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RESUMO 

A célula de flotação flash tem sido utilizada para aumentar a recuperação na concentração de minérios de metais básicos 
e preciosos e produzir concentrados de flotação mais grosseiros para facilitar a etapa posterior de filtração. 

Testes de bancada realizados na Caraíba em 1995, simulando a flotação flash, produziram concentrados mais grossos e 
indicaram aumentos de recuperação de cobre superiores a 1% na etapa rougher. 

A partir de 1998, o minério passou a conter maiores proporções de bornita e menores de calcopirita, resultando em 
concentrados mais finos e na elevação da umidade da torta de filtração de 11-12% para 14-17% 

Retomaram-se os testes em 1999, em bancada e escala piloto, para subsidiar a tomada de decisão pela instalação de uma 
célula flash no circuito de moagem. 

Testes de bancada, realizados segundo procedimento do fornecedor de equipamento, produziram concentrados flash com 
teores acima de 50%Cu e recuperações de 46%. 

As campanhas de testes piloto usaram duas amostras diferentes . De imediato demonstrou-se a produção de concentrado 
mais grosseiro que atenderia à filtração. A campanha piloto 1999 não ind.icou ganho de recuperação e a campanha 2000 
indicou um ganho da ordem de 1, 7%. 

A célula flash adquirida junto a um fabricante foi adaptada com base nas observações feitas na etapa piloto e industrial, 
viabilizando sua operação em condições extremas de concentração de sólidos, o que evita perda de produtividade no 
moinho de bolas por excesso de diluição com água. 

Apresentan1-se sugestões como deve ser conduzido um desenvolvimento experimental visando a implantação de uma 
célula flash num circuito industrial já em operação. 

PALAVRAS CHAVES : flotação ; flash; moagem; filtração ; umidade; recuperação . 

L INTRODUÇÃO 

A célula flash basicamente consiste em um tanque cilíndrico, agitado com um rotor, onde se injeta ar. Ela é instalada 
no circuito de moagem e classificação, sendo normalmente alimentada com o underflow dos hidrociclones, e em casos 
especiais com a descarga do moinho. O concentrado flash normalmente tem teor de concentrado final e é enviado para a 
etapa de desaguamento junto com os concentrados de outros setores da planta. 

A falta de conhecimento da Caraíba na operação desse tipo de célula levou a se percorrer um longo caminho até instalar a 
célula em 2000, envolvendo testes de bancada, testes piloto e visitas a plantas que têm esse tipo de célula. Mesmo depois 
da instalação houve surpresas e foram necessárias melhorias para viabilizar o seu uso. A experiência vivida pela Caraíba, 
resumida nesse trabalho, será de utilidade para os especialistas em tratamento de minérios envolvidos com esse assunto, 
principalmente aqueles que precisarem planejar ensaios e decidir pela inclusão desse tipo de célula em suas usinas. 
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2. O PROCESSO NA CARAIBA, A MUDANÇA NO MINÉRIO E OS PROBLEMAS DE 
FILTRAGEM 

O fluxograma da usina industrial é ilustrado na Figura 1, já incorporada uma célula flash. 
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Figura 1 -O processo de moagem, classificação e flotação na Caraíba, já com flotação flash. 

A moagem é feita em estágio único com minério abaixo de \11 polegada sendo reduzido para 70%-150mesh. São utilizados 
ciclones para fazer a classificação e adiciona-se cal na moagem. São adicionados reagentes (coletor ditiofosfato/ 
ditiocarbamato e espumante MIBC-metil isobutil carbinol) na bacia do overflow do ciclone e a flotação é feita em células 
mecânicas Wemco de 500 e 300 pés cúbicos. O esquema de flotação é simples e do tipo contracorrente. O concentrado 
rougher passa por duas etapas de limpeza. O minério entra com cerca de 2,5 a 3,5%Cu e produzem-se concentrados com 
35-40%Cu. A recuperação varia entre 85 e 93% com uma média de 89%. 

A mina a céu aberto da Caraiba exauriu no final de 1998. Passou-se a alimentar minério exclusivamente da mina 
subterrânea e imediatan1ente o teor de alimentação subiu de - 1,2% para cerca de 3% Cu. Também mudou a composição 
dos sulfetos de cobre, com aumento de bornita, diminuição de calcopirita e surgimento de pequena quantidade de 
calcosina/digenita. Como a bomita e a calcosina são mais friáveis que a calcopirita o concentrado passou a ser mais fino 
que o usual até 1998. A filtração nunca havia tido problemas com umidade e passou a produzir tortas com 14-1 7% de 
umidade, com característica pastosa. O concentrado deve ser vendido com uma umidade máxima de 10%, de modo que se 
tinha um problema sério a resolver. Passou-se a cogitar sobre o uso de uma célula flash como solução total ou parcial para 
o problema, pois a mesma poderia aumentar a recuperação e também porque o valor a ser investido numa célula flash era 
muito inferior ao de um novo sistema de filtragem tipo prensa ou de discos com meio de filtragem cerâmico. 

3. DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

3.1. Testes de Bancada - 1995 

Os testes de flotação em bancada realizados em 1995 objetivaram aumentar a recuperação no tratamento de um tipo de 
minério que não flotou bem na usina industrial. O texto a seguir foi extraído do relatório emitido na época (Rezende, 
1995) : "Parte significativa das perdas ocorreram na forma de partículas finas que não flotaram . Acontece que boa parte 
desses finos foi produzida pela quebra de partículas grossas de sulfetos que já estavam liberadas e seriam mais facilmente 
flotadas. Assim, se o processo de moagem e fiotação for modificado de modo a evitar a sobremoagem das partículas j á 
liberadas e com bom tamanho para a flotação , a recuperação de sulfetos naturalmente deve aumentar". 

" Nos ensaios fez-se a moagem do minério sempre pelo mesmo tempo total, chegando-se a uma moagem final de - 80% 
abaixo de 150# em todos os ensaios. Entretanto, em cada teste, parou-se o moinho após um tempo variável e a moagem 
conseguida até então foi denominada de moagem primária. A polpa foi colocada na célula de flotação , adicionou-se água, 
controlou-se o pH em 10,5, dosou-se 18 g/t de coletor e 25 g/t de espumante e flotou-se por 1 minuto em todos os testes 
menos o último. A polpa de rejeito foi decantada e o mesmo volume de polpa que havia sido retirado do moinho retomou 
para o moinho para completar a moagem. O produto moído foi completado com a solução sobrenadante separada na 
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decantação, por conter reagentes. Adicionou-se mais 5 glt coletor e 5 g/t espumante MIBC. Flotou-se por 19 minutos 
complementares, totalizando 20 minutos de flotação . No último ensaio fez-se diretamente a moagem final de 80% -150# 
e flotou-se por 20 minutos, mesmo tempo total dos outros testes, usando as mesmas dosagens totais de reagentes. Os 
resultados de recuperação global após 20 minutos (1 + 19min. nos testes com flotação flash) podem ser vistos na tabela 
I e figura 1." 
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Tabela I- Resultados dos testes de flotação flash- amostras P565 e P565A. 
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Figura 2 -Efeito da flotação flash sobre a recuperação 

8,6 

10,0 

10,3 

10,3 

(%) 

37,7 I 

48,4 1 

"Verifica-se um aumento na recuperação final quando se faz a flotação flash. A recuperação é maior quando a flotação 
é feita com a moagem primária mais grossa, pois se diminui a sobremoagem dos sulfetos. Os teores dos concentrados 
flash foram da ordem de 30%Cu, sendo que esses teores poderiam ser maiores se o tempo de flotação fosse inferior a 1 
minuto. As recuperações obtidas na flotação flash foram da ordem de 45% na amostra P565 e 32% na P565A, ou seja, 
uma parcela considerável dos sulfetos deixou de ser sobremoída e por causa disso a recuperação global foi aumentada 
em mais de 1%." 

A granulometria obtida nesses ensaios é diferente da que se tem na prática industrial de flotação flash. O underflow 
dos ciclones tem material bem mais grosseiro. Entretanto esse tipo de teste mostrou ser muito útil, pois provou que 
era possível recuperar mais evitando sobremoagem e também indicou o quanto a mais se podia recuperar com aquelas 
amostras de minério. 

3.2. Testes de Bancada - 1999 

Em maio de 1999 foram realizados testes exploratórios em escala de bancada com amostras coletadas no underflow de um 
dos hidrociclones da planta industrial. O procedimento adotado: 

Materiais I equipamentos necessários: 
Equipamento padrão para testes de flotação: célula de flotação de laboratório de 1,72 1 operada a 1100 rpm 
Peneiras 6#, 10#, 20#, 35#, 48#, 65#; 100#, 150#, 200# e 325# e agitador de peneiras. 
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Atividades Críticas: 
a) - Coletar amostra de under do ciclone. Volume mínimo de amostra : 8 litros. Imediatamente devem ser realizados os 
ensaios para mínimízar oxidação da amostra. 
b) - Peneirar a amostra em 6#. O material passante será usado nos ensaios. A densidade de polpa deve ser de 
aproximadamente 1,7 g/cm3 . Ajustar com água. O pH deve ser de 10,5, ajustar com cal. 
c) -Agitando a amostra, retirar 1 alíquota de aproximadamente \ti litro de alimentação, que deve ser filtrada, secada, 
peneirada e analisada por fração (p/ CuT). 
d) - Teste 1: retirar uma alíquota de 1, 7 litros de polpa sob agitação 

dosar 10 g/t de coletor 
dosar espumante igual à dosagem adotada na usina 
executar procedimento padrão de flotação 
peneirar produtos e analisar CuT por fração granulo métrica (fração com no mínimo 5 g de material). 

Teste 2 : Idem com 20 g/t coletor; Teste 3 :Idem com 30 glt coletor; Teste 4: Idem com 40 g/t coletor 
e) - Procedimento padrão de fiotação : 

tempos de condicionamento: com rotor no fundo e sem entrada de ar; 
inicial - 1' --- para 2o concentrado - 30" ---- para 3o concentrado - 30" 

tempos de fiotação: com rotor a 25 mm do fundo e com entrada de ar mínima, de modo a promover 
flotação seletiva (bolhas pequenas), 

lo concentrado 15" ----2o concentrado+ 15" ----3o concentrado+ 30" -----4o concentrado+ 1' 

Os resultados obtidos em um dos ensaios (ver Tabela II) indicaram que, com 2 mínutos de tempo de retenção, conseguia
se recuperar em tomo de 46% do cobre na forma de um concentrado contendo aproximadamente 53% Cu. Esse tipo de 
ensaio indica ser possível fazer a flotação flash, dá uma idéia do teor do concentrado a ser obtido e estima quanto se pode 
recuperar nessa etapa. Esse procedimento, entretanto, não permite estimar quanto se pode aumentar de recuperação com 
a utilização de flotação flash. As condições de teste foram 9,6 g/t de coletor; 23,9 g/t de espumante, pH 10,5; 60% sólidos 
e densidade de polpa 1,7 g/cm3. 

Tabela II -Resumo de resultado de teste de flotação flash -procedimento Outokumpu. 

Tamanho Massa (g) % Cu Distribuição Cu (%) Retido simples (%) Passante acumula(%) 
-65# +100# 8,7 50,3 6,3 14,3 85,7 

-100# + 150# 16,3 55,0 12.9 26,8 58,9 
-150# +200# 11 ,0 58,0 9,1 18,1 40,9 
-200# +325# 14,9 54,0 11 ,5 24,5 16,4 

-325# 10,0 46,0 6,6 16,4 0,0 
Total 60,9 53,1 46,4 100,00 

Tendo em vista os resultados obtidos em 1995 e 1999 e visando pelo menos resolver o problema de filtração, partiu-se 
para a realização de testes piloto. 

3.3. Testes Piloto- 1999/2000 

Usou-se um moinho de bolas, um classificador espiral para desaguar o rejeito da célula flash e um hidrociclone para fazer 
a classificação da descarga do moinho. A célula flash era de 150 litros, capacidade compatível com a planta piloto. 

A experiência nas duas campanhas permitiu conhecer o comportamento da flotação flash conforme segue: 
• Partiu-se com 60% de sólidos na célula flash, valor usado nos testes de bancada 1999. A baixa rotação da célula usada na 
campanha 1999 forçou o uso de maior dosagem de espumante e inviabilizou maiores dosagens de coletor no moinho. A 
espumação era muito instável devido à turbulência e alta tensão superficial causada pelos sulfetos sobrenadantes. A partir 
de um ensaio em que se conseguiu uma boa espumação com 70% de sólidos na flash deixou-se de usar o classificador 
espiral. O moinho trabalhou bem com o rejeito da flash retomando direto para o mesmo. 
• Na campanha 2000 dosou-se todo coletor na moagem e dimínuiu-se a dosagem de espumante. A maior rotação da célula 
(500 rpm), o dobro da rotação da campanha 1999, foi decisiva para a melhoria da flotação flash. 

A diferença entre recuperações no circuito moagem/flash/ciclone e somente flash se deve ao fato de que a célula flash 
trata uma carga circulante, e que retoma à célula flash após repassar pelo moinho. Como a carga circulante na primeira 
campanha é de,.._,() vezes (572%) e o mínério passa várias vezes pela célula, a recuperação de cobre a cada passada tem que 
ser cerca de 6 vezes menor que a recuperação global obtida pelo outro método. A tabela IV mostra os resultados médios 
da etapa de flotação em células mecânicas e a tabela V os resultados médios globais dos circuitos. 
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Tabela III - Resultados médios das campanhas de testes piloto com flash x sem flash - etapa flas h. 

rei. rec. Carga Carga 
Kecup. 

Recup 
Teor do Circui- Circu- Circu-

Tempo flash 
mas-sa flash Teor de 

rejeito !ante na !ante na 
de reten- base 

Campa-
massa 

AF OVER CFF base alim. da 
to moa-

ção na under_ 
alimentada 

cone. 
da célula gem c/ ciclo- ciclo-

nha %Cu %Cu %C u flash alim., célula célula rejeito 
(t/h) 

t/h %Cu 
flash flash nagem nagem 

flash flash e over e 
%Cu : rec. sem com 

(min.) cone. 
s/flash flash fla sh 

cone. 
flash 

1999 1,31 2,85 2,33 47 , 1 0,03 32% 2,56 2,43 6,27 531 % 572% 1,18 5,66% 

2000 1,90 2,52 2,03 36,5 0,05 38% 1,65 1,44 3,0 448% 438% 1,00 14,0% 

Tabela IV- Resultados médios das campanhas de testes piloto com flash x sem flash- etapa células mecânicas 

massa (t/h) CF sem CF com 
Recup 

Recup 
Campa-

que alimentou 
OVER 

célula flash célula flash 
massa cone. 

RF (%Cu) 
mecân icas 

mecânicas 
nha (%Cu) mec. (t/h) sem flash 

mecânicas (%Cu) (%Cu) 
(%) 

com flash(%) 

1999 1,30 2,33 40,7 31 ,54 0,07 1 0,373 86 ,3 82,0 

2000 1,86 2,03 37,9 31 ,19 0,087 0,363 85,3 78,8 

Tabela V - Resultados médios dos testes piloto com flash x sem flash - resultados globais 

TEOR TEOR %cobre 
% massa Kecup. Kecup. 

CONC. CONC. na fla sh 
cone. global globa l %sólidos %sólidos 

Campa- AF CONC. 
em rei. 

flash RF (%) - p/ (%)p/ corte % no no 
nha (%Cu) t/h 

-sem -com 
sobre (%Cu) teores - 150# moinho moinho 

flash flash cobre total 
teores 

(%Cu) (%Cu) 
cone. sem com sem flash com flash 

recup . 
tot" 1 flash flash 

1999 2,85 0,08 40,7 35,6 36 28 0,373 87,7 87,9 

2000 2,52 0,12 37,9 33 ,0 44 40 0,363 85,4 87,1 79 70,7 69,4 

Nas duas campanhas os concentrados das células mecânicas tiveram em média -31 %Cu e derrubaram os teores de 
concentrado final. O circuito mecânico deveria ter trabalhado de maneira mais seletiva. As curvas de teor x recuperação 
na flotação em células mecânicas da Caraíba são, via de regra, muito planas, ou seja, uma queda de teor não afeta 
significativamente a recuperação (Rezende, 1998). Assim, pode-se comparar as recuperações sem atentar aos teores de 
concentrado. 

Na campanha 1999 as recuperações foram similares enquanto que na campanha 2000 a recuperação aumentou 
significativos 1,7% com a inclusão da flotação flash. Os concentrados produzidos pela flash eram grossos o suficiente 
para aliviar a etapa de filtragem do concentrado global. 

4. ESCALONAMENTO PILOTO____. INDUSTRIAL 

- A maneira maís simples de fazer o escalonamento é usando o procedimento a seguir. 

Na planta piloto usou-se uma célula com tanque de 150 litros e com volume efetivo da ordem de 150 litros x 0,8 = 120 
litros. Na segunda campanha de testes, considerada mais eficiente em termos de operação de flotação flash, alimentou
se cerca de 1,9 toneladas por hora de minério (Tabela III). Na usina alimentam-se 200 toneladas de minério por hora. 
Fazendo-se uma regra de três para se calcular o volume efetivo necessário na usina para manter a mesma proporção taxa 
de alimentação I volume da célula flash da planta piloto chega-se a: 

(200 I 1 ,9) x O, 120m3
- 13 m3 efetivos ou cerca de 16m3 de volume nom.inal. As opções de células existentes no mercado 

indicavam a compra de duas células Skim-air da Outokumpu Oy de 8m3 ou uma célula Dorr-Oliver de 18m3_ Essa 
segunda opção acabou sendo a mais vantajosa para a empresa. 

5. CÉLULA FLASH NA PLANTA INDUSTRIAL 

Devido à dificuldade de descarregar espuma nos testes piloto introduziu-se um cone interno na célula Dorr-Oliver. 
Posteriormente, com a ocorrência de grandes bolhas de ar que pertmbavam a superfície da espuma, por sugestão dos 
operadores da flotação, instalou-se uma saia de borracha perfurada, igual às existentes nas células mecânicas Wemco, 
resolvendo o problema de estabilidade de espuma e melhorando significativamente a operação. A célula flash existente 
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na Caraíba tem a configuração confonne a Figura 3. 

Figura 3- Célula Flash da Caraíba 

A célula flash começou a operar em Agosto de 2000 conforme circuito da Figura 1. O moinho é alimentado a uma taxa 
de 190-205 tlh. O produto da moagem é bombeado e classificado por ciclonagem. O overflow dos ciclones alimenta 
a flotação mecânica e o underflow alimenta a célula flash. O rejeito flash alimenta o moinho enquanto o concentrado 
flash (40%Cu a 45%Cu) se mistura com o concentrado das mecânicas dando um concentrado final composto (37%Cu a 
39%Cu). Este concentrado é bombeado para o espessado r de concentrado e na seqüência ele é filtrado e estocado no pátio 
para posterior embarque. A tabela VI apresenta algumas variáveis operacionais da planta de moagem. 

Tabela VI: Algumas variáveis operacionais da planta. 

Variável Valor 
Volume de água nova no moinho 15m3 a 20m3 
Volume de água na descarga do moinho 450 m3 a 500 m3 
% sólidos no overflow dos hidrociclones 42% a 44% 
% sólidos no underflow dos hidrociclones 82%a 84% 
% sólidos na descarga do moinho 80%a 82% 
Tamanho de corte no overflow dos 

68% a 70% < 150# 
ciclones 
Carga circulante(%) 250 %a 300% 

Os cálculos preliminares indicavam que seria possível operar a célula flash a 68% de sólidos e tratar todo o underflow 
dos ciclones, sem afetar a produtividade do moinho. Inicialmente houve dificuldade de operar com o underflow dos 
dois ciclones, e as diluições estavam afetando a moagem, com o que se acabou trabalhando com a célula com uma % de 
sólidos bem mais alta que a prevista, chegando a 80- 82% de sólidos, surpreendentemente com boa descarga de espuma. 
Toda a água nova do moinho foi desviada para alimentar a célula flash possibilitando uma máxima diluição da polpa do 
underflow sem acrescentar mais água que o normal. Posteriom1ente conseguiu-se operar tratando todo o underflow dos 
ciclones na célula flash . 

Com a instalação da saia de borracha a operação ficou equilibrada a ponto de garantir a produção de concentrado com 
teores acima de 40% Cu. A filtragem respondeu favoravelmente, passando a produzir torta com wnidade na faixa de II % 
a 12%, confonne estimado. 

Uma grande ajuda da célula flash é a redução do teor de cobre na alimentação da flotação com células mecânicas, em 
tomo de 17% a 20%. Ela alivia o circuito de células mecânicas evitando sobrecarga na etapa de limpeza. Se a flash não 
estiver operando muitas vezes é preciso acrescentar um banco extra de limpeza, no caso, 9 células de 300 pés cúbicos. A 
economia em gasto com energia elétrica e com manutenção é evidente e considerável. 

A amostragem da alimentação do moinho é feita com uma mini-torre de amostragem projetada na Caraíba, aproveitando 
equipamentos da antiga torre de amostragem da planta de rebritagem. A mini-torre é constituída de três estágios de 
amostragem (1 amostrador tipo vai-vem e dois tipo vezin) e dois de rebritagem (dois rebritadores cónicos). 
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6. CONCLUSÕES 

Em muitas operações industriais a célula flash aumenta significativamente a recuperação. Os testes de bancada realizados 
em 1995 indicaram ganhos superiores a 1% na etapa rougher ao se evitar sobremoagem dos sulfetos. Os testes piloto 
indicaram ganho só na segunda campanha realizada em 2000. Na operação industrial é impraticável determinar o aumento 
de recuperação. Teoricamente, ao se diminuir a sobremoagem dos sulfetos e retirar, o mais cedo possível, concentrado do 
circuito, está-se favorecendo uma melhoria na recuperação. Assim, acredita-se que a flotação flash esteja aumentando a 
recuperação em cerca de 1%. 

A operação da flash alivia muito a operação de filtragem. Essa meta foi atingida plenamente. As vantagens operacionais 
envolvendo a filtração e posterior manuseio de concentrado compensam o trabalho extra de operação da flotação flash. 

Diminui o gasto em energia e manutenção na flotação de células mecânicas, porém aumenta o trabalho de manutenção 
com a operação da torre de amostragem e com a tubulação e válvula de descarga, área problemática da célula flash. 

As adaptações realizadas na célula industrial viabilizaram o uso da célula sem afetar a eficiência de moagem. 

7. RECOMENDAÇOES PARA DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL VISANDO 
INSTALAÇÃO DE FLOTAÇÃO FLASH 

Sugere-se estimar o ganho de recuperação preliminar em testes de bancada tais como os realizados em 1995, estimar 
o teor de concentrado da flash e recuperação potencial na etapa flash usando o procedimento delineado nos testes de 
bancada 1999 e levantar dados finais para decisão e para o escalonamento em testes piloto. 

Se forem feitos muitos testes de bancada em muitas amostras diferentes pode-se deixar de fazer a etapa piloto. 
Alternativamente podem ser realizados testes cíclicos de bancada, ou testes fechados, incorporando uma etapa flash. Se 
não forem feitos testes piloto recomenda-se usar um tempo de retenção na célula flash industrial em tomo de 2 minutos. 

Os fabricantes e a prática industrial em outras usinas indicavam que seria necessário um tempo de residência igual 
ou superior a 2 minutos. Os testes piloto, no entanto, indicaram um tempo de 1 minuto, com carga circulante alta. No 
escalonamento para a moagem industrial da Caraíba, levando em consideração as cargas circulantes envolvidas, 572% 
na piloto e 264% na usina, estimava-se a um tempo de 1,6 minutos. Se fosse adotado o tempo baseado na prática normal 
teria sido comprada uma célula maior, sem necessidade. O mérito da escolha do equipamento adequado, e de menor custo, 
deve ser dado ao conhecimento adquirido nos testes piloto. Posteriormente, a adoção de maiores% de sólidos na flotação 
flash aumentou o tempo de residência para ~2,3 minutos. 
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