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RESUMO 
 
A flotação é o processo que viabiliza a maioria dos negócios de mineração, pois na 
maioria das vezes é a operação industrial que tem a maior capacidade de 
concentração de minerais de interesse sem que se recorra à lixiviação. Este 
processo, apesar de vastamente empregado, não tem seus fenômenos 
completamente compreendidos e, portanto, modelos físico-químicos raramente são 
utilizados. Para o projeto e dimensionamento de circuitos industriais de flotação, 
duas são as principais formas de obter a modelagem do processo: através de 
correlação e regressão estatística ou pelo modelo de cinética de primeira ordem da 
flotação. Na análise estatística em processos de flotação, suas variáveis são 
estudadas simultaneamente, procurando-se uma possível correlação entre elas. Ou 
seja, busca o estabelecimento de uma relação funcional entre uma das variáveis e 
as restantes. O modelo cinético da flotação é fundamentado na representação desse 
fenômeno pela cinética de primeira ordem da reação. Neste trabalho, o objetivo é 
apresentar uma avaliação dessas duas possíveis modelagens em um processo de 
flotação com a utilização de uma ferramenta de simulação. Os modelos foram 
escritos no programa METSIM® e suas respostas foram confrontadas e comparadas 
com os valores esperados. Com a ajuda do programa foi possível simular vários 
cenários vividos industrialmente e avaliar a aplicabilidade dos modelos em cada 
faixa de condições.  
 
PALAVRAS-CHAVE: simulação; flotação; modelo estatístico; modelo cinético; 
METSIM®.  
 
ABSTRACT 
 
The flotation process enables economic viability in many mining businesses, since in 
most cases it is the industrial operation that has higher mineral concentration 
capability to avoid the leaching process. This process, although widely employed, 
depends upon a phenomenon that is poorly comprehended and, therefore, physio-
chemical models are rarely used. Modelling to design and size industrial flotation 
circuits, is accomplished mainly by two ways: by statistical regression, or by a 
flotation first-order kinetics model. In statistical analysis of flotation the variables are 
simultaneously related and a possible correlation between then is sought. The 
flotation kinetic model is grounded on the representation of flotation by a first order 
phenomenon. In this paper, the main objective is to present an evaluation of the two 
possible models for the flotation process using a simulation tool. Both models were 
written in METSIM® and their responses were confronted and compared to the 
expected values. With the software aid it was possible to simulate many real 
industrial scenarios and to evaluate the models applicability in each conditions range. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O beneficiamento mineral é usualmente complexo, devido à diversidade de espécies 
presentes no minério e, atualmente, aos baixos teores do mineral de interesse. 
Deste modo, etapas de concentração são comumente necessárias para melhor 
aproveitamento econômico da mineração.  
 
A flotação é um processo de separação que explora diferenças nas características 
de superfície entre várias espécies (Chaves, 2006). Estas propriedades podem ser 
modificadas, o que torna a flotação um processo versátil e responsável por viabilizar 
tecnicamente e economicamente diversos empreendimentos minerais.  
 
A importância de descrever o processo de flotação por um modelo matemático tem 
sido apresentada por vários pesquisadores (Fichera e Chudacek, 1992). O principal 
benefício é o controle e a otimização do processo de flotação dentro de uma 
situação industrial. Outro benefício é o de facilitar o desenvolvimento dos projetos de 
engenharia, através da redução da imprecisão do scale-up. 
 
A simulação dinâmica representa um marco no campo da otimização de processos 
minerais. Essa tecnologia tem uma ampla aplicação no estudo de processos, o que 
permite a obtenção de domínio operacional (Martins, Miranda e Carvalho, 2009). 
 
O presente trabalho consiste em comparar os resultados obtidos pela simulação de 
um circuito de flotação, utilizando dois modelamentos distintos, sendo um 
fundamentado em análise estatística e outro em um modelo fenomenológico. 
Buscou-se quantificar a recuperação metalúrgica e para tal, utilizou-se o METSIM® 
como plataforma de simulação dinâmica de processos. 
 
 
2. MODELOS DE FLOTAÇÃO 
 
O comportamento temporal do processo de flotação pode ser representado por dois 
tipos de modelos: os empíricos e os fenomenológicos. Modelos empíricos são 
aqueles que descrevem um processo baseados em correlações matemáticas 
oriundas de dados experimentais observados e seus parâmetros não possuem 
significado físico. Já os modelos fenomenológicos são aqueles que consideram os 
resultados de fenômenos observados e seus parâmetros possuem significados 
físicos. 
 
2.1. Modelo estatístico 
 
A análise por regressão linear é uma das técnicas estatísticas mais utilizadas para 
pesquisar e modelar o relacionamento existente entre as diversas variáveis de um 
processo. De modo geral, a variável resposta pode estar relacionada a k variáveis 
explicativas. Neste caso, o modelo 
 

y = β0 + ∑ βixi + ε

k

i=1

  (1) 
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é denominado modelo de regressão linear múltipla com k variáveis explicativas. 
Neste modelo, os parâmetros βi, i = 0, 1,..., k, são conhecidos como coeficientes de 
regressão, e ε é o erro aleatório dado pela diferença entre o valor observado e o 
valor obtido pela regressão (Werkema e Aguiar, 1996). 
 
Como os parâmetros βi são desconhecidos, será necessário estimá-los por meio do 
emprego de dados amostrais. A correta amostragem desses dados é de 
fundamental importância para que seja possível obter boas estimativas e também 
dar uma interpretação prática aos parâmetros desconhecidos. 
 
Os modelos de regressão linear múltipla são geralmente utilizados como funções 
aproximadas para a verdadeira relação funcional entre y e xi. Isto é, a verdadeira 
relação é usualmente desconhecida, mas para certas faixas de valores das variáveis 
independentes esta relação pode ser bem aproximada pelo modelo de regressão 
(Werkema e Aguiar, 1996). 
 
2.2. Modelo fenomenológico 

 
De um ponto de vista prático, o processo global de flotação é, geralmente, bem 
representado por um modelo de cinética de primeira ordem. Foi demonstrado por 
Cortés, Yianatos e Urtubia (1995) que o desempenho distribuído de um banco de 
flotação pode ser adequadamente caracterizado pelo modelo de tanques em série. A 
relação pode ser escrita em termos de recuperação de um componente, R, em 
função da recuperação máxima no tempo infinito, Rmáx, do tempo de residência da 
polpa em cada célula, τ, da constante de taxa máxima, kmáx e do número de células 
do banco, N, da seguinte forma: 
 

R = Rmáx  {1 −
[1 − (1 + kmáx τ)1−N]

(N − 1) kmáx τ
} (2) 

 
A constante desta proporcionalidade é chamada de constante de taxa, k. 
Geralmente, esta constante é determinada via testes de bancada, pela correlação 
entre os dados de teores de alimentação com os respectivos concentrados obtidos. 
 
Para determinar as constantes da Equação 2, um procedimento simples é proposto 
por Yianatos e Henríquez (2006). O procedimento consiste em amostrar a primeira 
célula do banco de flotação em conjunto com sua amostragem global. Assim, 
apenas cinco amostras são necessárias: alimentação, concentrado e rejeito da 
primeira célula, concentrado e rejeito final. A partir dessas amostras, dois balanços 
de massa são ajustados, um em torno da primeira célula e o outro considerando 
todo o banco de flotação. 
 
2.3. Plataforma de simulação 
 
Foi utilizado, durante o desenvolvimento desse trabalho, o software comercial 
METSIM®. Esta é uma aplicação computadorizada e programada em APL, que 
permite avaliar modelos aplicados a sistemas de processos, concebidos pelo seu 
usuário. Aplica o método sequencial modular, no qual envolve a execução do 
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fluxograma do processo como um grupo de unidades de processo para cada um dos 
quais existe sub-rotinas de cálculo ou módulos (Montero, 2010). 
 
O METSIM® é um sistema de simulação de processos de uso geral projetado para 
auxiliar o engenheiro na realização de balanços de massa e energia de complexos 
fluxogramas de processo. É capaz de simular, com precisão, uma enorme gama de 
processos envolvendo reações químicas inorgânicas, cominuição, hidrometalurgia, 
pirometalurgia, energias alternativas e processos fortemente afetados pelas 
condições ambientais (METSIM, 2015). 
 
 
3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O circuito de flotação estudado possui um arranjo complexo. É composto de três 
etapas rougher, uma etapa scavenger, duas etapas cleaner e uma etapa de 
recleaner. O rejeito da etapa cleaner é remoído, visando assim recuperar o material 
que não havia sido liberado no circuito de moagem. O fluxograma do processo, 
modelado no METSIM®, é apresentado pela Figura 1. 
 

  

Figura 1. Circuito de flotação modelado no METSIM®. 

 
Os dados amostrais disponíveis do circuito de flotação são de três naturezas 
temporais diferentes:  
 

1 - Análise granuloquímica da alimentação total, feita por amostras incrementais 
horárias, coletadas durante o período de um dia. 
 

2 - Análises mineralógicas e químicas globais da alimentação total, feita por 
amostras diárias, coletadas durante o período de cinco meses. 
 

Ponto de Amostragem 
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3 - Dados da rotina da planta obtidos de amostras bi horárias durante o período 
de cinco meses. Sendo estes: o pH e a porcentagem de sólidos nas células 
rougher e cleaner; química elementar da alimentação, rejeito e concentrado 
globais; e a recuperação metalúrgica de níquel. 

 
Outras informações utilizadas são um balanço de massas do circuito, dados do 
dimensionamento do projeto e eficiências dos equipamentos.   
  
3.1. Modelo estatístico 
 
O problema de interesse envolve mais de uma variável explicativa e, para seu 
modelamento, será utilizado um modelo de regressão linear múltipla.  
 
A regressão linear múltipla foi realizada com os dados diários da mineralogia e 
química global, além dos dados de rotina da planta. Foram tomadas médias diárias 
dos dados de rotina, para obter a equivalência temporal com os dados da 
mineralogia e química global. Este conjunto de dados foi submetido a filtros para 
eliminar valores anômalos. Assim, os valores discrepantes da média, com baixa 
frequência de ocorrência são expurgados, bem como valores que se apresentam 
constantes ao longo de certo tempo, indicando problema na instrumentação. 
 
Para a regressão, buscou-se uma análise global do circuito de flotação, ou seja, todo 
o sistema é considerado como uma única caixa preta, não levando em conta cada 
etapa intermediária. Além disso, dividiu-se o conjunto de dados em duas partes, 
sendo três quartos usados para desenvolver o modelo de regressão e o outro quarto 
para verificar como o modelo responde aos dados temporais do processo. 
 
A seleção do modelo de regressão se deu através da metodologia Stepwise, com 
múltiplas regressões e escolha do modelo com maior coeficiente de regressão. 
 
3.2. Modelo fenomenológico 
 
O mesmo conjunto de dados do modelo estatístico foi usado para a simulação 
dinâmica. Os dados de entrada para a simulação foram as taxas diárias da operação 
real. Essa taxa era composta pela massa de polpa e seu teor global dos elementos. 
 
Adicionalmente, os dados referentes aos equipamentos e o balanço de massas do 
circuito foram utilizados para calibração e validação das equações cinéticas de 
recuperação das etapas rougher e cleaner. 
 
No restante do circuito foram utilizados modelos simples de mistura e separação, 
calibrados considerando apenas os balanços de massa. 
 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados estimados pela equação dada pela regressão e pelo modelo cinético 
de flotação são comparados com os valores reais e podem ser vistos na Figura 2. 
Para a regressão há uma correlação positiva moderada, visto que sua 
representatividade em termos de valores e tendências pode ser contabilizada a partir 
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do coeficiente de correlação linear que é 0,58. Também são apresentados na Figura 
2, os resultados estimados pela cinética da flotação. Seus valores e tendências 
apresentam uma correlação fraca com coeficiente de -0,18. 
 

 

Figura 2. Comparação entre as estimativas dos modelos e dados reais da recuperação 
metalúrgica da flotação. 

 
A equação de regressão linear múltipla para a recuperação metalúrgica obtida foi  
 

y = ∑ βixi
18
i=1                                                                                            (3) 

 

Onde seus coeficientes de regressão são apresentados na Tabela 1. 
 

Tabela 1. Coeficientes do modelo de regressão linear múltipla. 

i Variável Explicativa 
Coeficientes de 

Regressão 
i 

Variável 
Explicativa 

Coeficientes de 
Regressão 

1 
Ret 150# Over 
Ciclone 

0,56 
1
0 

% Sól. Rej. Final 1,55 

2 Oxidação -0,8 
1
1 

Alim. % E1 -29 

3 Minério M1 -0,99 
1
2 

Alim. % E2 176 

4 Minério M2 -1,03 
1
3 

Alim. % E3 384 

5 Minério M3 -1,2 
1
4 

Alim. % E5 2,04 

6 Minério M4 -0,74 
1
5 

Alim. % Ganga 1,42 

7 Minério M5 -3,36 
1
6 

Conc. % E1 -1,5 

8 Minério M6 -4,1 
1
7 

pH Rougher I 1,4 

9 % Sólidos Cleaner 0,99 
1
8 

pH Rougher II -1,47 
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Essa abordagem permite a análise através das alterações dos parâmetros de 
processos, incorporados na regressão, e entender suas consequências na 
recuperação metalúrgica final do circuito.  
 
Os coeficientes das equações de recuperação inseridas na simulação para as 
etapas rougher e cleaner da flotação são apresentados na Tabela 2.  
 

Tabela 2. Coeficientes do modelo da equação cinética. 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 Ganga 

Rougher 

N 3 3 3 3 3 3 3 

Rmáx (%) 0,8128 0,9548 0,8325 0,6550 0,5917 0,7593 0,5923 

kmáx (min-1) 0,853 1,740 0,455 0,561 0,423 0,868 0,422 

Cleaner 

N 2 2 2 2 2 2 2 

Rmáx (%) 0,6146 0,6800 0,3924 0,2665 0,2760 0,6042 0,2592 

kmáx (min-1) 0,495 0,514 0,861 0,843 0,768 0,619 0,941 

 
Para a simulação dinâmica, a variabilidade de fatores que estão agrupados no 
modelo, podem ter prejudicado os resultados de recuperação. Visto que, para cada 
condição de concentração de reagentes, pH, tamanhos de partículas, 
granuloquímica, mineralogia, porcentagem de sólidos, entre outros, haverá uma 
constante de taxa correspondente. Em uma planta, onde estes parâmetros alteram-
se dinamicamente, a constante de taxa também varia dinamicamente. Assim, ao se 
determinar um valor da constante de taxa em testes de bancada, para uma condição 
média de parâmetros de operação, este valor não será representativo o suficiente 
para todas as situações operacionais.  
 
 
5. CONCLUSÕES  
 
Como discutido por Eykhoff (1974), um modelo é uma representação dos aspectos 
essenciais de um sistema existente, ou a ser construído, que apresenta o 
conhecimento desse sistema de forma utilizável. Assim, ambos os modelos visam a 
representação da flotação, cada qual com diferentes aspectos de resultados. 
 
A regressão apresentou um coeficiente de correlação moderado e se mostrou útil na 
previsibilidade da recuperação. A metodologia pode ser empregada para previsões 
de recuperações em curto prazo.  
 
A simulação com o modelo fenomenológico escolhido para previsão de 
recuperações em um circuito de flotação não atingiu uma eficiência que justifique 
sua utilização. O fato de a regressão ter tido melhores resultados mostra que 
características como a mineralogia deveriam ser testadas em campanhas de 
amostragem mais rigorosas para que modelos fenomenológicos possam ser 
calibrados para tais.  
 
Além disso, o fato de ambas as metodologias não apresentarem resultados com 
correlações fortes, mostra que os dados coletados na rotina da planta não são 
bastante para obter-se uma previsibilidade dos resultados. Como não é possível 
determinar um método, a operação da planta ainda é através de tomada de ação por 
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feed back baseando-se em resultados de duas em duas horas. Isso indica que 
analisadores on-line e controles podem gerar ganhos em produtividade por reduzir o 
tempo de resposta a perdas de recuperação. 
 
Nesse momento é importante ressaltar que, independente da metodologia adotada, 
um modelo de simulação de flotação é estritamente dependente da precisão e 
integridade dos dados, além dos controles existentes dentro do modelo, como foi 
demonstrado nos resultados. 
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