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RESUMO
O processo de !lotação, que comemora seu centenário no presente ano, tem sido sem nenhuma dúvida, o
mais bem sucedido processo de concentração de minerais cm termos de ap licação prática pela indústria
mineral de todo o mundo. A propriedade dilcn:nc iadora é, em sua essência, o gra u de hidrofobicidade
relativo at ingido pelos minerais que se desejam separar. na presença de reagentes químicos que modíticam
suas superficies. As medidas comumcntc empregadas para acessar de forma dircta o grau da propriedade
difcrencíadora variaram de forma hastantc significativa ao longo do desenvolvimento da tlotaçào. Medidas
estáticas de ângulo dt: contacto trifásico (sólido/água/ar) dominara m os estudos fundamentais da tlotação
nos seus primeiros cinqücnta anos de vida. As medidas estáticas foram gradualmente sendo substituídas na
literatura técnica por ensaios de minollotaçüo com o emprego de diversas e diferentes montagens que.
essencialmente, objctivam simular as diversas etapas do dinâmico processo da tlotaçào em uma esca la
muito reduzida. O presente trabalho pretende revisitar essa históri a dos estudos fundamentais do processo
de llotação através das técnicas empregadas para medir uma propriedade , associável ao desempenho do
processo, normalme nte chamada de llotahiliuadc. As técnicas Je microllotaçào mais usuais, suas
similaridades c diferenças e. principalmente, o signiticado dos resultados obtidos serão os assuntos
discutidos c criticados no presente trabalho. Experiências de sucesso e insucesso serão também
comentadas. Uma proposta de padroni zação de ensaios de microllotação será também sugerida dentro do
contexto Ja comparabilidade Jcscjada para os di versos estudos fundamentais reali zados em todo o mundo.

Palavras-<·hll\·c:: j/olarào, llticn!{lola(·ào, j/r!tahi/idadc

325

Araujo, A.C.; Galery. R. , Viana, P.R.M.; Arcnare. D.S.

I. INTRODUÇÃO
Tendo completado I 00 anos em 2005, a tlotação permitiu que a humanidade utilizasse recursos naturais
que eram economicamente não atrativos ou que eram desperdiçados pela ausência de tecnologia adeq uada.
É dit1cil mensurar preci samente os impactos da tlotaçào nas atividades de natureza mineral. De qualquer
forma, é impossível se imaginar a ex traçào mineral económica para praticamente todos os metais básicos
(Cu, Pb, Zn. etc.) sem que a llotaçiio tivesse sido desenvolvida c que sua aplicaçüo ti vesse si do tão bem
sucedida. Di versos outros exemplos cm relação a outros bens minerais metálicos c não metálicos podem
ser dados como no caso de minérios de l'crro, sa is so lúvei s, fosfatos para l'crtilizantcs c muitos outros.
Apesar de um começo pouco c ientífico, a bu sca pel o entendimento dos princípios fundamentais do
processo de tlotação ocorreu a partir da prime ira década que sucedeu ú introdução industrial do processo.
A necessidade de se isolar espécies minerais c estudar o comportamento dessas espécies individua lmente
na presença de reagentes diversos foi logo percebida por alguns poucos pesquisadores aluando no limiar da
aplicação do processo de tlotaçào.
O presente trabalho pretende descrever c discutir o emprego de técnicas laboratoriais dinâmicas. de
pequena escala , nos estudos que visam tentar compreender, de uma forma de natureza mai s fundam ental. as
int crações ma is básicas do processo de !lotação a transfi.Jrmaçào da natureza intcrfacial de superfícies
minerais . Por um tempo significati vo no inicio da aplicação da !lotação utilizou-se óleo como fàse apoiar.
O emprego de ar. que deu origem à técnica largamente empregada hoje, originalmente conhecida como
tlotação cm espuma s, só foi viabili zado a quando se compreendeu que a supcrfkie dos minera is podia ter
seu grau de hidrofobieidade controlado pela adição de reagentes . Esta evolução do processo de tlotaçào
aumentou extremamente a importância de estudos dos sistemas mineral-reagentes. Fazer estes estudos cm
escala industrial ou cm bancada era inviável ti·entc ao grande número de reagentes potenci a lmente
empregáveis em diversos papéis na !l otação. A tabela I mostra. resumidamente, as principais técnicas
empregadas ao longo da história do processo de !lotação.
Tabela I - Téçnicas empregadas ao longo da hi stória do processo de flotaçào
Descrição sucinta
Precursor de outras metodologias de microflotaçào, presente na literatura desde
191 6 (ver ligura I). (Fucrstenau, 1999). (Leja e Poling, 196X).
Usava tubo de vidro com entrada controlada de bolhas individuais de ar (ver
figura 2) , (Cooke e Digrc, 1949).
Flotaçào a vácuo
Cilindro de vidro com prec ipitação de ar facilitada por vác uo. (Schuhmann c
Prakash, 1950).
Usada para minerai s puros c posteriormente para misturas de minerai s. Inicio
Mini cé lula de
com Gaudin c colaboradores a partir da década de 20 do século passado.
flotaç ào (50g)
( Fuerstcnau, 1999).
Célula de Smith &
Célula de vidro com agitador mecânico com haste de vidro permitindo uso para
Partridge
minerais magnéticos(vcr 1igura 3), (Partridge e Smith. 1972).
Célula de Fucrstenau Célula de vidro de 125 mi introduzida cm 1963 com fundo de placa porosa c
"porous frit cell"
agitação com barra magnética, ( Fuerstcnau. 1999).
Criada por Chudacek com forma de tubo de ensaio que é sacudida via mecaCélula EMDEE
Microflot
ni smo pneumático (ver figura 4), (Chudacck et. ai., 1992, Si lva, 2004).
Tubo de Ha llimond
Introduzido cm 1944 por Ha llimond com o ar sendo introdu zido no tubo através
(original)
de um tubo capilar (ver figura 5), (apud. Klasscn & Mokrousov, 1963).
Tubo de Hallimond
Empregado por Ewcrs em 1952, que moditicou as dimensücs do tubo de
Hallimond orij!inal (apud Suthcrland, K.L. and Wark . I.W., 1955).
(modificado I)
Fuerstcnau usou duas formas de admissilo de g;ís: capilar ou placa porosa de
Tubo de ll al limond
(modificado 2)
vidro. Agitação com barra magnética. A versão com placa porosa é hoje usada
mundi a lmente (ver figura 6), (Fucrstcnau ct ai. 1957).
Em função de a lgumas limitaçües do tubo de Hal limond. outras altcraçôes fora1r
Tubo de Hallimond
(outras modificações) introduzidas para uso cm situaçôcs específicas como tubo extensor (ver fi g ura
7), (Marciano Neto, 19X9), (Siwek ct ai., 19X I) .

Técnica
Tubo de ensaio
modificado
Bubble pick -up
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2. DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS

2.1. Tubos de ensaio modificados
Os tubos de ensaio modificados ou nilo, podem ser considerados como a pri me ira técnica empregada para a
micro tl otação de minerais. Os resultados são qtmlitativos c devido à simpli c idade do método os tubos são
usados até hoj e para avaliar-se, de form a exped ita. a condição de flotabilidade de minerais. Quando se tem
um grande nú mero de reagentes a testar, podem ser usados para se pri or izar a realização de testes com
té..:nicas mais apuradas. i\ figura I mostra al guns tu bos usados por Ralston c A llen em 1916.

Figura I -Tu bos de ensaio usados por Ralston e Allen em test es de !lotação.

2.2. "Hubble pick-up"(tubo para captura por bolhas)
A técni ca "bubblc pick-up" gera resultados mostrando regiões de tlotaçào completa, parc ial e nula para
cond ições específicas de adição de reagentes. A cél ula (ver figura 2) é um cilindro de vidro no qual é
inserido um tubo central pos iei onado a poucos milímetros do fund o da célul a. Esta posição é critica, pois o
ar passando pdo tubo, deve ser "pressionado" di rcta mcntc nas partículas no fundo da cél ula até que seja
fonnada uma bolha. Os resultados são simplesmente uma condi ção quali tati va de coleta ou não co leta.

Figura 2 - Scçào transversal de uma cé lul a usada cm testes piek-up

2.3. Flotação a vácuo
A montagem da tlotaçàn a vácuo é simples consistindo de um cilindro graduado de I 00 m i com tampa. O
cil indro é agitado para saturação da solução com ar e posteriormente é conectado a uma linha de vácuo. A
porcentagem de partícul as que !lotam, devido à precipitação do ar na supcrtici c das mesmas quando se
reduz a pressão é estimada visualmente indicando regiões de nenhuma. pouca ou tota l tl otahilidade.

2.3. Mini célula de flotação
A mini célul a é uma pequena cdula de vidro para a tlotação de pequenas amostras, via de regra 50 g. A
cé lula tem um agitador mecân ico c o ar é introduzido pela ação do vórtex que se forma. Uma di visória
vert ical é usada para diminuir o arraste. A espuma é removida corno cm uma célul a de bancada. Podem ser
testados minera is puros. mi sturas s intét icas ou miné rios naturais. Esta cél ula não mostra van tagem se
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comparada com células de bancada que podem ter cubas de tamanhos diversos. A turbulência c o desvio
de polpa para a espuma são grandes. É raro hoje cm dia o uso deste tipo de célula na llotaçào.

2.4. Célula de Smith & Partridge
A célula de Smith & Partridge. mostrada na figura 3, c uma célula de vidro que possibilita a tlotaçào de
minerais fortemente magnéticos, uma vez que a agitação é feita por agitador mecânico também de vidro.
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Figura 3 - Célula de Smith & Partridge

2.5. Célula de Maurice Fuerstenau
A célula de Fucrstenau consiste de uma pequena célula de vidro de 125 ml. O gás é introduz ido na célula
através de uma placa porosa de vidro que cobre todo o fundo da célula c a agitação é feita por barra e
agitador magnéticos. A espuma é removida por pás de vidro e uma placa de vidro é submergida parcial e
verticalmente para se ev itar arraste. A célula é de fácil operação, permite um bom controle das variávei s
operacionais. mostra boa repetibilidade c até hoje ainda é usada em pesquisas de caráter fundamental.

2.5. Célula EMDEE Microfot (Chudacek)
Conforme mostrado na tigura 4 , a célula EMDEE consiste de um tudo de vidro com volume de I 00 mi c
tampa removível. que é sacudido de forrna controlada (número c treqücncia) por um acionador
pneumático. Ao término da agitação do tubo, o material !lotado é separado por sucçào para secagem e
pesagem. As condições operacionais são tilcilmcnte controladas c os resultados mostram excelente
repetibilidade e reprodutibilidade sendo quase totalmente independentes do operador. Encontra-se com
treqüêneia estudos reali zados com EMDEE na literatura atual sobre microflotaçào.

Tubo de vidro

Controle do número e
frequência do sacudimento

Figura 4- Célula EMDEE
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2.3. Tubo de Hallimond
Tubo de Hallimond original: O tubo criado por llallimond. /\. F. cm 1944 está ilustrado na figura 5. Bolhas
individuais de ar süo introduzidas no fundo do tubo por meio de um capilar c passam através de uma
camada de partículas posicionadas no fundo do tubo. As bolhas com as partículas colctadas sobem ao
longo das paredes do tubo e alcançam a superfície da solução quando então se quebram soltando as
partí culas que caem cm um depósito t:spcdtico para partículas !lotadas. Espuma pode eventualmente ser
formada e neste caso a porção supcrim do tubo tem de ser lavada após a abertura do depósito.

Camad a de
particulas

C apilar

Figura 5 - Tubo de Hallimond original.
Tubo de Hallimond modificado: O tubo original de Hallimond sofreu 3 modificações principai s, figuras 6A
c 68. Mctzgcr (apud. Fuerstcnau. 1999) dividiu o tubo em duas partes que se encaixavam através de uma
junta esmerilhada e Fucrstcnau c ~olaboradorcs ( 195 7) adicionaram primeiramente um capilar de 601Jm e
usaram um agitador magnético para promover a suspensão das partículas além de estabelecerem os
paràmctros geométricos do tubo que são usados até hoje. Posteriormente foi acrescentada uma placa porosa
de vidro sinterizado para prodt11:i r uma melhor distribuição das hulhas de ar.
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Figura 6- Tubo de Hallimond modificado (A) e Inserção de placa porosa no tubo modificado (B).
Tubo de Hallimond (outras modilicaçiks): Diversas modificações do tubo de Hallimond para experimentos
cspcci fie os têm sido realizadas . A figura 7 mostra dois exe mplos: o uso de tubo de vidro extensor para
faixas granulométricas mais tinas como uma das medidas para se evitar o arraste das partículas muito finas
(figura 7A) conforme Marciano ( 1987), c o uso de medida contínua de pH e atmosfera controlada na
tlotaçào de minerais carbonatados frac amente solúveis (figura 78). Viana ( 1982).
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Figura 5- Tubo modificado para hlixas granulométricas mai s lin as (A) c atmosfera controlada (B)

3. SUGESTÕES PARA PADRONIZAÇÃO- TUBO DE HALLIMOND
As principais vantagens do Tubo de Ha llimond sobre as outras técnicas an teriormente descritas são: fácil
operação, alto nível de repetibilidade c reprodutibilidade, bai xissimo nivc l de dcpcndcnc ia do operador.
rapidez dos testes, excelente controle das variáve is do teste c resultados de llotabilid adc mostram boa
corre lação com testes de bancada c mesmo com resultados de plant as industria is (Coelho. 19óX). Para se
alcançar as va ntagens li stadas alguns proced imen tos padrão, di sc utidos a seguir, são recomendados.

3.1. Tempo de condicionamento e coleta
Os tempos de condicionamento c coleta devem ser estabelecidos cm testes preliminares, mantendo-se todas
as outras variáve is fi xas. Uma vez estabelecidos. estes tempos devem ser mantidos. Eventual opção pode
ser a adoçào de tempos idênticos aos existentes na literatura de referência do pesquisador para que possa se
comparar os resultados. Ênfase especial é dada , cm gera l, ao tempo de coleta porém dependendo da
natureza do mecanismo de adsorção
do col etor. o tempo de condicionamento pode variar
significati va mente como mostra a li gura ó (Viana. 2005) na micro not ação de cspodumêni o com o lea to.
Es podurrênio - O!eato de Sódio 1 x 10 4 M pH 8
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Figura 6- Curvas dos tempos de condic ionamento e coleta na micro tlowç ào de cspod umênio.

3.2. Velocidade de agitação
A velocidade de agitação estabelecida no separador magnético a feta dirctamcnte a tl otabilidade tanto pela
variação de arraste mecânico quanto pela variação da clevaçüo de partícu las c encurtamento do cam inh o
para a superfície da suspen são. Considera-se que a melhor condição de agitação é a máxima possível em
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que· não ocorra arras!.: das partículas na ausência de reagentes colctorcs. A curva da fi gura 7 ilustra a forma
geral de dependência da tlotabilidadc com a velocidade de agitação na presença de colelor.
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Figura 7- Variaçüu da tlotabilidadc com a velocidade de agitação.

3.2. Vazão de gás
Verifica-se na figura X, adaptada de Fuerstenau cl aL ( 1957). que a tlotabilidade varia dirctamentc com a
vazão de gás_ Vazões de gás acima de 100 mi/minuto geram !luxos turbulentos no tubo com conseqüente
arraste das partículas de forma praticamente independente do tamanho das partículas e do sistema que se
estuda. Vazões usuais são de I O a XO mi/minuto para faixa de granulometria de I 00 a 300 f-lm.
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3.2. Testes em duas etapas- depressão e coleta
Para a realização de testes t:om uso de duas etapas distintas, primeiro depressão e depois colcta, têm-se
normalmente duas opções:
•
Condicionamento com o depressor dirctamcnte na parte inferior do tubo c posterior
complementação da soluvão rara o condicionamento com o coletor
•
Condicionamento com o depressor c colctor fora do tubo c transferência da suspensão
rara o tubo
Considera-se que o condicionamento timt do tubo . possibilita melhor controle da mistura das soluções c
aparentemente melhor homogeneização das mesmas_ Testes realizados com quatro minerais, amido e
amina. mostraram que, quando as opcravões de condicionamento eram realizadas dirctamcnte no tubo,
ocorreu maior variabilidade dos resultados de tlotabilidadc (Viana, 2005). Os valores de notabilidade
fóram também sistematicamente menores nesta situação. O grútíco da figura 9 mostra os resultados obtidos
quando se realizou as etapas de condicionamento fora do tubo_
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