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RESUMO 

Entre os modelos c inéticos mai s utili ~:ados na ava lia\·ão do processo de tlotação estão. cm primeiro lugar. o modelo 
cláss ico de primeira on.km c. dentro de uma COilCCpy~ln semelhante , o mm.Jc lo de prime ira ordem com di stribuição 
rctangular de n otabilidades. 

Um ITil>delo alte rnativo que tem s ido usado com ajuste razoávd cm ensaios de bancada é o modelo composto que inclui 
uma tlotabilidade rápida inicial c uma ma is lenta na !itse final do processo, com d uas constantes cinéticas diferentes . 
Estes aspectos são di sc utidos no prcscnh.: trabalho, co1n exemplos de aplicação ,) n otação catiônica de minério de 
pirocloro . 

Para a rca li zaçüo de ensaios de mirrollota~:lo foi projetada uma aparelhagem especi a l. com a lguns deta lhes visando 
minimizar a passag t.:m das partículas meno res. por efeito da agitação. para a câmara do concen trado e um s istema de 
agitação no topo da célula para li hera r imediatamente da espuma as partículas !lotadas. 

Ensaios realizados com cass itcri ta fina c m pi! -4 permitiram determinar a constante ci nética para quat ro faixas 

granulomé tricas d ifcrcnlcs. até um limite de 1 4~Lm. utili zando-se sulfosucc inamato de sódio t.:omo coktor. Neste caso o 
model o d~ primeirn ordem mostrou-se coerente. sendo o coctici cnk de correlação linear do gráfico ln( 1-R) versus t 

sempre superior a O.tJ5. 

PALAVR AS-CHAVE: micro flotaçiio, c ind ica, piroc loro , eass it crita, partículas fin as 
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I. INTRODUÇÃO 

A eficiência da tlotaçfto Jc partículas tinas h.::m sido ohjcto de muitos ~stmlos tt:úricos c ex perimentai s. como indicam os 
trabalhos de revisão realizados por Trahar ( 19X I ). Kin~ ( 19X2 ). Lynch ct ai. ( 19X I) c Schult.e (I 'IX4 ). Destes trabalhos 
depreende-se que a dificuldade de n.!cupcnH;ào das partic:u\as mais finas ~atribuída a lltton:s hidrodin;im icos c ao efeito 
da carga clétrica das partítulas c bolhas. O tamanho das bolhas é também uma v<.~riúvd importante. sobre a qu<-~1. no 
entanto, tem sido difícil exercer um controle .:fctivo. 

A n.::cupcray{io na !lotação inic ia-se com a e tapa de adesão entre r~u1kulas hidrofúhicas c hulhas, seguida do transponc 
do agregado formado na polpa até a espuma . drenagem c cnriquccimt.:nto da espuma. até completar-se com a remoção 
da espuma da célula. No entanto. cada uma dessas etapas ocmTc, de 1~110, cm vú rios estágios. 

A formação do agregado cstúvcl par1icula-bolha é considerada a etapa controladora du velocidade de flotaçào. Para sua 
cfctivaçào é necessário, em primeiro lugar, que as trajctúrias da partícula c da bolha permitam uma aproximaçào atê 
uma dist:im:ia mútua muito pequena . Sendo a bolha , cm geral. de dim,:-nsôcs hcm maim·L·s. o e.,·táf.:io inicial de cofi.,.ão 
assemelha-se à situa~r· fio de uma partkula aprox imando-se de uma interface plana. A dasticidadc da superfície da bolha 
permite a fonnaçào de uma dcpress.\o no momento do choque . Philippoff (1952) c Fvans ( 1954) desenvol veram uma 
teoria para calcular o tempo de contato ou induçào admitindo que a hnlha absorve a energia c inética da particula, ao 
formar-se a depressão. Esta energia cinétil'a é tran sformada em energia potencial. Ao retomar sua forma l.!sférica 
original a bolha poderá. cm determinadas circunstúncias. atirar a panicula de volta ú po lpa . Para haver tl<lta,ào. é 
ncccssúrio ainda 4uc. durante o tempo de induç:lo. ocorra o aúeiKuçamento e a ruptura do filme líquido que separa a 
partícula da bo lha . 

No processo de tlutação o estágio final da dapa de cnlcta é n.:prcscntado pela expansão do menisco de conta/o formado 
no ponto de ruptura do filme, permitindo o estabelecime nto dL' um ângulo de contato elevado c estável entre a partícula 
c a bolha. 

Os detalhes do mecanismo m:ima descrito têm sido discutidos por diversos autores. tendo alguns abordado o problema 
(Tomlinson c Flcming. 1963, Gonzalcz. 19 7~) sob o ;in~ulo da probabilidade <k llotal';lo (PI). pela expressão: 

onde: 
Pf l'c · Pa · Ps 

Pc = probabilidad.: de colisão bolha-partícula 
Pa = probabilidade de adesão (adcl~açamento c ruptura do filme liquido durante a colisão) 
Ps :·.:. probabilidade de fonmu;ào de um agregado cstúvd. capa; de suportar as turbulê ncias no inte rior da cdula 
de !lotação (função do àngulo de contato). 

A probabilidade de colisão partícu la -bolha ( l'e) ft>i ahordada cm diversos trabalhos (Reay c l(atclill. 1975a. b. Flint c 
llowarth, 1971. J\nfruns c Kietchcncr. 1997) . sendo consensual que a probabi lidade de colisão cstú rel ac ionada 
din:tamentc com variáveis físicas tais como di<imetro das bolhas. densidade das partkulas c do líquido . viscosidad~.? da 
polpa. veloc idade relativa panícuh1·ho lha, L' . cm particular. com o di:·unctro das partkulas (dp) . 

. 
1 H 

~ 
" 

Tt:mpu (min) 

Figura I -Recuperação do pirocloro cm funçüo do tempo para duas dnsagcns de ativador cm pH ~ 3.0: Acctadiamin -
120 g/t c MCSSJ (depressor) , .. 3011 g/t. Linhas cheias ajusta~cm do Modelo.\ . (Oliveira ct ai.. 2001) 
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Para os casos mais complexos de !lotação aplicada a amostras de miné rio. vários modelos têm sido utilizados com 
sucesso. Oliwira et ai. (200 I). em estudos e inét icos realizados cm escala de hancada. testaram alguns modelos que têm 
sido discutidos na literatura (Cuéll ar. 1'!7X: Su ct ai. . 19'! X: Yuan ct ai.. 19%: Ek. 199 1. Klimpc l. 19S0). O tratamento 
estatístico dos dados obtidos foi bas~ado cm um prog.rama de ajuste não linear de mínimos quadrados (Axum 4. I, 
Mathsoft ). e a lguns resultados são apr~scntados na Fi gura I . 

Os tr0s modl'ios lllCill'Íonados süo: I) Modelo clúss ico de primeira on .. km; 2) Modelo de primeira ordem co m 
distribuição n.:ta ngu lar tk flotahilidades; 3) Modelo dl' distrihuição de tl otaç~\o rúpid a c lenta . 

Os resultados da Figura I corn>hmam a val idade dr> terceiro modelo (!l otação rápi da c lenta ) aplicado ao sistema de 
reage ntes utili zados para tlotaçüo do pirocloro para dois valores de concentração de ativador (Nar:). Este modelo fo i o 
qw: aprescntou u mdhor ajuste para os resultados nhtidos cm cdula Ol!nvcr, cm escala de banGtda. 

No pn:sL·ntc trabalho, o modelo simples de primeira on.km foi utili zado com hoa adequaç<Jo na anúlisc dos resultados de 
tl ota~·ào de uma amost ra rura do mineral í..:ass iterita . 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para os estudos ci11diws de microllotaçüo. ti>i proj e tada uma aparelhagem especial (Fig. 2). Nesta aparelhagem a 
ctunara dt: tlo taç~io apresenta uma ullura (21 cm). portanto bem maior que a de tubos ll a llimond descritos na literat ura. 
O obj etivo foi minimi 1ar a passage m das partículas menores para a cümara de cokta do corlt..:cntrado por efeito de 
agitação. 

'I . &IUU OO.'I liOIIIGNi to co 
J) .C lliOAIIIIIo O( 'L0U(ÃO 

)) • UTIUNGU\.IIo .. t!tlO 

41· ClNIIollllo O( COlltfA 01 COfolet:llliiiAOO 

~1 · StSTltiU. Of COLfTA OOS (~C(NUOOS 
ll . $1)1fNA [)( A 4II IA\,J.oPAIIA (Iu f 8 11'"'0Al !.PV .... 

Fi g ura 2 - Tubt' llallimond modificado para estudos ciné-t icos 

Com a mesma finalidade . existe ai nda um estrangulamento do diümctro do tubo, recu rso semelhante ao utilizado por 
Siwck ct ai. ( 19X I) no projeto tk uma mic ro-célula para llotaç;io de particulas tinas. Esse rktalhc não prcjudka a 
passagem da corrcnh: de bolhas ~tstTIH .. knt..:s. de v c; que esta h.:nde a passa r próx imo ú parle superior O a curvatura tio 
tubo . A càmara de colcta do concentrado apresenta paredes com grande inclinação (60° c 70° ) para fa vorecer a desc ida 
rúpida do material flot ado . Um sistema de ag itação na parte superior ev ita a acum ulação de espuma. O agitador de 
bastão de v idro tem na sua extremidade vúrias pcrfuraçôcs por onde é introd uzido um fio metá li co, com a tinalidadc de 
quehrar as holhas. sem provocar grande ag itaç;io da po lpa . Durante a tlotaçào. o concentrado era colc tado em intervalos 
de tempo cronoml!trados e as fra~·ôcs sepa radas pelo estrangulamento de um tubo de horracha com pinças do tipo Kclly. 
dotadas de cremalheira. 
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Uma prát ica alternativa tem sido o acompanhamento do volume !lotado cm relação ao tempo cm um tubo ca librado. 
Esta solução é, no entan!O. inadequada, devido ao erro decorrente da variaç<lo do volume aparcnt~ do material !lotado 
com a concentração do colctor. Um:.l outra cow.:cpçào de microcélulas para ensaios c inéticos foi tambCm desc rita por 
Lin c Metzer ( 1969). Esta aparelhagem utiliza. no entanto. a tlotaçtio a vúcuo para geração das bolhas de ar. Um modelo 
de tubo Hallimond modifi cado por Dobias (I 'IX I) utiliza um coletur de traçiies rotativo acoplado à cámara de coleta do 
concentrado. O sistema utili1.ado no prcscnh: trabalho apresenta como característica uma maior simplicidade eh: projeto 
c operação. 

3. RESULTADOS 

No presente trabalho os resultados foram analisados ú luz do modelo de- primeira ordem cm rc\açào ú conCl'tltraçào (C) 
de particulas na célula, ex presso pda equação: 

dC ~ · k C 
dt 

( I ) 

Após integração, e adotando-sc convenientemente a rctupcr:.u;: ~i o ( K) l'Omo variúvcl . a cquaçào anterior toma a forma: 

ln(l - R)~ k ·I ( 2 ) 

onde: k = constante cinética para a faixa granulométriea rcspc\.:tiva . 

Nos estudos de ci nética de tlotaçào fo i utilizada uma amostra Je cassite rita utili zando a aparelhagem c a metodologia 
acima descritas. Inicialmente. ensaios de tlotaçào cm pH -..::: 4.0 com IOmg.L 1 de Proco\ CA-540 foram rcali t:ados 
utili zando-se amostras prev iamente classificadas cm diferentes Htixas granulométril:'as . O material tlotado era co letado 
separadamente nos intervalos de tempo de 10. 60. 'lO. 120 e 150 sc•gundos. c a rccupcra~ào acumulada (R) calculada 
para cada intervalo de tempo (I). 

Os resultados obtidos estão aprese-ntados na Figura 3, cm gr{tlico Jc ln( I R) versus t. ;\ indinaçào de cada reta t(li 
determinada diretamcntc dos dados numéricos. utilizando-se de um programa <.k rcgrcss<lo linear. que também tOrnccc 
o coeficiente de correlação em cada caso. Este coeficiente foi sempre superior a 0_95 . o que signitica uma confirmação 
da coer0ncia do modelo de primeira ordem cm relação ô conccntraç:io de partículas na célula. Observa-se um 
decréscimo significati vo do va lor da nmstantl' c inCtic.1 com a diminui\·:lo do tamanho médi o das panícu las. Os 
resultados obtidos estão apresentados na Tabela I. 

Tabela I- Val ores de k obse rvados na tlotaç <i o de rassitc rita cm pi I ··· 4.0 com lO on!!·l.' de Prorol CA-540 

f'AIXA CiRANUl.OMfóTRICA 

- 74 f 53 ~1111 
53 + 25 pm 
25 ·~ 19 pm 

19 + 14gm 

DI ÀMl:TRO MfcDIO ( dp) 

(pm) 

63.5 
39.0 

22.0 
16.5 

k. min-1 

0.96 

0 .54 
0.20 
0.10 

Estudos teóricos (Trahar, 19~ I) indicam uma relação de proporcionalidade da forma k - dp N en tre a constante 

cinética (k) e o diâmetro das partículas (dr )· A análise dos resultados através de um grúfico dt.:: log k versus log dr 
pennitiu dete rminar o valor de N com base nos resultados ucima . O coeficiente angular da reta observada na Figura 3 
foi dctenninado por reg ressão linear e seu va lor (N ~ 1.66) aproxima-se de outros citados na literatura (Collins e 
Jamcson , 1976, Antruns e Kic tchcner. I 997). O codicientc de correlaç,lu foi de O,'IX. 

Um estudo suhscqücntc da c inética de tlotaçào da cass ill..·rita cm pi I 3.0 c pi I - o 4,0. com menor conccntraçào de 
colctor (2 mg · L-1

). revelou para a constante cinétiu.1 os va lon.:s aprese ntados na Tabela IL 
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Estes estudos l(mun cfctuados tendo cm vista os valores dL> potencial zcta da cassiterita, positivo cm pH ~ 3,0 e 
negativo cm pi! ~ 4, bem como L>S cfcitL>s da adi<;ào de Procol CA-540 que toma negativa a mobilidade clctroforética de 
cassiterita nesta bixa de pi!. Observa-se que os valores da constante cinética cm pH 3,0 são todos numericamente 
superiores aos seus correspondentes cm pi I 4,0, o que indica um efeito significativo, embora as diferenças sejam 
relativ·amente pequenas. 

O ,!I 

~ 74 "'53 p.m 

-53 +2.5flom 

- 25 •19 p.m 

1,0 

• 

1,5 2P 
Tempo d• flotoçOo,mm 

K> 

2.> 

Figura 3- VariaçàL> da cL>nstantc cinética (k) na tlota<;ão de cassitcrita cm pll 4,0 com lO mg · L· ' de Procol CA-540 
para diferentes f~tixas granulométricas. 

\00 - .-~·· · l 
0,>0 

'c 

•o.zo • toa ,. 1,66 

. __,)._ ___ _ 

OIOIL . 
0.05 

___ .L_ ------------l...-- __ [ __ _._--~.....-~.-..L.-1.. 
10 20 50 100 

dp, p. m 

Figura 4- Efeito do tamanho das partículas de cassitcrita na variaç<lo da constante cinética de tlotaçào. 

Tabela 11- Valores observados para a constante cinética (k) em diferentes faixas granulométricas, em pH ~ 3,0 c pH ~ 
4,0 com 2,0 mg · L 1 de Procol CA-540 . 

FAIXA GRANULOM(TRICA 

74 +53 fllll 

53 + 25 fllll 

2) + 19 fllll 

----------~~---------

... --.... -----~~~~~~~~~~~~~~-

DIÂMETRO M(' DIO ( dp) 

(ftm) 

63,) 

39,0 

22,0 
16.) 
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pH 3,0 

0,5X 
0,6X 
0.23 
0.11 

k, min 1 

pH ~ 4,0 

0,53 

0,60 
0,20 
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Os valores obtidos estão representados grafi camente nas Figuras 5 c 6. 

- -74t~31'm 

Z.Oj- -o- - ~3 +25 ,..m 

---<:.--- 25t191'm 
Ka 

1,6t -o-- 19tt4 ,..m 

-
"' 1,2 

I 
=. 0,81 

0,4 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Tempo de flotoçôo, min 

Figura 5- Variação da constante c in~tica (k) na !lotação de cassitcrita cm plt -· .1.0 com Procol Ci\ -540 (2 mg·l: 1
) nas 

!~lixas gr~mulométricas indicadas. 

Z,• 

--74 t53 l'm 

-o-- -53 • 25 y.m 

---.ir- -25 + 19 I' m I 
1,6 -o- -19 • 14 y. m K, 

a: 

.: 

0,5 1,5 

Tempo de flo1oçóo, min 

Figura 6- Variação da constante cinética (k) na tlotaçào de cassi tcrita cm pll 4.0 com Procol Ci\-540 (2 mg · l: 1
) nas 

lúixas granulométricas indicadas. 

Comparando as Fi guras 3 e 5 observa-se que, com a diminuição da co ncentração do co lc tor de IOmg·L·' para 2mg·L· '. 

a !ração grosseira foi a ma is fúrtcmcntc afctada. O valor de k 1• w rrcspondentc ú fraçào 74 1 SJ ~un. passa a um valo r 
inferior ao de k1 ( 53 + 25 pm). Devido a esta insuficiênc ia da con~..-cnlraçtio de coktor. n<io foi estudada a corrdaçào 
entre k c dr para a concentração de 2 mg· L - 1

• 

i\s ütixas granu lométri cas mais finas praticamente não são aktadas, quer pela variação do pi 1 de J. tl para 4,0. quer pela 
diminuição da concentração do cole to r de 1 O para 2 mg· L·'. 
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Uma série de ensaios foram realizados com o objeti vo de verificar a influênc ia do sulfato de sódio na c inética de 
fl otaçilo c na recupcra,iio. Estes estudns revelaram que, para pH = 4.0, n Na,S04 não tem influenci a na !lotação da 
cassitcrita. 

4. DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados nas Figuras 3. 5 c 6 mostram que o modelo de primeira ordem representa adequadamente a 
cinética da thHaçào th.: particulas d~ tassitcr ita. CuntuOo. C importante ressaltar que a denominada const~mtc cinética (k) 
<h Equação I não ê. th.' I ~Ho. uma ronstanh: . 1:1a é uma ti.mçüo do tamanho das partku las, como fica evidenciado pelos 
valores de k ohtidos para cada Üti.xa granulométrica, hcm como de outras variáveis, ta is como taxa de acraçào da célula 
c tamanho das bolhas. 

No present e trabalho, o grútico log k versus log dr· para as diferentes fraçõcs granulométricas de cassitcrita. revelou 

uma relaçào do tipo: k - dp 1·66 . Este valor estú de acordo com resultados experimentais de Collins c Jameson ( 1976) c 

de R~ay c Ratcliff(l975). que enmntraramuma correla,ào Ec - d 1.5 
para o caso de bolh as pequenas (< 10 fllll), e r 

também com os resultados de Ani'runs c Kitchener ( 1977) para bolhas maiores (600 a 1000 J.lm): E c - d~. 

Uma comparação entre os resultados obtidos para a tlotação de cassiterita com I O mg · L- 1 de coletor (Fig. I) c aqueles 
obtidos com 2mg L.1 (F igura 4) pcnnitc corH.:Iuir que as part ícu las g rossei ras apresentam uma maior sensibilidade às 
mudanças nas condiçôcs tisico-químicas da polpa. quando comparadas às partíc ulas de tamanho inte rmediário e às 
part ículas finas. Observn-sc claramente que ns primeiros sinais de dcficiCncia de colctor são re tl etidos imediatamente na 
cinética de tlota<.:âo das partículas grosseiras. A queda no valor da constante cinética k 1• correspondente à tfação --74 
+53 pm. quando a conccntraç~lo passa de I Omg · L.1 a 2mg L.1

• contrasta com a s ituação ohse1vada parJ as demais 
faix11s granulométricas. onde o valor de k pralicamcntc não sofre a\tcraç5o. 

5. CONCLUSÕES 

O modelo de primeira ordem cm rclaçüo ú concL·ntraçüo de partículas na célula mostrou-se coerente. sendo o coeficiente 
de corrclaçào linear do gr:ili co -ln ( 1-Rl versus t sempre superior a 0,95 . O estudo da variação da conswnte ci nética (k) 

com o diàmdro das partículas (dr) apresentou uma correlaçüo dada por k - - dp 1•66 . A variação da concentração do 

colctor Procol CA-)40 mostrou que as particulas mais grosseiras (---74 +)3~Lm} requerem urna maior quantidade de 
reagente para ctC1i va flotaçào l ' que a sua menor veloc idade de flot açào cm relação às partículas de tamanho 
int l.!'rmcdiári o não decorre necessaria mente de um consumo despro porcional de reagente pelas partículas tinas. 
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