'ração 
volumétrica do gás sobre a tensão entre os dois 
eletrodos também foi avaliada. Os experimentos foram 
conduzidos numa montagem constituída por uma coluna 
de acrílico de laboratório de 40mm de diâmetro e 
1600mm de altura. A figura 3 mostra de maneira 
esquemática o aparato utilizado nos testes. 

Duas hombas peristálticas foram utilizadas 
para o controle da vazão da alimentação c da descarga 
do afundado. A vazão da alimentação era controlada 
por um inversor de freqüência que atuava na bomha 1. 
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A vazão do afundado foi controlada via software que 
enviava sinais de controle pela interface AD/DA que 
atuava diretamente na bomba 2. A vazão do ar era 
controlada por rotftmetros previamente calibrados. 

Transtlutor de 
pressão 

Figura 4 - Representação csqucmútica do aparato 
utilizado nos testes. 

Para monitoramcnto do nível foi utilizado um 
sistema constituído por dois cletrodos paralelos de aço 
inoxidúvcl, dispostos verticalmente ao longo da coluna. 
Para evitar polarização nos eletrodos um oscilador de 
I kHz foi utiliz.ado. Esse tipo de sistema possibilita a 
leitura simples sem a necessidade de se usar vários 
canais da interface AD/DA simultaneamente (Kelles, 
19lJ6). 

Para efeito comparativo um transdutor de 
pressão também foi utilizado na coleta de dados da 
coluna de llotação. A leitura do sensor de pressão era 
também realizada via interface AD/DA. 

O sinal de tensão variúvcl entre O e 5 volts era 
enviado para uma interface AD/DA, acoplada a um 
computador PC 41\6 de 66 MHz. Um programa em 
linguagem de programação C++ foi utilizado para 
gerenciamcnto grúfico c numérico dos dados obtidos. A 
figura 4 mostra de maneira esquemútica o circuito 
montado. 
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Figura 4. Representação esquemática da medida de 
corrente elétrica (Kelles, 1996). 

RESULTADOS 

A figura 5 mostra a variação do sinal de tensão 
do cletrodo e do transdutor de pressão, em função do 
tempo. As diferenças observadas entre o sinal do 
transdutor de pressão e do elctrodo podem ser 
explicadas devido a pequenas variações na fração 
volumétrica do gás. Resultados obtidos pelo transdutor 
de pressão mostram que ele é mais sensível às 
perturbações que ocorrem próximas à região onde este 
está posicionado. Essas perturbações podem ser os 
responsáveis pela geração de dados descontínuos. No 
caso do eletrodo, as variações observadas estão 
relacionadas a variação real do nível devido a pequenas 
oscilações na vazão de ar. 

A tigura 6 apresenta os resultados obtidos entre 
a altura da camada de espuma (LE) e a tensão medida 
pelo cletrodo (VP+E) para diferentes concentrações do 
coletor. Os resultados podem ser explicados da seguinte 
forma: para uma mesma concentração de eletrólitos na 
solução, a condutividade clétrica é constante. A tensão 
clétrica entre os elctrodos (Rc) c a resistência conhecida 
(R) também é constante. A equação do circuito pode ser 
assim representada: 

V= R)+ R i (4) 

onde Rc é a resistência da coluna (polpa aerada/espuma), 
em ohms, e i é a corrente elétrica, em amperes. Dessa 
forma qualquer variação na corrente elétrica medida é 
então função da variação associada a altura da camada 
de espuma. 
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Figura 5 - Variação do sinal de tensão e do eletrodo 
durante os testes de tlotação para di fe rcntt:s 
concentrações de colctor. 

154 

0.45 
Q) 

" 0,40 
C'CI 

" 0,35 C'CI 

E 
~ Ê 0,30 

~ -; 0,25 
ra E 5 ::J 0,20 
- c. 
~ ~ 0,15 

w 
...1 0 ,10 

0,05 

0 ,00 

0,00 

0,45 
Q) 

" 0.40 
C'CI 

" 0 ,35 C'CI 

E 
~ Ê 0 ,30 

~ -; 0,25 
ra E 5 ::J 0.20 
- c. 
"iij ~ 0,15 
' w 

...1 0,10 

0.05 

0 .00 

0,00 

0,45 
Q) 

'O 0.40 

"' 'O 0,35 "' E 
::l Ê 0,30 

~ -; 0 .25 

"' E 2 g_ 0 .20 

~ :fl 0.15 
o 
w 

..J 0 .10 

0.05 

0,00 

0,00 

Condições: 
amina: 40g/t 
amido: 250g/t 
pH=9,58 

LE = -0,222V (P+El + 0.432 

R2 = 0 ,97 

0 ,50 1,00 1 ,50 2 ,00 

V(P+E)" tensão do eletrodo (mV) 

Condições: 
amina: 80g/t 
amido: 250g/t 
pH=9.72 

L E = -0,221 V (P+E ) + 0,430 

R2 = 0 ,95 

0,50 1.00 1,50 

V(P+E)" tensão do eletrodo (mV) 

Condtçõe s: 
am <na: 160gi t 
amtdo: 250 qtt 
pH=9,52 

L E = -0.228V !P+E) + 0.437 

R2 = 0,98 

2 .00 

0,50 1 .00 1 ,50 2,00 
V(P+E)" tensão do eletrodo (mV) 

Fi gura 6 - Vari;H;ã o da ai tu r a d;t camada dt: t:spuma com 
a wnsã.o do clctrodo para dikrt:nt.t:s conce ntrações do 
coletor. 

Emhora seja o valor da corn:ntt: ljUt: sofra 
variação , os rt:sultados sii o aprt:scnt.;idos em fornw dt: 
vo ltagem lJUC é medida na passagt:m da correntt: pt:la 
resistência conhecida (R ). 

A fi gura 7 aprt:st:nta os rt: sult.ados ohtidos da 
correlação cnlrt: a tensão medida com o dt:trodo 
totalmente suhmerso na :r.ona dt: cokta ([)()lpa acrada) 
(V,) c a fração volumétrica do gás (e, ) para dift:rt:ntt:s 
concentrações do co letor. A rdaç fio lint: ar ohscrvada 
pode ser explicacL1 como uma aproximaçf1o do model o 



Vl SHMMT I XVIII ENTMME- 2001 -Rio de Janeiro/Bn;zil 

apresentado por Maxwell elJU<ll;ãO 2. O valor da tensão 
do elctrodo totalmente submerso na zona de coleta é 
proporcional a condutividade da polpa, assim uma 
varia(,:ão na !'ração volumétrica do gás resulta em uma 
variação na tensão do eletrodo. 
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CONSLUSÕES 

Informações quantitativa sobre o nível da 
camada de espuma e da fraç;:io volumétrica do gás são 
essenciais para a otimização e o controle das condições 
operacionais da coluna de notação . o sistema 
apresentado para medir direta(tcnsão) ou indiretamente 
a condutividade, se mostrou eficiente para detecção de 
nível c da fraç;:io volumétrica do gás cm coluna de 
notação de laboratório. Os testes reali zados demostram 
que é perfeitamente viável a utili zação do sistema 
desenvolvido para aplicações industriais, tanto para 
coluna de notação, quanto para células de tlotação 
convencionais. 

As elevadas correlações obtidas indicam que 
essas variáveis podem ser determinadas, com precisão, 
através da aplicação desta técnica. A condutividade 
poderá propiciar uma oportunidade muito mais ampl a 
para o desenvolvimento de novas tecnologias, visando o 
controle eficiente do processo de notação em C'oluna. A 
grande vantagem da aplicação dessa técnica é a 
facilidade de sua implantação. Os resultados mostraram 
também que existe a possibilidade da aplicação da 
condutividade no controle de outras variáveis, como por 
exemplo, a porcentagem de sólidos na polpa. 
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