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RESUMO 

Este trahalho ohjeti va contrihu ir para um melhor entendimento da imporlància da hidrodinâmica na llota,·ão de 
panículas grossas de apatita (diâmetro de partícula dp2 0.25mm). Ensa ios de microllotação foram conduzidos com apatita 
(ângu lo de contato "' X5-XX") na presença de oleato de sódio ( I 00 mg/1) em pH= I 0.5 versus número de Froude ( Fr). número 
de Reynolds (Rc) e energia média dissipada (f) . Os resultados mostraram máxima recuperação (R>'!O'k) quando 
0 .3<Fr<IU\: Rc::o 4x 10 ' e E"' 0.1 W/kg. Para condiçiks hidrodinâmicas mais qu icscentes ( Fr«U: R e< 4x lO! c Edl. l Wlkg ). a 
recuperac;<io de apatita dec resceu devido ao fato de grande número de partículas se encontrarem scdimentadas (carencia de 
suspensão) enquanto que para condições hidrodiniímicas mais severas (Fr>2Jl: Re> l04 c f > l.<lW/kg) a recuperação foi 
quase nula devido à destruição do agregado apatita-ho lha. 

PALAVRAS-CHAVE: tlotaçào. partíc:ulas grossas. apatita. hidrndinúmica. c~ lu la s mednicas. 

I. INTRODUÇÃO 

Estima-se que 0.2 milhão ton/ano de apat ita grossa (diâmetro > 0.1 O mm) sejam perdidas nas 5 maiores usinas brasile iras de 
tlotação de fosfato . Como conseqüência . temos a queda de produ ti vidade dessas usinas c o aumento da geração de resíduos 
sólidos (rcjeitos) que são d ispostos no meio amh icntc. 

A prática industri al do processo de !lotação tem mostrado que partículas uc um min~rio, emhora submetidas üs mesmas 
condições físico -químicas (pH, concentração de reage ntes. te mperatura e tensão superficia l). apr.:sentam dese mpenho 
diferenciado cm função de sua granu lornetria. como ilustrado na figura I. As haixas recuperaçíies de apatita grossa 
observadas podem estar associadas a urna liheração deficiente ou a condiçiies hiurodinâmicas desfavoráveis à !lotação 
dessas partículas. Esta segunda poss ihilidade será ahordada no presente trahalho. 4ue objeti va contrihuir para um me lhor 
entendimento da importânc ia ua hidrodinümica na tlotac;ão de partículas grossas. 
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Figura I: Recuperação de apatita versus tamanho das partíc:ulas. Resultado obtidos em ensaios de !lotação (roughal 
conduzidos com minério de túsfato cm cé lula Dcnwr de lahrátorio (Leal Filho et ali i. 2004). 
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Tratamentos teóricos para o problema da baixa nxupcraçüo observada para panículas grossas en frentam um pr:hico e 
importante dilema: as forças 4ue promovem a suspcnsüo das partículas c seu encontro com as bolhas de ar. süo as mesmas 
que pode m desestabili zar o agregado partícula-bolha. promovendo a sua destruiçüo. Diferentemente do processo de adesão 
partíeul<~-bolha. 4uc está rdacionaun it l'ísi<.:o-química de superlkic da p<~rtkul a. a wlisão partícul a-bo lha c a estabilidade do 
agregado constituem processos que s:'to largamente akt auos pelo ambiente físin1 dentro da cé lula de !lotação. onde a 
hidrouinàmica tem imponància fundamental (Leal Filhu et ai. 200~; Jcwctt. ll)XO; Rodrigues et ai. 2001; Schulzc, ll)77; 
Ralsit>n et ai. ll)l)l)) . 

Em cé lulas mednicas. para colidir com as bolhas de ar c !lotar. as partículas devem estar cm suspensão. Esta pode ser 
considerada como '' result ado da turbulê•nL·ia (macroturbulência ) criada pela rotat;ão do impeliuor tN J c também pelo 
deslocamento ascendente das hulhas de ;tr dentro du tanque. Este fato inuka que a llotac;ão é rea li zada em amhicntes 
altamente turhulcntos (Número de Reyno lds de impdidores em escala industrial na faix a de J0"-107

) c um bl>m 
entendimento dos fenC11ne nos re4uer a utili tat;ào da teoria es tatística da turbul ência. onde uma extensiva simplificação de 
complicadas lei s caracteriza sua aplica<;àl>no processamento mineral <Schuhcn, Jl)l)9). 

Para se gara ntir completa suspens,to de partículas cm liLJUidos, Zwietc ring (Zwic tering. Jl)S g) propôs o c ritério de que 
.. nenhum S<í liuo re pousasse no fundo do tanque por mai s de I o u 2 segundos"; tal critério te m sido usado na engenharia 
mineral através da t.lenominação .. Is cTiiNÍIIIII ... A ahordagem inicial proposta por Zwictering vem sendo modifi cada por 
outros pesLJuisadores de forma a incluir os efeitos causados pela prescn<;a de ar dentro da célula de !lotação (Shulzc. 19H4). 
Assim. um valor críti co para a rotação do impclidor (N",,, . .,) 11 0 qual o .. Is cri/C'riu111 " é valido pode ser experimentalmente 
determinado; este valor c tamhém uepenuent..:. como mencionado . da a..: ração na LJUal a tlotação é conduzida. 

Diferente da suspensão da partícula . a qual. como apr..:sc ntado . é largamente controlada pda macroturhuli'ncia, a dispersão 
do ar na polpa. as co lisôcs turbulentas pan ícula-bolha e a ucstrui<;ão do agregado partícula-bolha são controladas pela 
microturbulência. A intensidade c a estrutura da microturhul~nc ia depende somente da taxa de di ssipação de energia e da 

viscos idade cinemútica da polpa. A energia média dissipada (E) em tanques agitados e aerauos contendo uma massa de 
polpa M e dissipando uma potência P. é ex pressa pela eLJLtação I . Entretanto. na reg ião próxima ao impcliuor. a magnitude 
da diss ipação de energ ia pode ser de I O a ]() vo .es sup..:ri or ao valor médio (Sc hubert. ll)l)9; Schul1.e. 19H4 ). 

E= P/M ( I J 

Utili za ndo-se a teoria da microturbulência isotnípica de Komolgorov . tlutuaçf>cs locais da di ssipação de energia que 
ocorrem no interior da cé lula de llot:u;ão pode m se r despruat.las. simplifi cando o problema. Assim. o va lor médio de outras 
vari;íve is que são rdevantcs para a hiurodinftmica de llota<;ão de partículas grossas pode ser determinado; velocidade 
turbulenta . mínima acekração dos vcírtices. raio dos menores vcírticcs, tensôcs de cisalhamento. etc (Schubert , Jl)l)lJ; 
Schulze. ll)g4 ). Técnicas modernas baseadas em CFD ( Compll laliona l f'ilficf Omamics) c também em Laser Dopler 

V<'locimme/IT têm gan hado a atcnç~o dos cientistas e enge nheiros engajados neste assunto. A tend0ncia em hidrodinàmica 
de !lotação caminha em uireçào a essa' técn icas 1 Leal Filho et ali i. 2002). 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Cri sta is de apatita ígnea (massa cspccifil'a = 30XO kg/m ' >de Montciro-PB foram cominuíuos abaixo de 48 malhas Tyler 
(0.295mm) e posteriormente peneirados. O material na fr;u;ün - 0.29.'\mm + 0.20Xmm foi purifi cado através de separação 
cm líquidos densos c posteriormente cm separw;ão magnética em um separador isoUinâmico Frantz. A amostra purificada 
foi lavada com acetona . e tanol e água antes uns experimentos de !lotação. As esfe ras de vidro (massa específica = 2480 
kg.inr'J túram pe nei radas e a massa da fração - 0.2lJ.'\ mm + 0.20Xmm túi utili zada nos experimentos de !lotação. Tanto para 
a apatita quanto para as es feras de vidro . o difunctro médio das partículas Iil i ca lculado como sendo dr=0,24gmm. Este valor 
corresponde à média geométrica das aberturas das peneiras (0 .2l)5mm e 0.2ogmn1) que foram utili zadas para a class itl cação 
dos súl idos. 

Oleato de sódio (pureza analítica! túi usado como colctor para a apatita c um acetato de éter amina (Fk>tigan-EDA lú rnecido 
pela C lar iant do l:lrasil) cnmo coktor para as esferas de vidro . Hiurúxido de sôd io (grau ana lítico) foi usado para a 
regulagem do pH . 
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O ângulo de contato (A) das partículas de apatita e esferas de vidro. apús condicionado com a so lução de coleto r. foi 
determinado através do método de Washhurn (Suhramanyan ct ai.. 1999). A apatita Iili condicionada com oleato de sódiL' 
( 100 mg/1) e pH=I0.5 por I minuto. assim como as csláas de vidro lúram cond ic ionadas com EDA (75 mg/1) cm pH=IO 
por I minuto. A magnitude dos ângulos de contato medidos mostrou-se na fai xa X5"<Ad!R" para as duas espéc ies de 
sólidos. mostrando a hidrofobicidadc destas espécies. A viscosidade da polpa (!J,) foi calculada utili zando-se a cqua~"ilo 2 
(Roscoc. 1952). onde !lwé viscosidade dinâmica da <igua c <I> é a fraç;io volumétrica da polpa ocupada pelos sú lidos . 

!Jp = !lw ( 1-<J>J'·' t2l 

Os experimentos de !lotação foram condu zidos cm célula de micro llotaçào (di Cunctm=.l2.2mm: altura=94.2mm) cuj as 
dimcnsiies e formato assemelham-se ao tradicional tuho de Hallimond modifi cado . Agita,·ão foi promo vida por um conjunto 
eixo-impelidor acoplado a um agitador com controle de velocidade de rotaçiio c um torquímetro . O material !lo tado t(li 
removido manualmente da célula através de uma pequena espátula . Güs (nitrogénio) foi borhulhado dentro da célula de 
microtlotação através de uma placa de vidro sinteri zada (raio médio dos porns=0.26mm). O diCnnetro médio das holhas (dh = 
0.37mm) foi estimado pelo método descrito por Manqiu (Manqiu ct ai .. I<J XX) hascado no hold-up e na vazão de ar 
alimentada no sistema. De acordo com Yianatos (Y ianatos ct ai.. 19XX ). o valnr estimado para d, é± 15 "k do valor reaL 

lmpclidores (tipo cilindróide. pá retangular c turbina de Rushton ) com di ümetro (comprimento) de 15mm e largura de 6.52 
mm foram usados nos experimentos de tloação. A rotação do impclidor (N) foi variada na fai xa de 0.(l7s· ' a 49.33 <1 .Todos 
os experimentos de !lotação foram conduzidos com I grama de sólidos. suspensos cm solução contendo os co letores. A 
tensão supert1cial de amhas soluçiics de coletores (y) 1\mnn medidas através do mé<Jndo da placa de Wilhclmy. Para a 
snlução de oleato de sódio ( 100 mg/1 ). y=3 2 mN/m a 20"C c' para a solução de acetato de éter amina (75 mg/1). y=36 mN/m a 
20"C. Após I minuto de condicionamento com co lctor. gás (N 2 ) foi introduzido no sistema a uma va zão de 8.33x I O 7 m

1
/s 

(hold-up :o: 3%) !lotando-se por 60 segundos. Após c<Jda ensa io de minoflotação. os produtos llowdo e afundado f(,ram 
filtrados. secados e pesados. A recupcraçiio fo i calculada dividindo-se a massa do produto !lotado pela massa de 
alimentaçiio, expressando os resultados em porcentagem. 

Para descrever as condiçi\cs hidrodinâmicas dentro da cé lula de !lotação. o di âmet ro do impelidor (0). rotação do impelidor 
(N) e propriedades físicas da polpa foram combinadas para fornecer os nénneros adimcnsionais: Reynolds (Rc ) e Froudc 
(Fr). Informações sobre esses números estão apresentadas na wbe la L 

Tabela 1: Parâmetros hid rodinâmicos adimensionais referent es ao sistema macro (c4uipamcnto) de vari:íveis . 

Parâmetros 

Número de Reynnlds-Re 
(Rat.ão entre 1\l rças inerciai s c 

viscosas) 

Equações 

Re = (N D2 p)I!J,. (.\) 

Variáveis 

p = massa es pecífica da polpa 
!1, =viscos idade din<imica da polpa 
g = acclcra\·ão da gra vidade I 

f--- -:-:-:----:--=--:---=---+------------ - - - - - -1 N = velocidade de rotação do i1npclidor 
Número de Froude-Fr 

(Razão entre forças 
gravitacionai s e inerciais) 

Fr=N ' Dig t4l D = di úmetro do impdidor 

O número de potênc ia (Po) é um parfunetro hidrodinJ mico relacionado com as macrovariúveis: N. D, p e P (potência). A 
potência transmitida para o impelidor e. cnnscqüentemcntc. para a polpa. demonstrou ser menor que a sensibilidade do 
torquímetro disponível cm laboratório. Assim. Po foi estabelecido através de equaçiíes empíricas (Nagata, 1975) . que são 
válidas somente para impeli dores do tipo pá rctangular operando com R e > I O. 

Para resolver o problema da geo met ria do impelidnr utilit.ado nos experimentos de llotaç;io (ti po cilindróide). fo i necessária 
a realização de correçõcs no número de potencia. baseadas na relação existente entre este e o coeticiente de arraste 
hidrodinâmico (Cn) de Cllrpos imersos. Esta correção leva c m consideração. a inda. a similaridade geom~trica en tre os 
impclidores c a rclaçào comprimento/largura ( LIW 1 no caso de impelidorcs do tipo pá-retangular. ou diâmetro/largura 
(D/W) no caso de impclidorcs do tipo cilind ró ide. 
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O cilindróide utilizado nos experimentos possui relação D/W tk 2.3. Foi necessário, então. realizar uma interpolação 
numérica para os valores de ('1, de cilindróides L' de p{ts retangularcs encontrados na literatura (Sissom ct ai., 1972: Knudsen 
et ai.. 195ll) c calcular o rator de correlação I dado pela equação 5 para D/W=2.3. A magnitude de Po relacionado com o 
impe lidor tipo cilindn\ide l<1i calculado pela equação ó. 

I z IC 11 (para cilindn\ide de D/W=2.3li/IC, (para pá rctangu lar de LIW=2.:l)i z 0,60 (5) 

(6) 

Ond~ Pn,. 11111drú 1 t~,· c Pnpa retai iJ!Iil;u são n nümero de potência referente ao impclidor tipo cilindr6ide e tipo pá retangular, 

respectivamente: I é o fator de correção c assume o valorf z 0.60 para D/W=2 ,.'\ . O número de potência foi utili zado para 
determinar a potê ncia (P) lúrnccida para a polpa nos ensaios de microllotação. ohtida através da equação 7. onde Pé a 
potência t<>rnecida para o impelidor. Po é o numero de potência. N é a velocidade de rota<;ão do intpelidor. D é o d iâmetro 
do impel idor e p é a dL·nsidade da polpa. 

(7) 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta sec~·ão serão apresentados os resultados ohtidos nos ensaios de mi..:rnllolação rea li zados em lahoratório c resultados 
de investigaçlíes efctuadas cm escala industrial, que huscam ressaltar a importância da hidrodinâmica na tlotação de 
partículas grossas. 

Os res ul tados ohservados nas figuras 2-4 indicam que é poss ível obte r altas recupcraç(ics ( R>90% I para partícu las grossas 
de apati ta desde que as condiçôcs hid rodinfunicas sejam fa voráveis : O .. k Frdl.X: Re-4x I O.l c E-0 ,2W/kg. Além disso. a 
recuperação de apatita grossa versus Fr. R e c c indicaram que em condi<;ües mais quicscentes (Fr<0.3: Rc<4x I o·' e E<O. I 
W/kg). existe uma dcficiên<:ia na suspensão das partículas. ao contrário de condiçôes mais turhulentas (f'r>OJI: Rc>4x I 0

1 
e 

E>I .O W/kg ), onde o agregado partícula-holha é destruído (ohscrv;~<;üo visua l). Para se !lotar partículas de apatita grossa 
eficientemente . deve-se cncomrar um cq ui líhrio entre as fnn;as que suspendem a partícula c promovem o encontro desta 
com a ho lha e aquelas que promovem a desagregação pa rtícul a-holha. 
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Figura 2: Rccupcraçüo de apatita c esferas de vidro (d"=0.24Xmm) ve rsus nú me ro de Reynolds . 
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Figura 4: Recuperação de apatita e esferas de vidro (d,=0.24Xmm) versus energia média dissipada (E). 

Analisando-se as figuras 2-4. c comparando-se a recupenu;ào da apatita c de esferas de vidro. é possível ohscrvar que para 
condições mais ca lmas (Frd), l , Re<2000 c f<O, I W /kg). a recuperaçãn das eskras de vidro é cnnsidera vclmente maior que 
a recuperação de apalita. Corno a massa específica da apatita é consideravelmente maior que a das esferas de vidro (30RO 
kg/nr' ••ersus 2480 kglm\ as condições hidrodinâmicas adotadas foram suficientes para promover a suspensão cticien te 
das esferas de vidro. não ocorrendo o mesmo no caso das partículas de apalita. Desde que a suspensão das partícu las poderia 
ser considerada como um resultado do fenômeno de transporte causado principalmente pela turhulência (macroturhul ênc ia) 
criada pela rotação do impelidor (N), as partícu las de apat ita dcmanUam maior diss ipa<ç·üo de energia para serem suspensa~ 
que as esferas de vidro. No entanto. snh condições hidrodinâmicas mais ca lmas L'aracte ri zadas por Pr<O.O I . a recupera~àll 
de esferas de vidro é influenc iada pela geometri a do impclidor. como ilustra a figura 5: o impelidor ti po ci lindrúide 
produziu recuperações mais haixas que os impdidorcs do tipo p{l rctangu lar e turhina de Rushton. Utili zando-se o .. , _, 
criterium"de Zwictcring. o impelidor do tipo p;i rctangul ar (N"'""" = 7.5 s 1

) c turhina de Rushton (N,,,;,., = 7,0 s 1
) foram 

mais eficientes que o impclidor do tipo ci li ndróide (N,.,.;,;,., = 9,5 s 1
) para promove r a completa suspensão das pan ículas. 
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Sob as condições ma is turbuklllas adotaJas neste sistema experimental. a recuperação de esferas de viJro e apatita fo i muito 
bai xa. No cntantu. lk: acordo com a fi gura 5. soh as mesmas cond i\·ôcs de turbulê nc ia . a rcc upcra~·ão de esferas de vidro foi 
tamb0m muito baixa. independen te1nente do tipo de impelidor utilizado nos experimentos. A interpretação para este 
fenômeno é daJa por Shult.e (S hul zc. I 'JH4): microturhu l ~ncia. que é responsáve l pela desagregação part ícu la-bolha. é 
independente de sua lúnte geradora . 

Como a Jcstruiçüo do agregado partícu la-holha é rass ívd de ocorrer em conJiçôcs muito turbulentas. e la é responsável pela 
hai xa recupera~ão espcrada para partículas grossas se comparado com partículas mais finas . Estudos cinét icos atualmcnte 
conduzidos j unto ii Escola Politécn ica da US P têm inJicado este caminho (Lea l Fil ho . 2003 - CN Pq processo 
n"307 1 OV2003-0 : Grat. id. 2005 - FAPES P processo n"04/136H5-2 ). 
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Figura 5: lntlu~ ncia da geometria do impelidor (D= I5mm: W=6.52rnm) na recupcra~ão de esfe ras de vidro 
(dr =0.248mm) ve rsus número de Froude. 

lnforrnaçõcs sohrc as cond içiícs hidrodin:lmicas que operam cé lulas roughcr utili t.adas cm plantas industri ais de !lotação no 
Bras il são arrcsentadas na tahda I L Corno todas as cé lulas pesquisadas foram li•rnccidas r e la We rnco. seus irnpelidores 
possuem a mesma similaridade geométrica . O vai\11' da energia média dissipada ( 1.3 W/kg l determinada na planta industrial 
de Cata lão (Copchras) suge re que a desagregação partícula-holha é esperada de ocorrer. Os números de Reynolds e de 
Froudc estão na faixa das outras cé lulas industrias brasileiras. excetu na usina de Cajati (Bungc). 

O número de Froudc na r lama industrial de Cajati (f'r= 1.3) foi considerave lmente maior que o número de Froudc de outras 
plantas industriai s (Fr=0.6 c Fr=O.X). a lgumas modifit açiies foram real izadas em um hanco de células (banco- I ), enquanto 
que um outro banco (hanco-4) foi usado como refcrl'nci a. A velocidade de rota<; :u> do imrelidnr (N) no hanco-1 foi 
sutilrncntc redu zida de fo rma a diminuir o nú mero de Froude (Fr-1 ). Os resultados estão apresentados na tabela li I. onde é 
poss íve l observar que o contd1do de P,O, de partícu las gro" as ( +65 malhas Tyler) no rejeito do banco- ! é 
considcravdrnente menor que na banco-4 . 
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Tabel a 11 : Características hidrodinâmicas de cé lulas mccfmicas <.k algumas plantas industriai s brasileiras concentradoras de 
fosfato. 

Empresa 
Localização da 

Tipo de célula Re (xiO•) 
planta industrial 

Fosfe rtil Tapira-MG Wcmco- 120 
Ultrafcrtil Catamo-GO Wemco-144 
Copehras Catalão-GO Wemco- 120 

F!unge Ca jati-SP Wemco-66 
·• Potência determinada por tlu xo de corrente c medidas de voltage m. 

1 
.. 

1 n.d.= não determinado. 

O.<J 

u 
1.0 
0.5 

Fr E ~·~ 

0.6 
!' l 

o.x I I 

- - r----
().li U W/kg 
u i " ') 

Tahela III : Desempenho da tlotaçflo de dois bancos de cé lulas mecânicas da plama industrial de Cajat i (Bunge) . 

-
Caracteristicas das células e suas pcrforma nces Banco- I Banco-4 

Diâmetro do im_I)Ciidor (m) 0.29 0 .29 
Rotação do impc lidor (min · ) 350 400 

Número de Froudc LO u 
Conteúdo de P20 ; (+65 malhas T yler) na alimentação tX .5 ±< Uil'if ' '' (X.5±0.X )r;,. 1

-, 

Conteúdo de P20 ; ( +65 malhas Tyler ) nos rcjcitos (2,6±0.6) r;, ' '' (4.X± IAJ 'Ir ,. , 

' ' 'Média de P,O, contido obtida durante 9 horas de opcraçito contmua. 

4. CONCLUSÕES 

Partículas grossas de apatit a (dp=0.25mm, üngulo de contato-X5"-XX") apresent aram müxima recuperação (R>9tYk ) cm 
ensaios de microllotação quando OJ<Fr«Ui: Rc-4x 10'

1 
c <-0.1 W/kg. Para condiç<i es hidrodinâmicas mais calmas (Fr<(U : 

Re<4 x lO-' c E<O, I W/kg). a recuperação de apatita decresceu tk vido a uma de fi c iência na suspens;1o das partículas. 
e nquanto que para condiçôes hidrodinâmicas mais severas (Fr>2: Re> lO' c E> 1.0 W/kg) a recuperação também dec resceu 
devido ü destrui ção do agregado part íeula-holha. Partículas grossas de esferas de vidrn (dp=0.25mm. ünguln de cnntato-R5"-
88") apresentaram recuperação semelhante à da apatita . exceto sohre condi<; iies hidrodinâmicas mais quiesccntes. Neste 
caso. esferas de vidro (massa espedfica=2480 kg/m

1
) !lotaram melhor que a apat ita (massa especíllca=~OXO kg/m 

1
) porque 

o impc lidor, nesta;, condiçôcs. foi capaz de promover hna suspensão de parte das partículas. Estes resultados mnstram que 
altas recuperaçôcs de apat ita (c esfe ras de vidro) são possíveis de serem ohtidas cm células mecânicas , desde 4ue as 
condições hidrodinftmicas sejam favorüvci s. 

Para ilustrar o comportamcmo hidrodinâmico na flotação de partículas grossas de apatita. modificaçiics em escala industrial 
foram testadas: a ve locidade de rotac; fto do impel idnr (N) foi diminuída de forma a diminuir o número de Froudc de Fr=1 .3 
para Fr= 1.0. O conteúdo de P,O, na fmção + 65 malhas T ylcr dos rejcitos decresceram ue 4 .8% para 2.6 'k . 

S. AGRADECIMENTOS 

Os auto res expressam seus agradecimentos à FAPESP (Fundação de Amparo a Pesqui sa do Estado de São Paulo. proces'<' 
no 04/ 136X5-2) c ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvol vimento Cicntilico c Tccno lúgico, processo n° 307 1 03/2003-0) 
que fornecem subsídios para esta pesquisa. Os autores gostari am de estender os agradecimentos às mineraçôcs de fosfato 
Fosfertil. Bunge e Copcbras por proverem in fo rmaçôcs muito útei s para a clahora,·ão do presente artigo . 

426 

! 
' 

) 

: 

I 



Graziel. H.A. : Rodrigues, W.J.; Leal Filho. L.S .. 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Fnggler. H. S .. Jl)9l). l}elllenrs o(che111iml reacrion engineering, 3rd edition. Prentice-Hall. ll67pp. 

Grazicl. H.A .. 2005. Flota,·;'to de Apatita cm Células Mecânicas: Aumento da recuperação de partículas grossas através do 
controle de vari áve is hidrodinâmicas. Projeto de pesquisa FAPESP processo n°04/ 1.16X5-2. 

Jcwett. A .. I liXO. Fonnation and disruption or particlc -huhblc aggrcgatcs in llotation. ln: P. Snmasundaran <Editor). Fine 
Particles Prucessing. Vol. I. AIME. Ncw York . pp. 720 -754. 

Knudscn. J . G.: Kats. D. 1.. . l'l5X. Fluid d yna mics and hcat transfcr. McG raw Hill. New York. pp. 246-322. 

Leal Filho. L S.: Rodri g ues. W. J.: Ralston. J.. 2003. lmportance of hydrodynamics in warsc particlc llotation. Procecdings 
nf the inte rnational confcrence Flotation and Flocculation - from Fundamentais to Applications. University of South 
Australia. Mawson Lakes. pp. 203-2 12 . 

Leal Filho. L.S .. 2003. Flotaçã<> de Apatita cm Células Mccünicas: Aumento da recuperação de partícul as grossas através do 
controle de variáve is hidrodinümicas. Projeto de pesquisa CNP4 processo n'·' 3071 OJ/2003-0. 

Leal Filho. L.S .: Rodrigues. W.J.:Lima. O.A.: Barros. L. A. F .. The role or hydrodinami<:s in warse apatite tlotatio n. 
Proccdings of thc Confcrcnce lkncficiation of Phosfate IV- Miami , 2004. 

Manqiu . X.: Finch. J . A .. l'IXX. Bubhk diamcter cstimation in a mcchani <:a lly agitated flotation cell. Minerais and 
Melllllurgim/ Processing. 5. pp. 43-44. 

Nagata. S .. Jl)75. Mi.ri11g: pri11ciples wul llf'f'limrions. John Willcy & Sons. Ncw York, pp. 1-65. 

Ral ston, J .. Fornasicm. D. and Haycs. R .. 1999. Buhhlc-particlc atta<:hmcnt and de tachment in llotation. flllemarional 
Jounwl o(Minaal Pmcessing. 56. pp.lll - 164. 

Rodrigues. W. J.: Leal Filho. L S. : Masini. E. /\., 2001. Dimensionlcss hydrodynami <: paramete rs and thcir inllucnce on 
tlotation hehavior of cnarse glass spheres . Minerais t.'ngineering, Vol. 14, pp. 1047-1054. 

Roscoe. R .. Jl)52 . Thc viswsi ty of suspcnsions of rigid spheres. Brirish ./numa! o(Â f'f'li ed Phvsics. 3. pp. 267-269. 

Sch uhert. H .. Jl)l)l). On the turhulen<:c - controlkd microproccsscs in llotation machines. 111/l'mariona/ .!ou mal o( Minem! 
Processing. 56 pp. 257-276. 

Schulzc. H. L 1977. Ncw thcorcti <:<tl and <:xpcrimcntal investigations on stahilit y of buhhlc/partidc aggrcgates in tlotation: 
a theory on thc uppcr particlc sizc of lloatahility. lnremuriollul Joumul o(Mi11eml Processi11g. 4. pp. 241-25'1. 

Schul zc. H. J.. 19H4. Phrsico -cltemical dr'J II<'IIIUJT proces.w·s i11 florarinn. Elsev ier. Amstcrdam, pp. 21-52. 

Si >.>om. L E.: Pitts. D. R .. 1972. Elements of transport phcnomena. Mt:Graw Hill. New York , 765 pp. 

Suhramanyan. T. V.: Monte . M. 13. M.: Middea. A.: Valdivicw. E.: Lins. F. A. F.. Jl)'J'J. Minerais Enginccring. 12. pp. 
1.\47-1357 . 

Chi. V. W .: Gray. J. B .. Jl)66 . Mi.ting: rlu•nJT wulfJJW'tice, vol.l. Acadcmic Press lnc .. New York. pp. 123 - 124 .. 

Yianatos. J . B. : Finch. J. A.: Dohhy. Ci. S.: Man4iu. X .. l'l'IX . Buhhle sit.e cstimation in a huhblc swarrn. I Co/1. lmerfúce 
Sciena. 12(>. pp . l7-44. 

Zwietcring . N. T .. lli5X. Suspending ofsolid particlcs in liquid hy agitators. Chemical t.'ngineering Science, X. pp. 244-253. 

427 


