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RESUMO 

 

A qualidade da dispersão de gás em células de flotação é comumente caracterizada 

através de parâmetros como velocidade superficial do gás (Jg), hold-up do gás (εg), 

distribuição de tamanho de bolha (db ou D3,2) e fluxo de superfície de bolha (Sb). 

Sendo um processo de separação de minerais que é dependente da interação 

(colisão + adesão) entre partículas hidrofóbicas e bolhas de ar, a flotação tem seu 

desempenho dependente de uma dispersão de gás apropriada na polpa de minério. 

Desta forma, este trabalho objetivou caracterizar o estado da dispersão de gás de 

duas células em um banco composto por quatro células Wemco de 42,5 m³ 

(subaeradas), operando em série na usina da Vale Fertilizantes (Cajati-SP). 

Realizaram-se três campanhas de medidas que foram conduzidas sob diferentes 

condições operacionais: a) Diâmetro do rotor (D) de 1,09 m e rotação (N) entre 145 

RPM e 175 RPM; b) D = 0,99 m e N entre 110 RPM e 190 RPM; c) D = 0,99 m e N 

de 120 RPM e de 130 RPM. Observaram-se os seguintes valores de dispersão de 

gás: 0,7 ≤ Jg ≤ 5,4 cm/s, 7 ≤ εg ≤ 15%, 1,6 ≤ D3,2 ≤ 2,4 mm e Sb na faixa de 24 a 162 

s-1. A magnitude de Jg medida na 1ª e 2ª campanhas mostrou-se acima dos valores 

reportados pela literatura, indicando necessidade de modificação de condições 

operacionais dos equipamentos, assim como cuidadosa manutenção. 

Posteriormente, a 3ª campanha indicou maior conformidade dos parâmetros de 

dispersão de gás em relação à literatura, constatando-se uma considerável melhora 

de desempenho do processo de flotação. 

 

Palavras-chave: Dispersão de gás. Células mecânicas de flotação. Velocidade 

superficial do gás. Diâmetro de bolhas. Fluxo de superfície de bolhas. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The quality of gas dispersion within flotation cells is usually characterized by 

superficial gas velocity (Jg), gas hold-up (εg), bubble size distribution (db or D3,2) and 

bubble surface area flux (Sb). Because flotation is a separation process which 

depends largely on the interaction (collision + adhesion) of hydrophobic particles and 

air bubbles, process performance is dependent on appropriate gas dispersion within 

the slurry. Thus, this study aimed to characterize the gas dispersion of two flotation 

cells on a flotation bank composed of four 42.5 m³ Wemco cells (sub aerated), 

operating in series at the plant of Vale Fertilizantes (Cajati-SP). There were three 

measurement campaigns conducted under different operating conditions: a) Impeller 

diameter (D) of 1.09 m and impeller rotation speed (N) between 145 and 175 min-1; 

b) D = 0.99 m and 110 ≤ N ≤ 190 min-1; c) D = 0.99 m and N = 120 and 130 min-1. 

The following gas dispersion values were determined: 0.7 ≤ Jg ≤ 5.4 cm/s, 7 ≤ εg ≤ 

15%, 1.6 ≤ D3,2 ≤ 2.4 mm and Sb in the range of 24 to 162 s-1. The magnitude of Jg at 

1st and 2nd campaigns showed to be higher than the values reported in literature, 

calling for modification of operational conditions of the equipments, as well as 

carefully maintenance. In addition, results from the 3rd campaign indicated values of 

gas dispersion parameters that matched those reported by current literature, 

accompanied by considerable improvement in process performance. 

 

Keywords: Gas dispersion. Mechanical flotation cells. Superficial gas velocity. Bubble 

diameter. Bubble surface area flux. 

 

 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

CAPÍTULO 2 

Figura 2.1: Representação do ângulo de contato entre uma gota líquida e uma 

superfície sólida em meio gasoso.........................................................21 

Figura 2.2: Domínio de aplicação para as operações unitárias da mineração.......22 

Figura 2.3: Famílias tecnológicas e a hidrofilicidade...............................................24 

Figura 2.4: Determinação gráfica da CCC de um espumante................................25 

Figura 2.5: Sensor de velocidade superficial do gás...............................................28 

Figura 2.6: Sonda para estimar o Jg........................................................................29 

Figura 2.7: Concentração crítica de coalescência de quatro espumantes 

industriais..............................................................................................31 

Figura 2.8: Exemplo de sonda de hold-up..............................................................33 

Figura 2.9: Valores de Sb típicos para laboratório e indústria.................................34 

Figura 2.10: Zonas de interação bolha-partícula e leis físico-químicas: (1) 

hidrodinâmica, (2) difuso-forética, (3) forças de interface.....................36 

Figura 2.11: Taxa de energia de dissipação local em função do percentual de 

sólidos em base volumétrica.................................................................40 

Figura 2.12: Tensão de escoamento em função da concentração de sólidos..........40 

Figura 2.13: Hold-up do gás em função da concentração de sólidos e rotação do 

impelidor para caulim............................................................................41 

Figura 2.14: Zonas de interface polpa-espuma e de capacidade de transporte não 

limitada..................................................................................................43 

 

CAPÍTULO 3 

Figura 3.1: Vista esquemática superior do banco de purificação de calcário da 

usina de Cajati-SP, Vale Fertilizantes................................................................44 

Figura 3.2: Desenho técnico em vista lateral da célula mecânica FLSmidth 190 

Wemco...............................................................................................................45 

Figura 3.3: Visão esquemática do ABPS................................................................48 

Figura 3.4: Bolhas ascendentes (Mibcol, 9 ppm) no medidor APBS......................49 

Figura 3.5: Tratamento de imagens pelo software APBS.......................................49 

Figura 3.6: Sonda utilizada para medidas de hold-up em células mecânicas 

industriais...........................................................................................................50 



 

Figura 3.7: Anemômetro digital utilizado na 2ª campanha experimental................50 

Figura 3.8: Exemplo de identificação de ensaio experimental de Jg e D3,2.............53 

Figura 3.9: Esboço em vista superior dos três pontos (1, 2 e 3) de amostragem na 

célula de flotação industrial................................................................................54 

Figura 3.10: Indicação de posicionamento do APBS sobre a passarela superior ao 

banco de purificação de calcário.......................................................................54 

Figura 3.11: Esboço em vista superior dos dois pontos (1 e 2) de amostragem do εg 

na célula de flotação industrial...........................................................................55 

Figura 3.12: Esboço em vista superior dos pontos de amostragem no bocal de 

entrada de ar das células de flotação................................................................56 

 

CAPÍTULO 4 

Figura 4.1: Comparativo de Jg e D3,2 entre as duas campanhas realizadas em 160 

RPM...................................................................................................................62 

Figura 4.2: Comparativo de Sb entre as duas campanhas realizadas em 160 

RPM...................................................................................................................62 

Figura 4.3: Consumo energético das células do setor de purificação com 

impelidores em 160 RPM...................................................................................63 

 

CAPÍTULO 5 

Figura 5.1: Influência da rotação do impelidor (D = 1092 mm) na velocidade 

superficial do gás, 1ª campanha experimental..................................................67 

Figura 5.2: Influência da rotação do impelidor (D = 990 mm) na velocidade 

superficial do gás, 2ª campanha experimental..................................................68 

Figura 5.3: Influência da rotação do impelidor (D = 990 mm) na velocidade 

superficial do gás, 3ª campanha experimental..................................................68 

Figura 5.4: Croqui de uma célula de flotação apresentando as pressões que 

controlam a sucção de ar atmosférico para o interior da polpa........................ 69 

Figura 5.5: Vazão de ar na entrada das células A e B versus rotação do impelidor 

na 2ª campanha experimental...........................................................................71 

Figura 5.6: Influência da velocidade superficial do gás no diâmetro de bolhas, 1ª 

campanha experimental.....................................................................................72 

Figura 5.7: Influência da velocidade superficial do gás no diâmetro de bolhas, 2ª 

campanha experimental.....................................................................................72 



 

Figura 5.8: Influência da velocidade superficial do gás no diâmetro de bolhas, 3ª 

campanha experimental.....................................................................................73 

Figura 5.9: Influência da velocidade superficial do gás no hold-up da célula A, 2ª 

campanha experimental.....................................................................................75 

Figura 5.10: Influência da velocidade superficial do gás no hold-up da célula B, 2ª 

campanha experimental.....................................................................................75 

Figura 5.11: Influência da velocidade superficial do gás no hold-up, 3ª campanha 

experimental......................................................................................................75 

 

 

 

 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

CAPÍTULO 3 

Tabela 3.1: Teores dos principais elementos da alimentação do setor de purificação 

de calcário..........................................................................................................46 

Tabela 3.2: Distribuição granulométrica da alimentação do banco de purificação de 

calcário...............................................................................................................47 

Tabela 3.3: Condições experimentais adotadas para as medições de Jg e D3,2 nas 

campanhas experimentais realizadas na Vale Fertilizantes..............................52 

 

CAPÍTULO 4 

Tabela 4.1: Dispersão de gás em células mecânicas de flotação A e B, 1ª 

campanha..........................................................................................................57 

Tabela 4.2: Dispersão de gás em células mecânicas de flotação A e B, 2ª 

campanha..........................................................................................................58 

Tabela 4.3: Dispersão de gás em células mecânicas de flotação A e B, 3ª 

campanha..........................................................................................................58 

Tabela 4.4: Medidas de dispersão de gás obtidas na usina de Cajati-SP versus 

valores reportados na literatura.........................................................................64 

Tabela 4.5: Recuperação metalúrgica no banco de purificação das três campanhas 

experimentais.....................................................................................................66 

 

CAPÍTULO 5 

Tabela 5.1: Parâmetros da equação do 2º grau para a relação D3,2 versus Jg........73 

 

 

  



 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

R   Recuperação metalúrgica de SiO2 (%) [-] 

V   Volume [L³] 

Jg   Velocidade superficial do gás [LT-1] 

εg   Hold-up do gás (%) [-] 

db   Diâmetro de bolha [L] 

D3,2   Diâmetro de bolha médio de Sauter [L] 

Sb   Fluxo de superfície de bolha [T-1] 

ϴ   Ângulo de contato [-] 

D   Diâmetro do impelidor [L] 

dL   Diâmetro de bolha mínimo [L] 

C   Concentração de espumante (ppm) [-] 

ni   Número de bolhas com determinado diâmetro [-] 

dbi   Diâmetro das bolhas [L] 

Qg   Vazão de ar [L3T-1] 

As   Área de secção transversal [L2] 

n   Constante de características de células mecânicas [-] 

Vg   Volume do gás [L3] 

Vl   Volume do líquido [L3] 

Vs   Volume do sólido [L3] 

τg   Tempo de residência do gás [T] 

Ek   Eficiência de coleta de partículas (%) [-] 

Ec   Eficiência de colisão partícula-bolha (%) [-] 

Ea   Eficiência de adesão partícula-bolha (%) [-] 

Ep   Eficiência de preservação do agregado partícula-bolha [-] 

dp   Diâmetro de partícula [L] 

k   Constante cinética de flotação de 1ª ordem [T-1] 

ΦV   Percentual de sólidos em base volumétrica (%) [-] 

RPM   Rotações por minuto [T-1] 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO, RELEVÂNCIA E OBJETIVOS ................................. 18 

 
1.1 Introdução ........................................................................................................ 18 

1.2 Relevância e objetivos ..................................................................................... 18 

 
CAPÍTULO 2: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................. 20 

 
2.1 Flotação  .......................................................................................................... 20 

2.2 Reagentes de flotação ..................................................................................... 23 

2.3 A dispersão de gás nas células de flotação ..................................................... 26 

2.3.1 Velocidade superficial do gás (Jg) ............................................................. 27 

2.3.2 Diâmetro de bolha (db e D3,2) .................................................................... 29 

2.3.3 Hold-up do gás (εg) .................................................................................... 31 

2.3.4 Fluxo de superfície de bolha (Sb) .............................................................. 33 

2.4 A cinética de flotação e os parâmetros de dispersão de gás ........................... 35 

2.5 A reologia de polpas minerais na dispersão de gás ........................................ 39 

2.6 Condições limite da dispersão de gás em células de flotação ......................... 41 

 

CAPÍTULO 3: MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................. 44 

 

3.1 Materiais .......................................................................................................... 44 

3.1.1 O banco de purificação e as células de flotação ....................................... 44 

3.1.2 Amostra de minério ................................................................................... 46 

3.1.3 Equipamento para medir Jg e D3,2 ............................................................. 47 

3.1.4 Equipamento para medir hold-up do ar ..................................................... 49 

3.1.5 Equipamento para medir a vazão de entrada de ar .................................. 50 

3.2 Métodos  .......................................................................................................... 51 

3.2.1 Determinação de Jg e D3,2 ......................................................................... 51 

3.2.2 Medidas de hold-up do ar .......................................................................... 55 

3.2.3 Medidas de vazão de entrada do ar .......................................................... 56 

 

CAPÍTULO 4: RESULTADOS DAS CAMPANHAS EXPERIMENTAIS ................... 57 

 

4.1 Medidas de dispersão de gás .......................................................................... 57 



 

4.2 Campanhas experimentais e a alteração do diâmetro do impelidor ................ 61 

4.3 Comparativos entre campanhas experimentais e valores da literatura............ 63 

4.4 Recuperações metalúrgicas das campanhas experimentais ........................... 65 

 

CAPÍTULO 5: CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................... 67 

 

5.1 Efeito da rotação do impelidor na velocidade do gás....................................... 67 

5.2 Efeito da velocidade superficial do gás no diâmetro de bolhas ....................... 71 

5.3 Efeito da velocidade superficial do gás no hold-up .......................................... 74 

 

CAPÍTULO 6: CONCLUSÕES .................................................................................. 77 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 79 

 

Apêndice A – Balanços Metalúrgicos das Campanhas Experimentais .............. 83 

 

 

 

 



18 

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO, RELEVÂNCIA E OBJETIVOS 

 

1.1 Introdução 

 

 Na usina de Cajati-SP (Usina 320) da Vale Fertilizantes, concentra-se minério 

de fosfato via flotação aniônica direta da apatita. O rejeito é composto 

predominantemente de calcita e, por isto, encontra uso na fabricação de cimento 

desde que o teor de MgO seja menor do que 5,5% (SCHNELLRATH et al., 2002). 

Vários minerais existentes no minério de Cajati são portadores de MgO: dolomita, 

piroxênios, flogopita e olivina (LEAL FILHO et al, 1993). Para adequar o rejeito da 

flotação de fosfato às especificações da indústria de cimento, realiza-se a flotação 

catiônica reversa dos silicatos toda vez que o teor de MgO ultrapassa as 

especificações de mercado. Tal procedimento garante a produção de concentrado 

de calcita adequado às necessidades da indústria cimenteira. 

 Embora o processo de purificação de calcário tenha sido implantado na Usina 

320 na primeira década do século XXI, nenhuma caracterização das condições 

hidrodinâmicas das células de flotação foi executada. Uma vez que o desempenho 

do circuito industrial está muito aquém do observado em escala de laboratório, abriu-

se janela de oportunidade para a realização deste estudo. 

 O desempenho do processo de concentração de minerais por flotação é 

dependente de condições termodinâmicas e hidrodinâmicas. Tensão superficial, 

composição química da polpa (dureza e pH), temperatura, natureza e dosagem dos 

reagentes são exemplos de variáveis termodinâmicas; enquanto que parâmetros de 

dispersão de gás, rotação e diâmetro do rotor, estado de suspensão das partículas e 

qualidade da mistura são exemplos de variáveis hidrodinâmicas. Parâmetros de 

dispersão de gás constituem o universo desta dissertação. 

 

1.2 Relevância e objetivos 

 

 A equipe de controle de qualidade da usina de Cajati realiza frequentemente 

ensaios de flotação em escala de bancada com a mesma polpa que alimenta o 

circuito industrial de purificação de calcário, constatando grande divergência na 

recuperação de SiO2 (R) entre laboratório (R > 90%) e indústria (R < 20%). Uma vez 
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que as condições termodinâmicas em ambas as escalas são bastante semelhantes, 

fez-se necessário avaliar as condições hidrodinâmicas das células industriais a fim 

de verificar se os parâmetros de dispersão de gás estavam em conformidade com a 

literatura. 

 O presente trabalho objetiva: a) medição de parâmetros que caracterizam a 

dispersão de gás em duas células de flotação que operam em escala industrial: 

velocidade superficial do gás (Jg), hold-up do gás (εg), diâmetro de bolha (D3,2) e 

fluxo de superfície de bolha (Sb); b) comparar os parâmetros encontrados com dados 

de literatura corrente, propondo melhorias. 
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CAPÍTULO 2: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Este capítulo aborda uma revisão dos trabalhos da literatura que estão 

relacionados ao tema estudado. Inicialmente faz-se uma breve introdução à flotação 

e suas características principais (Seção 2.1). A seguir são apresentados os 

reagentes mais utilizados na flotação como coletores, espumantes e modificadores 

(Seção 2.2). A Seção 2.3 se dedica a explanar os parâmetros de dispersão do gás 

nas células de flotação, enquanto que a Seção 2.4 apresenta a cinética de flotação 

sob a perspectiva e a relevância da dispersão do gás. Por fim, a influência da 

reologia na dispersão de gás é apresentada na Seção 2.5 e as condições de limite 

da dispersão de gás são avaliadas na Seção 2.6. 

 

2.1 Flotação 

 

 A flotação, também conhecida como froth flotation ou flotação por espuma, é 

um processo amplamente utilizado para concentrar minerais que apresentam 

diferentes valores de ângulo de contato (ϴ). De acordo com o ilustrado na Figura 

2.1, definindo-se ϴ como o ângulo formado entre a fase sólida (superfície do 

mineral) e a fase gasosa (superfície da bolha), medido através da fase líquida 

(DRZYMALA, 1994), pode-se afirmar que: 

a) Partículas que exibem ϴ >> 0o repelem a água prontamente e, por isto, 

são chamadas de hidrofóbicas. Elas tendem a aderir a bolhas de ar e 

flutuar, sendo removidas pelo overflow das células de flotação; 

b) Partículas que exibem ϴ≈0o são molhadas pela água e, por isto, 

chamadas de hidrofílicas. Elas não apresentam tendência em aderir a 

bolhas de ar e, por isto, afundam e se reportam ao underflow das células 

de flotação. 
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Figura 2.1 – Representação do ângulo de contato entre uma gota líquida e uma 

superfície sólida em meio gasoso. 

 

 Devido ao fato da maioria dos minerais não ser hidrofóbica, a concentração 

por flotação demanda uma indução do caráter hidrofóbico nos minerais que se 

desejam flotar. Para isto, são usados surfatantes que recebem o nome de agentes 

coletores. Para evitar que o agente coletor atue sobre minerais que não se desejam 

flotar, isto é, para garantir a seletividade da separação mineral, utilizam-se agentes 

modificadores (ativadores, depressores, reguladores de pH). As melhores condições 

de espuma para execução do processo são obtidas através do uso de agentes 

espumantes. Reagentes de flotação e seus mecanismos de interação com minerais 

constituem objeto de atenção tanto de pesquisadores como de engenheiros, porém 

estão fora do escopo desta dissertação. 

 Para que uma partícula hidrofóbica se reporte ao produto flutuado (trajetória 

que conduz à seletividade da separação) é necessário que ocorram com sucesso 

três eventos fundamentais: a) colisão com bolhas de ar; b) formação do agregado 

partícula-bolha através de adesão da partícula hidrofóbica a uma bolha e c) 

preservação do agregado durante sua ascensão na direção do overflow (RALSTON 

et al., 1999). 

 O tamanho das partículas minerais e o tamanho das bolhas influenciam o 

desempenho do processo de flotação: partículas muito finas apresentam dificuldade 

de colidir com bolhas de ar, enquanto que partículas muito grossas, embora colidam 

prontamente com as bolhas de ar para formar um agregado partícula-bolha, este 

último é facilmente destruído pela turbulência que ocorre nas células. Uma vez que o 

tamanho das bolhas de ar ocorre predominantemente na faixa de 1,0-1,5 mm (VERA 

et al., 1999; DEGLON et al., 2000; YIANATOS et al., 2001), existe uma faixa de 

tamanho ótimo para que as partículas minerais respondam ao processo de flotação. 
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Conforme ilustra a Figura 2.2, a faixa de tamanho que proporciona o melhor 

desempenho na flotação ocorre na faixa de 5 a 500 µm. 

 Células mecânicas de flotação são projetadas para produzir um regime 

turbulento na região inferior da célula, fornecendo energia suficiente para suspender 

toda e qualquer partícula dentro de uma distribuição granulométrica específica 

(Figura 2.2) e também desempenhando importante papel na promoção do aumento 

de colisões entre as bolhas e as partículas minerais. Além de promover turbulência 

na zona inferior, a célula de flotação também deve permitir a formação de uma zona 

quiescente (regime laminar) na porção superior da célula na qual se deseja ausência 

de perturbação que poderia ameaçar a preservação do agregado partícula-bolha 

(CHAVES, 2013). 

 

 

 

Figura 2.2 – Domínio de aplicação para as operações unitárias da mineração 

(adaptado de KELLY; SPOTTSWOOD, 1982). 
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2.2 Reagentes de flotação 

 

 Os reagentes de flotação são compostos inorgânicos ou orgânicos que tem 

por objetivo modificar ou induzir propriedades para aumentar as diferenças de 

superfície entre os minerais a serem separados. Assim sendo, qualquer espécie 

química que apresente potencial de influência em qualquer uma das cinco interfaces 

presentes na flotação (sólido/sólido, sólido/líquido, sólido/gás, líquido/líquido e 

líquido/gás) pode ser considerada como “ativadora de superfície”. Os reagentes de 

flotação geralmente são classificados como: coletores, espumantes e modificadores. 

 Os coletores são reagentes especializados em interferir na interação 

sólido/líquido, aumentando a hidrofobicidade de determinados minerais e, 

consequentemente, permitindo que a superfície sofra adesão pelas bolhas de ar 

ascendentes produzidas na base do impelidor da célula de flotação. A composição 

química dos coletores é variada, porém usualmente consiste em manufaturados a 

partir de matérias-primas naturais ou de subprodutos de processos industriais. Os 

minerais podem ser classificados em cinco grandes grupos – famílias tecnológicas – 

de acordo com o grau de afinidade pela água. A Figura 2.3 explicita a subdivisão nos 

cinco grupos e demonstra o tipo de espécie química coletora mais indicada para 

aumentar a hidrofobicidade superficial destes agrupamentos minerais. 
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Figura 2.3 – Famílias tecnológicas e a hidrofilicidade (LEAL FILHO, 2011). 

 

 

 Por ser susceptível a drenagem instantânea, água pura não produz espuma, 

provocando coalescência imediata das bolhas seguida de colapso das mesmas. 

Sendo que espumantes consistem em surfatantes compostos de moléculas neutras 

contendo um ou mais grupos polares (hidroxila, éter, cetona) (LEJA, 1982), o 

acréscimo destes reagentes fornece estabilidade às espumas da flotação formando 

uma camada de moléculas orientadas na interface líquido/gás das bolhas (segmento 

apolar orientado à fase gasosa; segmento polar orientado à fase líquida). Tal 

camada de moléculas adsorvidas nas bolhas estabiliza a espuma retardando a 

drenagem e aumentando seu volume, prevenindo a coalescência das bolhas 

(MELO; LASKOWSKI, 2006). 
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 A concentração crítica de coalescência (CCC) de um espumante corresponde 

à concentração mínima que proporciona o menor diâmetro de bolha (CHO; 

LASKOWSKI, 2002). A CCC pode ser determinada graficamente como demonstrado 

na Figura 2.4 ou através de aproximação de dados experimentais (diâmetro de 

bolhas médio de Sauter e concentração do espumante) à Equação 2.1, sendo a 

CCC um importante parâmetro para comparar o desempenho de diferentes 

espumantes (LASKOWSKI, 2003; NESSET et al., 2007). 

 

 

Figura 2.4 – Determinação gráfica da CCC de um espumante (adaptado de 

LASKOWSKI, 2003). 

 

 A Equação 2.1 consiste numa aproximação de pontos obtidos 

experimentalmente a uma curva exponencial que apresenta uma constante linear dL 

(diâmetro de bolha mínimo, ou seja, sob efeito de alta concentração de reagente) e 

duas constantes relacionadas ao decaimento, sendo: a constante A referente à 

diferença do diâmetro inicial (obtido com água destilada ou com água deionizada) 

para o diâmetro dL; a constante de decaimento B que informa a “velocidade” com 

que a curva se aproxima do ponto de CCC. O diâmetro de bolha mais utilizado para 

avaliação de uma distribuição de bolhas é o diâmetro médio de Sauter, consistindo 

na média da distribuição de bolhas no meio aquoso conforme indicado pela Equação 

2.2. 

 

                             (2.1) 
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Sendo: 

D3,2 = Distribuição de diâmetro de bolhas médio de Sauter (mm); 

dL = Diâmetro de bolha mínimo (mm); 

A = Redução de diâmetro de bolha (mm); 

B = Constante de decaimento; 

C = Concentração de espumante (ppm). 

 

     
      

 

      
             (2.2) 

 

Sendo: 

ni = O número de bolhas em determinado diâmetro; 

dbi = Diâmetro das bolhas. 

 

 Os modificadores são apresentados por uma classe de reagentes de flotação 

que interferem nas condições do sistema como um todo. As influências que um 

modificador pode exercer são: 

 

a) Efeito regulador de pH, realizado através de ácidos ou bases; 

b) Modulação do Eh, característica que determina o potencial eletroquímico do 

sistema, realizado através da adição de oxidantes e/ou redutores; 

c) Controle do estado de agregação da polpa através da adição de agregantes 

(floculantes ou coagulantes) ou dispersantes; 

d) Ativação da superfície, aumentando a seletividade dos coletores; 

e) Depressão, através da adição de reagentes capazes de aumentar o potencial 

hidrofílico de determinados minerais que se destinam ao afundado da 

flotação. 

 

2.3 A dispersão de gás nas células de flotação 

 

 A dispersão de gás deve ser considerada como uma das condições 

hidrodinâmicas importantes para compreensão de alguns fenômenos da flotação e 

está relacionada à geração de bolhas pelo impelidor e à dispersão delas através das 

linhas de fluído da turbulência na polpa de minérios (SHABALALA et al., 2011). 
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Segundo padrões de estudos adotados, a qualidade da dispersão de gás em células 

mecânicas é geralmente medida experimentalmente através de parâmetros como 

velocidade superficial do gás (Jg), hold-up do gás (εg), diâmetro de bolha (db) e fluxo 

de superfície de bolha (Sb) (FINCH et al., 2000). Assim sendo, a compreensão e 

determinação destes fatores podem fornecer indícios sobre suas influências no 

processo de separação como um todo, refletindo principalmente na cinética da 

adesão partícula-bolha e no desempenho metalúrgico da flotação. 

 

2.3.1 Velocidade superficial do gás (Jg) 

 

 Um dos importantes fatores que influenciam a cinética de flotação é a 

velocidade superficial do gás (Jg), sendo definida como a razão entre a vazão de ar 

dividida pela área (Equação 2.3) ou ainda a velocidade de ascensão relativa de 

bolhas de ar por secção transversal de área. Este parâmetro consiste num valor 

quantitativo sobre o potencial de aeração de uma célula de flotação, apresentando 

magnitude da ordem de 0,7 a 2,7 cm/s (DEGLON et al., 2000) para todo tipo de 

célula. A literatura também subdivide estes valores, indicando que para células 

mecânicas o intervalo típico fique entre 1,0 e 1,5 cm/s (YIANATOS et al., 2001; 

VERA et al., 1999), embora já se tenha relatado um Jg = 2,5 cm/s por Dahlke et al. 

(2005). De forma geral, Jg é um parâmetro intrínseco à vazão de ar que alimenta a 

célula de flotação, aumentando sua magnitude em todo e qualquer ponto de uma 

célula mecânica com o aumento da vazão de alimentação de ar, embora a forma 

com que esse aumento é distribuído ao longo da célula dependa diretamente do tipo 

de impelidor e da velocidade de rotação (GORAIN et al., 1996). 

 

   
  

  
            (2.3) 

 

Sendo: 

Jg = Velocidade superficial do gás ou fluxo de ar/secção transversal de área 

(cm/s); 

Qg = Vazão de ar (cm³/s); 

As = Secção transversal de área (cm²). 
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 A velocidade superficial do gás pode ser medida experimentalmente através 

de aparatos que envolvem análise de oscilações de pressão, como mostra a Figura 

2.5. Neste tipo de aparato, o sensor de gás que estima o Jg por variação de pressão 

é constituído de dois tubos, sendo um para coleta de bolhas ascendentes e outro 

para medidas de pressão de ar e de densidade da polpa aerada. Conforme o volume 

de ar no interior do primeiro tubo aumenta, a pressão também sofre aumento. Sendo 

esta modificação monitorada através de um computador, é possível estimar o Jg 

através da taxa de variação da pressão (GOMEZ; FINCH, 2007). 

 

 

Figura 2.5 – Sensor de velocidade superficial do gás (adaptado de GOMEZ; FINCH, 

2007). 

 

 Outra forma de estimar a velocidade superficial do gás consiste em utilizar um 

aparato que relacione a vazão do ar por unidade de secção de área de forma mais 

direta. Desta forma, o Jg pode ser medido utilizando-se um tubo graduado selado 

superiormente e completamente preenchido de água. Um amostrador localizado na 

porção inferior do tubo graduado é aberto em contato com a polpa de flotação, 

coletando bolhas de ar ascendentes. Conforme o volume de ar adentra no interior do 

tubo graduado, o volume de água é compelido a sair. Medindo-se o intervalo de 

tempo que o nível de água utiliza para descer entre duas marcas do tubo graduado, 

a vazão de ar torna-se evidente podendo ser base de cálculo para estimativa da 

velocidade superficial do gás. A Figura 2.6 mostra um exemplo de aparato que se 
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utiliza deste princípio de variação do volume por tempo para estimar o Jg em células 

de flotação. 

 

 

Figura 2.6 – Sonda para estimar o Jg (adaptado de GORAIN et al., 1996). 

 

2.3.2 Diâmetro de bolha (db e D3,2) 

 

 Qualquer célula mecânica de flotação em condições normais de operação é 

capaz de produzir bolhas com diâmetro singular. Este diâmetro de bolhas (db) não é 

único, podendo ser representado por uma extensa distribuição de tamanhos, sendo 

o diâmetro médio de Sauter o valor mais representativo e aceitável para ser utilizado 

em cálculos e modelos (FINCH; DOBBY, 1990). O diâmetro das bolhas de flotação é 

outro importante fator da dispersão de gás, pois sua magnitude indica o potencial 

carreador de partículas, interferindo diretamente na eficiência do processo de 

flotação. Considerando-se o volume de ar como sendo constante, quanto menor o 

diâmetro das bolhas maior será a área superficial total, desta forma observa-se um 

aumento da oferta de interface líquido-gás para a colisão e adesão de partículas 

hidrofóbicas. 

 Atualmente há uma grande diversidade de métodos para se estimar o 

diâmetro de bolhas em células de flotação. Métodos fotográficos têm sido 

amplamente utilizados e aceitos devido ao fato de apresentarem precisão e 
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facilidade para execução das medidas. A Universidade da Cidade do Cabo (UCT) 

desenvolveu em parceria com a Anglo American um equipamento que permite 

estimar tanto o diâmetro de bolha (db ou D3,2) quanto a velocidade superficial do gás 

(Jg), denominado Anglo Platinum Bubble Sizer (APBS) (VENKATESAN et al., 2014). 

Este equipamento captura fotos de bolhas ascendentes em amostrador acoplado 

com câmera fotográfica de alta velocidade, fazendo estimativa do D3,2 

posteriormente, através de software de imagens. No Capítulo 3 há um descritivo 

deste equipamento com maiores detalhes, bem como a metodologia para execução 

dos ensaios. 

 Os reagentes de flotação que desempenham papel espumante atuam 

prevenindo a coalescência das bolhas de ar. Assim sendo, a prevenção da 

coalescência das bolhas de ar é demonstrada diretamente pela diminuição do 

diâmetro das bolhas. Para um determinado sistema de flotação, o diâmetro de bolha 

médio (db) pode ser estimado de acordo como indica a Equação 2.4 (FINCH; 

DOBBY, 1990). Convém ressaltar que, através da Equação 2.4, é possível verificar 

que o aumento da velocidade superficial do gás (Jg) promove aumento do diâmetro 

db e redução da eficiência de coleta. No entanto, sendo que os parâmetros de 

dispersão de gás são diretamente inter-relacionados, não é possível apenas analisar 

este fator isoladamente. 

 

       
             (2.4) 

 

Sendo: 

C = Constante relacionada com o tipo e a concentração do espumante; 

Jg = Velocidade superficial do gás ou fluxo de ar/secção transversal de área 

(cm/s); 

n = Constante que depende de características mecânicas da célula de flotação. 

 

 A Figura 2.7 demonstra a concentração crítica de coalescência e a redução 

do diâmetro de Sauter D3,2 conforme aumenta-se a dosagem de alguns espumantes 

industriais. Usualmente em células mecânicas de flotação industriais e em células de 

coluna, a magnitude do diâmetro de bolhas (médio de Sauter) encontrada é variável 
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entre 1,2 ≤ db ≤ 2,7 (mm), sendo destacado que colunas apresentam diâmetros 

maiores quando comparadas com células mecânicas (DEGLON et al., 2000). 

 

 

Figura 2.7 – Concentração crítica de coalescência de quatro espumantes industriais 

(autor). 

 

2.3.3 Hold-up do gás (εg) 

 

 À proporção percentual volumétrica de gás numa polpa de flotação atribui-se 

o termo hold-up (εg). A quantidade percentual de ar em células de flotação é definida 

como a Equação 2.5, sendo o hold-up calculado como a razão do volume de ar pelo 

volume total (ar + água + minério). 

 

   
  

        
            (2.5) 

 

Sendo: 

εg = Hold-up do gás (%); 

Vg = Volume de gás (m³); 

Vl = Volume de líquido (m³); 
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Vs = Volume de sólido (m³). 

 
 Considerando o hold-up como um dos parâmetros de dispersão em células de 

flotação, sua magnitude é diretamente relacionada às taxas de vazão de ar de 

entrada, sendo importante para descrever a eficiência de dispersão do ar, ou seja, a 

homogeneização deste parâmetro ao longo da secção transversal de área está 

diretamente relacionada com o grau de distribuição do ar nas células de flotação. 

 O tempo de residência de um gás em células de flotação é diretamente 

proporcional ao εg, conforme indica a Equação 2.6. Assim sendo, o aumento do hold-

up promove maior tempo de residência do gás no interior da célula de flotação, 

podendo prejudicar a cinética de adesão pelo fato de as bolhas ficarem 

demasiadamente carregadas de partículas causando eventuais destacamentos do 

agregado partícula-bolha (DEGLON et al., 1999). 

 

   
    

  
 

    

     
            (2.6) 

 

Sendo: 

τg = Tempo de residência do gás (s); 

εg = Hold-up do gás (%); 

V = Volume da célula de flotação (m³); 

Qg = Vazão de ar (m³/s); 

Jg = Velocidade superficial do gás ou fluxo de ar/secção transversal de área 

(m/s); 

As = Secção transversal de área da célula de flotação (m²). 

 

 Os valores padrão de εg em células de flotação apresentam intervalos de 

maior amplitude quando comparado com Jg e db, situando-se entre 3 e 32% segundo 

células industriais mecânicas e de coluna estudadas por Deglon et al. (2000). O 

hold-up de uma célula de flotação pode ser estimado utilizando-se sondas como a 

exemplificada na Figura 2.8, consistindo em um amostrador de volume fixo e 

conhecido que coleta uma amostra representativa de volume de polpa. Após a 

coleta, o volume de polpa amostrado pode ser liberado em uma proveta graduada, 
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sendo o volume do ar a diferença entre o volume de calibração da sonda e o volume 

medido na proveta (YIANATOS et al., 2001). 

 

 

Figura 2.8 – Exemplo de sonda de hold-up (adaptado de YIANATOS et al., 2001). 

 

2.3.4 Fluxo de superfície de bolha (Sb) 

 

 De acordo com o proposto por Finch e Dobby (1990), a quantidade total de 

superfície de bolha que ultrapassa uma secção transversal de área por unidade de 

tempo é denominada como fluxo superficial de área de bolha ou simplesmente fluxo 

de superfície de bolha (Sb), sendo definida como uma relação entre Jg e db. 

Considerando que a dispersão de gás avalia parâmetros relacionados ao gás e seu 

papel desempenhado na flotação, o Sb pode ser calculado através da Equação 2.7, 

indicando que diâmetros de bolha menores favorecem um aumento no fluxo de área 

de bolhas para a coleta de partículas dispersas na polpa de minério. 

 

    
  

    
            (2.7) 

 

Sendo: 

Sb = Fluxo de área de superfície de bolha (1/s); 

Jg = Velocidade superficial do gás (m/s); 

D3,2 = Distribuição de Sauter para diâmetros de bolha (m). 
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 Segundo Vera (2002), o tipo de célula de flotação (mecânica ou coluna) e a 

escala (bancada ou industrial) são alguns dos fatores que influenciam diretamente 

na magnitude do Sb. Conforme indica a Figura 2.9, valores típicos para escala de 

bancada são menores que 30 s-1, enquanto que em escala industrial valores típicos 

encontram-se entre 50 s-1 e 120 s-1. Já quando se compara células mecânicas com 

colunas de flotação, os valores usuais encontram-se num intervalo intermediário 

(20s-1 < Sb < 60s-1). De acordo com medidas estimadas por Yianatos et al. (2001), 

valores de Sb típicos para célula mecânica do modelo Wemco V = 42,5 m³ (mesmo 

modelo de Cajati-SP) encontram-se no intervalo 54 s-1 ≤ Sb ≤ 91 s-1. 

 

 

Figura 2.9 – Valores de Sb típicos para laboratório e indústria (adaptado de VERA, 

1999; 2002). 

 

 A dispersão de gás em células de flotação é considerada um importante fator 

para avaliação metalúrgica do processo de concentração. Sendo que diversos 

parâmetros de equipamentos e máquinas de flotação (por exemplo, o tipo de 

impelidor, o tipo de célula, a vazão de ar) influenciam de forma combinada, criando 

condições hidrodinâmicas favoráveis ao processamento de minérios (FINCH et al., 

2000), o Sb é destacável por unificar um resultado experimental dependente de dois 
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fatores de dispersão de gás (Jg e D3,2) e ser relacionado a constante cinética de 

flotação. 

 

2.4 A cinética de flotação e os parâmetros de dispersão de gás 

 

 A eficiência de coleta (Ek) de partículas minerais hidrofóbicas no bulk consiste 

no produto da eficiência de três fenômenos distintos, porém interdependentes: 

colisão (Ec), adesão (Ea) e preservação (Ep), conforme demonstrado na Equação 2.8 

(RALSTON et al., 1999). 

 

                       (2.8) 

 

Sendo: 

Ek = Eficiência de coleta de partículas (%); 

Ec = Eficiência da colisão partícula-bolha (%); 

Ea = Eficiência de adesão partícula-bolha (%); 

Ep = Eficiência de preservação do agregado partícula-bolha (%). 

 

 A eficiência de colisão partícula-bolha (Ec) corresponde ao percentual de 

partículas que saem das linhas de campo fluido-hidrodinâmicas que percolam a 

bolha, adentrando na zona de interface líquido-gás. A Ec é diretamente influenciada 

pela densidade da partícula, pela velocidade de ascensão do gás (Jg) e o diâmetro 

das bolhas (D3,2) (RALSTON et al., 1999). A Figura 2.10 mostra as linhas de fluido e 

as três zonas que envolvem a interação bolha-partícula, bem como as leis físicas 

e/ou químicas implícitas em cada região destacada. Segundo Finch e Dobby (1990) 

ao aproximar-se da bolha uma partícula inicia seu percurso sendo arrastada 

hidrodinamicamente ao redor da bolha, evitando uma colisão. Em contrapartida, a 

inércia e a aceleração da gravidade impulsionam a partícula para que um choque 

efetivo ocorra. A Equação 2.9 relaciona a Ec com os diâmetros da partícula e da 

bolha, indicando que menores dimensões de bolha aumentam a eficiência de 

colisão. Conforme mencionado anteriormente na Seção 2.5.2, mantendo-se a vazão 

de ar constante, a redução do diâmetro das bolhas de ar aumenta a área superficial 

disponível para o choque bolha-partícula, ampliando, assim, a eficiência de colisão. 
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Figura 2.10 – Zonas de interação bolha-partícula e leis físico-químicas: (1) 

hidrodinâmica, (2) difuso-forética, (3) forças de interface (adaptado de DERJAGUIN; 

DUKHIN, 1960). 

 

      
  

    
 
 

            (2.9) 

 

Sendo: 

Ec = Eficiência da colisão partícula-bolha; 

dp = Diâmetro da partícula (mm); 

D3,2 = Diâmetro de bolha médio de Sauter (mm). 

 

 A eficiência de adesão (Ea) corresponde ao percentual do total de partículas 

que colidiram com a fase gasosa formando agregados bolha-partícula. Sendo que a 

Ea está relacionada com o potencial de interação existente entre as partículas e as 

bolhas, é necessário que o filme líquido existente entre elas seja rompido. Segundo 

Leja e He (1984), para que a adesão ocorra, o critério cinético impõe que a 

resistência do filme líquido seja superada durante o tempo (tempo de contato, tc) em 

que a partícula percorre os arredores de uma bolha. A Ea recebe interferência direta 

do diâmetro da partícula, da tensão superficial e principalmente do ângulo de contato 

(grau de hidrofobicidade do mineral). Além disso, o diâmetro da bolha também 

exerce influência na Ea, pois em bolhas menores o tempo em que uma partícula 
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percorre a superfície é maior, ampliando o tc e a probabilidade de ocorrer 

rompimento do filme líquido existente entre bolha e partícula (FINCH; DOBBY, 

1990). 

 A eficiência de preservação (Ep) diz respeito à fração de partículas que após 

colidirem e aderirem à fase apolar permanecem agregadas às bolhas. Quanto maior 

a hidrofobicidade existente entre bolha e partícula (ângulo de contato), maior a força 

de adesão, promovendo aumento consequente da Ep. A tensão superficial é outro 

fator que altera a eficiência de preservação do agregado bolha-partícula, pois 

modifica o grau de molhabilidade existente na interação sólido-gás. Além de ângulo 

de contato e tensão superficial, a turbulência do interior da célula de flotação exerce 

interferência direta na Ep, pois a energia de agitação que o impelidor transfere a 

polpa de minério pode romper o agregado bolha-partícula (RALSTON et al., 1999). 

Sob o aspecto do grau de agitação, a densidade e tamanho das partículas também 

podem impactar na eficiência de preservação. 

 O modelo clássico que relaciona a constante cinética de flotação com os 

parâmetros de dispersão de gás (Jg e D3,2) está descrito na Equação 2.10, na qual é 

possível observar que os parâmetros de dispersão desempenham importante função 

na cinética do processo (VINNETT et al., 2012; DUAN et al., 2003) . Convém 

ressaltar que a Equação 2.10 não apresenta a eficiência de preservação (Ep) pelo 

fato de, para o caso específico estudado por Duan et al. (2003), considerar-se que 

ela é unitária. 

 

  
 

 
 
  

    
                  (2.10) 

 

Sendo: 

k = Constante cinética de flotação de 1ª ordem (1/s); 

Jg = Velocidade superficial do gás (m/s); 

D3,2 = Diâmetro de bolha médio de Sauter (m); 

Ec = Eficiência da colisão partícula-bolha; 

Ea = Eficiência de adesão partícula-bolha. 

 

  



38 
Capítulo 2: Revisão Bibliográfica 

 Observando-se a Equação 2.10, através da multiplicação da equação por 6/6, 

tem-se a Equação 2.11. Este procedimento algébrico faz-se necessário para 

obtenção do termo correspondente ao fluxo de superfície de bolha (Sb = 6 Jg/D3,2) 

destacado na Equação 2.11, simplificando a expressão posteriormente. 

 

  
 

 
 

  

    
                  (2.11) 

 

 Incorporando o conceito de eficiência de preservação (Ep) no produto dos 

termos e substituindo-se a Equação 2.7 na Equação 2.11, tem-se a Equação 2.12. 

 

   
 

 
                        (2.12) 

 

Sendo: 

Sb = Fluxo de área de superfície de bolha (1/s); 

Ec = Eficiência da colisão partícula-bolha; 

Ea = Eficiência de adesão partícula-bolha; 

Ep = Eficiência de preservação do agregado partícula-bolha. 

 

 Substituindo-se a Equação 2.8 na Equação 2.12 é possível verificar que a 

taxa de flotação é diretamente relacionada com o fluxo de superfície de bolha (Sb) e 

com a eficiência de coleta das partículas, conforme indica a Equação 2.13 (FINCH; 

DOBBY, 1990; GORAIN et al., 1997), destacando novamente a importância da 

dispersão do gás na cinética da flotação. 

 

  
 

 
                  (2.13) 

 

Sendo: 

k = Constante cinética de flotação de 1ª ordem (1/s); 

Ek = Eficiência de coleta de partículas; 

Sb = Fluxo de área de superfície de bolha (1/s). 
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2.5 A reologia de polpas minerais na dispersão de gás 

 

 Segundo Shabalala et al. (2011), altas viscosidades de polpa mineral 

atrapalham o cisalhamento das bolhas, resultando em bolhas de diâmetros maiores. 

A reologia da polpa de minérios é influenciada pela viscosidade da polpa e esta, por 

sua vez, recebe interferência direta da concentração dos sólidos da polpa. A 

hidrodinâmica da flotação é governada por diversas características construtivas 

(diâmetro e formato de impelidores, velocidade periférica, dentre outras) e por 

propriedades da polpa (densidade da mistura, concentração de sólidos, reologia). 

Como a prática industrial trabalha com concentrações altas devido a limitações de 

processo – e a usina de Cajati também se encontra em semelhante paradigma – 

polpas minerais deste tipo podem apresentar comportamento não-newtoniano, 

principalmente se contiverem partículas finas. Ndlovu et al. (2011) destaca que outro 

fator importante consiste no tipo de mineral que está presente na polpa, relatando 

que alguns tipos de filossilicatos contribuem para alterações reológicas relevantes. 

 Whiten et al., (1993) descrevem que o acréscimo de partículas sólidas em 

meio aquoso promove aumento de dissipação de energia por unidade de volume da 

polpa. Assim sendo, para uma taxa de deformação constante a manutenção da 

igualdade entre a taxa e a tensão de cisalhamento provoca o aumento da 

viscosidade da polpa. A Figura 2.11 demonstra a taxa de energia de dissipação local 

em função do percentual de sólidos em base volumétrica (ΦV), sendo possível 

destacar que o comportamento para as três curvas indica que o aumento da 

concentração de sólidos reduz de forma destacável a dissipação energética no meio. 

Este fenômeno é conhecido como “damping turbulence” ou amortecimento da 

turbulência e está correlacionado com a incapacidade de transmissão do 

“momentum” à polpa mineral, prejudicando não só a homogeneização e suspensão 

dos sólidos como a dispersão do gás na célula de flotação (SCHUBERT, 1999). Já a 

Figura 2.12 ilustra o efeito do aumento da concentração de sólidos na tensão ou 

limite de escoamento, na qual é possível verificar o comportamento exponencial de 

crescimento com o aumento da concentração de sólidos. 
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Figura 2.11 – Taxa de energia de dissipação local em função do percentual de 

sólidos em base volumétrica (adaptado de WEIΒ; SCHUBERT, 1988). 

 

 

Figura 2.12 – Tensão de escoamento em função da concentração de sólidos 

(adaptado de SHABALALA et al., 2011). 

 

 Sendo o hold-up uma medida do grau de distribuição do ar ao longo das 

células de flotação, estudos revelam que o εg aumenta com o crescimento da 

velocidade de rotação em condições de concentração dos sólidos baixa ou 

moderada (GRAU; HEISKANEN, 2003). Entretanto, de acordo com o observado por 

Shabalala et al. (2011), quando a concentração de sólidos aumenta verifica-se que o 

εg apresenta decréscimo exacerbado, conforme ilustra a Figura 2.13.  

Esferas de vidro 
(100-200 µm) 
 
Ppt. de Ácido Silícico 
(31,5%<1µm; 38,5% 1-4µm) 
 
Caulim 
(28%<1µm; 30% 1-4µm) 
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Figura 2.13 – Hold-up do gás em função da concentração de sólidos e rotação do 

impelidor para caulim (adaptado de SHABALALA et al., 2011). 

 

 Conforme destacado na Figura 2.13, o efeito da inadequada dispersão de gás 

em altas concentrações pode ser explicado pelo fato de que altas tensões de 

escoamento favorecem a formação de uma “caverna” de polpa ao redor do 

impelidor, mantendo a região estagnada e dificultando a transferência de energia 

para o restante do volume, reduzindo intensamente o εg da célula de flotação 

(BAKKER et al., 2009, 2010). 

 

2.6 Condições limite da dispersão de gás em células de flotação 

 

 Yianatos e Henríquez (2007) desenvolveram um trabalho analisando 

condições para que a dispersão de gás apresente desempenho efetivo na 

separação por flotação, relatando que o diâmetro de bolhas de ar (db) deve se situar 

entre 1,0 e 1,5 mm e a velocidade superficial do gás (Jg) entre 1,0 e 2,0 cm/s para 

que o fluxo de área de superfície de bolha (Sb) permaneça num intervalo de 50-100 

s-1. Segundo os autores, tais limites apresentados são relevantes para não existir 

dificuldades com capacidade de transporte das bolhas e na manutenção de uma 

interface polpa-espuma bem definida. A perda da interface polpa-espuma ameaça a 

seletividade do processo de separação por flotação, podendo ocorrer a partir de 

duas situações: 
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a) Condição de “flooding”: A condição de “inundação” ou perda da interface 

polpa-espuma ocorre quando se trabalha com uma combinação três fatores: 

existência de bolhas com diâmetro inferior a 1,0mm, acompanhadas de 

velocidade superficial do líquido (JL) e do gás (Jg) suficientemente altas para 

magnificar a ascensão do limite entre fase líquida e camada de espuma. Este 

fenômeno é passível de ocorrer com maior frequência em colunas de flotação; 

b) Condição de “boiling”: A condição de “ebulição” também provoca perda da 

interface polpa-espuma e ocorre quando db > 1,5mm e a célula opera com 

altos valores de velocidade superficial do gás (Jg > 2,5cm/s), promovendo 

maior arraste de partículas hidrofílicas para o overflow e a coalescência das 

bolhas na camada de espuma, que prejudica o desempenho do processo de 

flotação. 

 

 Ainda convém destacar que bolhas menores que 0,5-0,8 mm raramente são 

observadas na interface polpa-espuma, a não ser que se opere com Jg < 1,0 cm/s. 

Neste caso, relata-se que bolhas pequenas podem ser carregadas pelo fluxo que se 

reporta ao afundado ou se fundem com outras para produzir bolhas maiores 

(coalescência). Bolhas de menor diâmetro, que exibem velocidade de ascensão 

reduzida, apresentam outra problemática, relacionada com a capacidade máxima de 

transporte (CMT). A CMT condiz com um baixo Sb, podendo ser resultante de bolhas 

pequenas (alta superfície disponível para adesão de partículas minerais), com baixo 

Jg. A Figura 2.14 ilustra as condições de contorno que satisfazem uma zona de 

interface polpa-espuma ideal. 
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Figura 2.14 – Zonas de interface polpa-espuma e de capacidade de transporte não 

limitada (adaptado de YIANATOS; HENRÍQUEZ, 2007). 
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CAPÍTULO 3: MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Este capítulo apresenta os materiais utilizados (Seção 3.1) e detalha os 

procedimentos experimentais (Seção 3.2). As características dos equipamentos para 

medição da dispersão de gás são apresentadas na Seção 3.1.3-5. Na Seção 3.2.1 

são demonstrados os métodos para determinação da velocidade superficial do gás 

(Jg) e do diâmetro de bolhas médio de Sauter (D3,2), enquanto que os procedimentos 

para determinação do hold-up do gás (εg) apresentados na Seção 3.2.2. 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 O banco de purificação e as células de flotação 

 

 O circuito de flotação, que purifica o rejeito da concentração de fosfatos da 

Usina 320, realiza a remoção dos silicatos para adequar o produto final às 

especificações da indústria cimenteira. Tal circuito é composto por quatro células 

mecânicas sub aeradas que são fornecidas FLSmidth Mod. Wemco 190 – nomeadas 

pela equipe de processos da usina como A, B, C e D – de 42,5 m³/célula, dispostas 

na configuração em série, de acordo com o ilustrado na Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 – Vista esquemática superior do banco de purificação de calcário da usina 

de Cajati-SP, Vale Fertilizantes (autor).  
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 As células de flotação em questão dispõem de rotores tipo estrela com 1092 

mm de diâmetro (posteriormente substituídos por impelidores de diâmetro = 990 mm 

como decorrência de ajustes realizados pela equipe operacional), revestidos de 

borracha e operados em rotação padrão de 190 RPM. A tensão de alimentação 

destas células é de 440 V trifásica, com frequência em 60 Hz. A Figura 3.2 mostra o 

desenho da célula mecânica industrial na qual foram realizadas as medidas de 

dispersão de gás. 

 

 

Figura 3.2 – Desenho técnico em vista lateral da célula mecânica FLSmidth 190 

Wemco (adaptado de Manual de Instalação FLSmidth, 2010). 

 

 O histórico do banco de purificação indica que inicialmente as células de 

flotação operavam com impelidores de diâmetro superior (D = 1092 mm) ao 

recomendado pelo catálogo do fabricante (D = 880 mm). Foi constatado por 

funcionários da planta industrial que em rotações mais altas (190RPM) a energia 

demandada pelo equipamento era maior que o suportado pelo sistema elétrico, 

desarmando os disjuntores e impedindo o funcionamento da unidade. Assim sendo, 
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a usina optou pela instalação de um impelidor com diâmetro (D = 990 mm) que era 

menor que o inicial. 

 

3.1.2 Amostra de minério 

 

 O minério que alimenta o banco de purificação é o rejeito da flotação de 

fosfato que é realizada na Usina 320 (Vale Fertilizantes). A composição química do 

material é ilustrada na Tabela 3.1. Esses resultados foram obtidos através de 

fluorescência de raios-X (PANanalytical - modelo Axios Fast). Na Tabela 3.1, é 

importante observar: 

a) Baixos teores de P2O5, corroborando o fato de esse material ser um rejeito da 

concentração de fosfato; 

b) Alto teor de CaO, sinalizando a abundância de carbonato de cálcio (com base 

na mineralogia do fosfato de Cajati); 

c) Teores elevados de MgO, que quando superior a 5,5% inviabiliza o uso desse 

material como insumo da fabricação de cimento sem prévia purificação; 

d) O teor médio de SiO2 de 4,3% indica a presença de minerais portadores de 

magnésio (piroxênios e olivina), mas não flogopita, devido ao baixo teor médio 

de K2O (0,18%). 

 

Tabela 3.1 – Teores dos principais elementos da alimentação do setor de purificação 

de calcário (fornecido por Vale Fertilizantes, 2014/2015). 

Elementos 
Teores (%) 

1ª Campanha 2ª Campanha 3ª Campanha 

P2O5 0,46 0,78 0,99 

MgO 5,24 6,08 6,33 

CaO 47,99 45,03 44,22 

Fe2O3 1,38 1,78 2,48 

SiO2 2,17 3,48 7,09 

K2O 0,12 0,20 0,23 

SO3 0,58 0,78 0,52 
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 A Tabela 3.2 demonstra a distribuição granulométrica da referida amostra, 

sendo tais resultados obtidos por peneiramento a úmido. Observa-se na Tabela 3.2 

que: 

a)  Existem partículas com diâmetro acima de 0,42mm. Provavelmente uma 

fração destes 15,4% (valor médio das três campanhas) da massa total deve 

apresentar diâmetro superior ao limite do processo de flotação (0,50mm, 

Figura 2.2); 

b)  Partículas muito finas (com diâmetro inferior a 0,044mm) correspondem a 

10,9% da massa total, sendo que tais partículas também encontram-se fora 

do intervalo do processo de flotação; 

c)  Partículas com tamanho compatível com o processo de flotação (0,50mm-

0,05mm) correspondem a aproximadamente 73,7% da massa total. 

 

Tabela 3.2 – Distribuição granulométrica da alimentação do banco de purificação de 

calcário (fornecido por Vale Fertilizantes, 2014/2015). 

Abertura (mm) 
Retido Acumulado (%) 

1ª Campanha 2ª Campanha 3ª Campanha Média 

+0,420 16,5 12,6 17,0 15,4 ± 2,4 

-0,420 +0,300 29,8 24,4 27,3 27,2 ± 2,7 

-0,300 +0,210 43,8 38,8 45,6 42,7 ± 3,5 

-0,210 +0,150 59,5 55,8 62,3 59,2 ± 3,2 

-0,150 +0,074 79,1 77,0 81,1 79,1 ± 2,0 

-0,074 +0,044 88,0 88,0 91,2 89,1 ± 1,8 

-0,044 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

3.1.3 Equipamento para medir Jg e D3,2 

 

 Optou-se pela utilização do equipamento Anglo Platinum Bubble Sizer (APBS) 

para medir o diâmetro de bolhas (diâmetro médio de Sauter ou D3,2) e velocidade 

superficial do gás (Jg). A Figura 3.3 ilustra um desenho esquemático do 
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equipamento, mostrando bolhas ascendentes e registrando imagens com câmera 

fotográfica de alta velocidade. 

 

 

Figura 3.3 – Visão esquemática do ABPS (modificado de VENKATESAN et al., 

2014). 

 

 O aparato consiste em um sistema de medição composto por uma câmara 

preenchida com uma coluna de fluido selada superiormente, na qual, com a abertura 

inferior do tubo amostrador inserido no tanque ou cuba de flotação, bolhas 

ascendentes são fotografadas através de um visor iluminado por fonte de luz em 

contraste. O medidor de bolhas APBS captura fotos das bolhas ascendentes à 

sonda (Figura 3.4) através de uma câmera fotográfica de alta velocidade. 

Posteriormente um software analisa as imagens para calcular o D3,2 da distribuição 

de bolhas fotografadas, destacando o contraste entre a interface líquido/gás (Figura 

3.5). 
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 Além de estimar o diâmetro das bolhas, pelo fato de o ABPS possuir um 

reservatório de água graduado, é possível medir também a velocidade superficial do 

gás (Jg). Através de dados de velocidade de queda de nível da interface ar/água, 

área do amostrador e outras correções calcula-se o Jg usando o mesmo 

equipamento. 

 

3.1.4 Equipamento para medir hold-up do ar 

 

 Para medidas de hold-up, utilizou-se um aparato fornecido pela Universidade 

de Queensland, que é amplamente utilizado mundo afora. A Figura 3.6 ilustra o 

equipamento que consiste em um tubo plástico de volume conhecido (1,1L) que tem 

por função aprisionar um volume de polpa. Através da utilização de dois cilindros 

pneumáticos e uma linha de ar pressurizada da usina, é possível capturar um 

volume de polpa instantaneamente. Através da Equação 2.5 (Seção 2.3.3) e 

determinado procedimento experimental (Seção 3.2.2) é possível estimar o εg da 

célula mecânica industrial. 

 

  

Figura 3.4 – Bolhas 
ascendentes (Mibcol, 9 ppm) 

no medidor APBS (UCT). 

 

Figura 3.5 – Tratamento de 
imagens pelo software APBS 

(UCT). 
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Figura 3.6 – Sonda utilizada para medidas de hold-up em células mecânicas 

industriais (adaptado de OJEDA et al., 2012). 

 

3.1.5 Equipamento para medir a vazão de entrada de ar 

 

 Para medições da vazão de entrada de ar nas células de flotação foi utilizado 

um termoanemômetro digital portátil da marca Instrutherm, modelo TAD-500 (Figura 

3.7), que mede a velocidade do ar em m/s. Conhecendo-se a área de entrada (0,2 

m²), é possível estimar a vazão de entrada de ar das células de flotação. É 

importante mencionar que tal medição foi executada apenas na 2ª campanha 

experimental. 

 

 

Figura 3.7 – Anemômetro utilizado na 2ª campanha experimental (site, Instrutherm). 
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3.2 Métodos 

 

3.2.1 Determinação de Jg e D3,2 

 

 As medidas de velocidade superficial do ar (Jg) e diâmetro de bolhas médio de 

Sauter (D3,2) foram determinadas utilizando-se o equipamento APBS (descrição na 

Seção 3.1.3), inserindo o tubo amostrador no banco de flotação (indústria). Devido 

ao fato de se utilizar o mesmo equipamento para determinação de ambos os 

parâmetros (Jg e D3,2), as medidas foram obtidas simultaneamente. 

 A obtenção dos parâmetros Jg e D3,2 no circuito industrial foi realizada em três 

campanhas experimentais nas quais se avaliou a dispersão do ar em diferentes 

condições de operação (diâmetro e rotações do impelidor) e de processo (dosagem 

simples ou estagiada). Um dos intentos das campanhas foi avaliar a dispersão do ar 

frente às variáveis e modificações no setor de purificação de calcário da usina. 

Sendo que as células de flotação da usina são do tipo subaeradas, a vazão de ar é 

intrínseca à rotação do impelidor. Assim sendo, na 1ª campanha experimental foram 

propostas variações de rotação do impelidor para avaliação dos parâmetros de 

dispersão de gás nas células do banco de flotação. Posteriormente à 1ª campanha 

experimental, a Vale Fertilizantes substituiu o impelidor das células do setor de 

purificação de diâmetro 1092 mm para um impelidor de diâmetro menor (990 mm), 

motivando novos estudos de dispersão de gás versus rotação, culminando na 2ª 

campanha experimental. Já a 3ª campanha experimental foi conduzida avaliando-se 

o desempenho metalúrgico e os parâmetros de dispersão numa condição de 

dosagem estagiada ao longo dos bancos em série do setor de purificação. A 

dosagem estagiada subdividia a dosagem padrão aplicada na alimentação do banco 

A em uma relação 60/40, ou seja, inserindo-se 60% da dosagem padrão no banco A 

e os 40% restantes no banco C. A Tabela 3.3 apresenta as condições e variáveis 

avaliadas para as medições de Jg e D3,2 no circuito industrial de Cajati nas três 

campanhas realizadas. 
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Tabela 3.3 – Condições experimentais adotadas para as medições de Jg e D3,2 nas 

campanhas experimentais realizadas na Vale Fertilizantes (Cajati-SP). 

Identificação 
Diâmetro do 

Impelidor (mm) 
Rotação (RPM) 

Tipo de 

Dosagem 

1ª Campanha 1092 

145 

Simples 160 

175 

2ª Campanha 990 

110 

Simples 

120 

130 

160 

190 

3ª Campanha 990 

120 
Simples 

130 

120 
Estagiada 

130 

 

 A determinação experimental de Jg e D3,2 iniciava-se inserindo o tubo 

amostrador do APBS nos pontos de amostragem estabelecidos. Após a inserção do 

equipamento no local adequado para captura de imagem das bolhas, preparava-se 

solução de espumante metil-isobutil-carbinol (MIBIC) à concentração de 10 ppm 

para evitar a coalescência das bolhas ascendentes ao APBS amostradas do banco 

de flotação. A partir de então, selecionando-se as condições de operação da 

campanha (rotação e tipo de dosagem, de acordo com a Tabela 3.3) a coleta de 

dados foi realizada conforme os procedimentos: 

a) Completava-se o reservatório de água graduado do equipamento com 3,0 L 

de solução de MIBIC (10 ppm), com a válvula inferior fechada e a superior 

aberta; 

b) Fechava-se a válvula superior do equipamento; 

c) Conforme o descritivo de cada ensaio, cada amostragem adotava um 

cabeçalho de identificação (nome da célula, posição da amostragem e 

rotação do impelidor) conforme ilustrado na Figura 3.8. Assim sendo, anotou-

se o descritivo no visor do equipamento para registro juntamente com as fotos 

das bolhas ascendentes; 
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d) Com a abertura da válvula inferior, é necessário aguardar até que a coluna de 

líquido da câmara do equipamento seja contínua até a polpa de flotação ao 

final do tubo amostrador. A seleção deste momento é visual, não demorando 

mais do que 10 segundos para início da tomada de fotos; 

e) A partir de então, cerca de 30 fotos – obtidas manualmente, pressionando 

sistematicamente o botão de captura de imagens da câmera – registram as 

bolhas ascendentes, provenientes diretamente da polpa de flotação. Estas 

fotos são utilizadas posteriormente para obtenção do D3,2 por análise de 

imagens através do software do equipamento; 

f) Paralelamente à captura de imagens das bolhas, o reservatório de água 

graduado é utilizado para estimativa do Jg. Adota-se um marco inicial no 

reservatório graduado, zerando-se um cronômetro e medindo intervalos de 

tempo em que o nível da superfície do líquido ultrapassa marcos de volumes 

subsequentes. Posteriormente o Jg é calculado utilizando valores e dados 

próprios do equipamento (altura do tubo amostrador, distância do marco 

inicial até a polpa de flotação, diâmetro do reservatório graduado utilizado). 

 

 

Figura 3.8 – Exemplo de identificação de ensaio experimental de Jg e D3,2 (imagem 

obtida através da câmera fotográfica do APBS). 

 

 A amostragem experimental na usina foi realizada em pontos e posições 

específicos do banco de flotação. A Figura 3.9 indica esquematicamente, a partir de 
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um esboço em vista superior, os três pontos do banco de flotação utilizados para 

obtenção dos parâmetros Jg e D3,2. Estes três pontos experimentais localizam-se 

sobre a célula de flotação, situados no piso da passarela, como mostrado na Figura 

3.10.  

 

 

Figura 3.9 – Esboço em vista superior dos três pontos (1, 2 e 3) de amostragem na 

célula de flotação industrial (autor). 

 

 Convém ressaltar que as medidas apresentadas no Capítulo 4 consistem em 

médias aritméticas destes três pontos, pois se considerou que o valor de média 

calculado representa adequadamente os parâmetros de dispersão de ar na célula 

para determinada condição de operação e processo. 

 

 

Figura 3.10 – Indicação de posicionamento do APBS sobre a passarela superior ao 

banco de purificação de calcário (Usina da Vale Fertilizantes de Cajati, Agosto de 

2014). 
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3.2.2 Medidas de hold-up do ar 

 

 A obtenção do parâmetro de hold-up na usina de Cajati seguiu as mesmas 

variáveis de rotação de impelidor e tipo de dosagem conforme apresentado na 

Tabela 3.3 (Seção 3.2.1). Entretanto, a tomada de medidas foi executada apenas na 

2ª e 3ª campanha experimental. As medidas de εg foram obtidas utilizando a sonda 

de hold-up (detalhada na Seção 3.1.4), iniciando-se por inserir o amostrador com 

cilindro pneumático aberto no interior da polpa (posicionado abaixo da camada de 

espuma). Após aguardar alguns segundos para que o conteúdo do interior do tubo 

estivesse homogeneizado em relação à polpa de minério, através de um controle de 

pressão por válvulas, se provoca o fechamento do cilindro pneumático aprisionando 

o conteúdo no volume fixo do amostrador (1,1L). Após despressurização dos pistões 

e liberação da polpa capturada em uma proveta graduada, a diferença do volume de 

calibração do tubo com o volume mensurado na proveta consiste no volume de ar da 

polpa. Utilizando-se a Equação 2.5 (Seção 2.3.3) é possível estimar o εg da célula 

mecânica industrial. 

 A amostragem experimental na usina foi realizada em pontos e posições 

específicos do banco de flotação. A Figura 3.11 indica esquematicamente, a partir 

de um esboço em vista superior, os dois pontos do banco de flotação utilizados para 

obtenção do εg da célula mecânica industrial para cada condição estudada.  

 

 

Figura 3.11 – Esboço em vista superior dos dois pontos (1 e 2) de amostragem do εg 

na célula de flotação industrial (autor). 
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 É importante ressaltar que as medidas apresentadas no Capítulo 4 

(Resultados das Campanhas Experimentais) consistem em médias aritméticas 

destes dois pontos, pois se considerou que o valor de média calculado representa 

adequadamente o hold-up do ar na célula para determinada condição de processo. 

 

3.2.3 Medidas de vazão de entrada do ar 

 

 A medição da vazão de entrada de ar na 2ª campanha experimental foi 

realizada utilizando um termoanemômetro, que determina a velocidade do ar que 

atravessa uma hélice interna a uma circunferência amostradora. A partir da Figura 

3.12 é possível ilustrar um esboço dos dez pontos de amostragem para tomada das 

velocidades de entrada de ar. Conhecendo-se a área da seção transversal do bocal 

de entrada de ar da célula (0,2 m²) é possível estimar a vazão de entrada de ar. A 

medida de velocidade do ar adotada para cálculo da vazão consiste numa média 

aritmética dos dez pontos de amostragem destacados na Figura 3.12. 

 

 

 

Figura 3.12 – Esboço em vista superior dos pontos de amostragem no bocal de 

entrada de ar das células de flotação (autor). 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS DAS CAMPANHAS EXPERIMENTAIS 

 

 O presente capítulo apresenta e discute os resultados de dispersão de gás no 

banco de purificação de calcário, obtidos experimentalmente nas três campanhas 

industriais realizadas na usina da Vale Fertilizantes de Cajati, executadas em maio e 

agosto de 2014 e em abril de 2015. A Seção 4.1 apresenta os valores de dispersão 

de gás das células mecânicas A e B do banco de purificação, obtidos na 1ª, 2ª e 3ª 

campanhas industriais, analisando os resultados para cada campanha. A Seção 4.2 

realiza uma discussão sobre a 1ª e 2ª campanhas avaliando a substituição do 

diâmetro do impelidor na rotação comum de 160 RPM. A Seção 4.3 tem intuito de 

comparar os resultados experimentais apresentados em relação aos valores 

reportados na literatura. Por fim, a Seção 4.4 avalia a melhora de desempenho 

alcançada ao longo das campanhas experimentais. 

 

4.1 Medidas de dispersão de gás 

 

 De acordo com o apresentado na Seção 2.3 desta dissertação, a dispersão 

de gás em células de flotação deve ser avaliada utilizando os parâmetros de 

velocidade superficial do gás (Jg), diâmetro de bolhas médio de Sauter (D3,2), hold-

up do ar (εg) e fluxo de superfície de bolha (Sb). Considerando-se que as células de 

Cajati são do tipo subaeradas, os parâmetros de dispersão de gás foram observados 

em diversas condições de rotação de impelidores. Os resultados de Jg, D3,2, Sb e εg 

para as três campanhas são apresentados nas Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3. É importante 

mencionar que na 1ª campanha experimental não foi monitorado o hold-up do ar (εg) 

nas células mecânicas de flotação. 

 

Tabela 4.1 – Dispersão de gás em células mecânicas de flotação A e B, 1ª 

campanha experimental (realizada em maio de 2014). 

Parâmetro 
145RPM 160RPM 175RPM 

A B A B A B 

Jg (cm/s) 4,8 3,9 4,8 4,5 5,4 5,0 

D3,2 (mm) 2,3 2,3 2,1 2,1 2,2 2,3 

Sb (1/s) 124,5 102,4 137,5 127,7 145,4 131,2 
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Tabela 4.2 – Dispersão de gás em células mecânicas de flotação A e B (2ª 

campanha experimental, realizada em agosto de 2014). 

Parâmetro 
110RPM 120RPM 130RPM 160RPM 190RPM 

A B A B A B A B A B 

Jg (cm/s) 4,0 4,2 3,9 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,6 4,8 

D3,2 (mm) 1,8 1,6 1,9 1,9 2,4 2,1 2,4 2,2 2,4 2,2 

Sb (1/s) 132,7 161,8 123,2 135,0 109,4 129,1 108,3 118,6 114,7 130,6 

εg (%) 7,6 7,1 8,1 8,5 8,1 7,1 12,8 11,9 14,7 14,7 

 

Tabela 4.3 – Dispersão de gás em células mecânicas de flotação A e B (3ª 

campanha experimental, realizada em abril de 2015). 

Parâmetro 

120RPM 130RPM 

Simples Estagiada Simples Estagiada 

A B A B A B A B 

Jg (cm/s) 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 1,0 0,7 0,8 

D3,2 (mm) 1,4 1,7 1,7 2,0 1,7 1,8 1,7 2,0 

Sb (1/s) 25,7 28,2 24,7 24,0 28,2 33,3 24,7 24,0 

εg (%) 9,0 8,0 9,0 8,0 9,0 8,0 9,0 8,0 

 

 Avaliando-se os resultados de dispersão de gás da 1ª campanha (Tabela 4.1), 

é importante destacar que: 

a) Para a célula A, os valores ficaram no intervalo de 4,8 a 5,4 cm/s, enquanto 

que na célula B a magnitude de Jg ficou entre 3,9 e 5,0 cm/s. Esta diferença 

de velocidades de ar entre as células A e B (7~19%) pode ser considerada 

aceitável, visto que configurações estruturais e eventuais divergências na 

operação das máquinas podem ocasionar alterações consideráveis nas 

vazões de entrada de ar; 

b) O diâmetro de bolhas médio de Sauter apresentou magnitude dentro do 

intervalo de 2,1mm ≤ D3,2 ≤ 2,3mm para as três condições, não sendo 

possível verificar alteração com o aumento da rotação. Embora maiores 

rotações proporcionem maior vazão ar de entrada, o diâmetro das bolhas não 

correspondeu a este aumento nesta campanha, provavelmente pelo fato de 

que maiores rotações promovam maior cisalhamento, mantendo a magnitude 

dos diâmetros estável nesta campanha; 
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c) Observando o parâmetro que avalia o fluxo de superfície de bolhas (Sb = 

6Jg/D3,2, Equação 2.7), é possível verificar que o aumento da rotação 

ocasiona aumento do Sb. Pelo fato de o D3,2 apresentar magnitude constante, 

atribui-se o crescimento de Sb ao aumento da velocidade superficial do ar (Jg) 

situando-se no intervalo de 102,4 a 145,4 s-1. 

 

 A 2ª campanha experimental executada foi realizada posteriormente à 

substituição do diâmetro de impelidor, reduzindo suas dimensões de 1092 mm para 

990 mm. Diferentemente da 1ª etapa, os parâmetros de dispersão de gás foram 

amostrados em cinco condições de rotação de impelidores: 110 RPM, 120 RPM, 130 

RPM, 160 RPM e 190 RPM. Os resultados de Jg, D3,2, Sb e εg, apresentados na 

Tabela 4.2, permitem ressaltar que: 

a) Para a célula A, os valores de velocidade superficial do gás ficaram no 

intervalo de 3,9 a 4,6 cm/s, enquanto que na célula B o Jg ficou entre 4,2 e 4,8 

cm/s. A diferença de velocidades de ar entre as células A e B (4~5%) é 

aceitável e condiz com células de mesmo modelo e dimensões semelhantes; 

b) Considerando-se as cinco rotações estudadas, o diâmetro de bolhas médio 

de Sauter apresentou magnitude dentro do intervalo de 1,8mm ≤ D3,2 ≤ 2,4mm 

para a célula A e 1,6 mm ≤ D3,2 ≤ 2,2 mm para a célula B. Este 

comportamento é coerente com a Equação 2.4, pois há relação direta entre o 

aumento do Jg e o aumento do diâmetro das bolhas de ar; 

c) Observando o parâmetro Sb (6Jg/D3,2) e analisando exclusivamente as 

rotações de 110 RPM a 160 RPM, verifica-se que conforme a rotação do 

impelidor aumenta o fluxo de superfície de bolha diminui. Embora a 

velocidade superficial aumente (numerador) com o crescimento da rotação do 

impelidor, o diâmetro de bolhas (denominador) também aumenta e interfere 

com maior intensidade, ocasionando a queda do fluxo Sb. No entanto, 

observando a rotação de 190 RPM verifica-se um sensível aumento de Sb 

quando se compara com a rotação de 160 RPM (Célula A: de 108,3 s-1 para 

114,7 s-1; Célula B: de 118,6 s-1 para 130,6 s-1). Apesar de aparentemente se 

considerar que este aumento de fluxo de superfície seria um indicativo 

positivo em termos de potencial para aumento de recuperação metalúrgica, 

outros fatores podem prejudicar o desempenho do banco, como por exemplo, 
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o aumento da turbulência do meio pode criar maior instabilidade e prejudicar a 

eficiência de preservação (Ep) do agregado bolha-partícula (Seção 2.4); 

d) A análise do hold-up do ar nas células A e B permite demonstrar que o 

aumento da vazão de ar (consequência do aumento da rotação do impelidor) 

resultou num crescimento do εg, encontrando-se no intervalo 7,1 ≤ εg ≤ 14,7%. 

 

 A 3ª campanha experimental realizada em abril de 2015 indica resultados 

obtidos para condições de rotação de 120-130 RPM e para dosagem simples e 

estagiada. Os resultados de Jg, D3,2, Sb e εg, apresentados na Tabela 4.3, permitem 

ressaltar que: 

a) Embora a magnitude do Jg apresentado na 3ª campanha (0,6-1,0 cm/s) seja 

bastante diferente às magnitudes obtidas nas primeiras duas campanhas (4,0-

5,4 cm/s), observou-se mesmo padrão de comportamento em relação ao 

aumento da rotação do impelidor. A questão da divergência das magnitudes 

entre as campanhas e valores preditos pela literatura serão mais bem 

detalhados na Seção 4.3; 

b) Considerando-se as duas rotações estudadas, o diâmetro de bolhas médio de 

Sauter apresentou magnitude dentro do intervalo de 1,4 mm ≤ D3,2 ≤ 1,8 mm 

para dosagem não estagiada e 1,7 mm ≤ D3,2 ≤ 2,0 mm para dosagem 

estagiada. Comparando-se a dosagem não estagiada com a estagiada, 

verifica-se que quando se divide a dosagem de coletor ao longo do banco 

(condição estagiada) o diâmetro das bolhas aumenta, pois a redução da 

dosagem no banco A aumenta a coalescência das bolhas nos bancos A e B. 

Convém mencionar que o D3,2 sofreu pouca alteração entre as rotações, 

provavelmente pelo fato de as rotações serem próximas (120 RPM e 130 

RPM); 

c) Observando o parâmetro Sb, verifica-se que o aumento da rotação aumenta 

sua magnitude para o caso de dosagem não estagiada devido ao aumento do 

Jg, ficando no intervalo de 25,7 a 33,3 s-1. Para o caso de dosagem estagiada, 

não se observou grande variação do Sb (24,0-24,7 s-1) em função do aumento 

da rotação. Em relação à comparação de dosagem não estagiada com 

dosagem estagiada, verificou-se que o Sb diminui por conta de o D3,2 

aumentar; 
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d) A análise do hold-up do ar nas células A e B permite demonstrar que não 

houve grande impacto na magnitude do εg com o aumento da rotação, 

situando-se entre 8 e 9%. Provavelmente isto se deve ao fato da proximidade 

entre as rotações (120 e 130 RPM). 

 

4.2 Campanhas experimentais e a alteração do diâmetro do impelidor 

 

 A análise dos dados experimentais apresentados nas Tabelas 4.1 e 4.2 

permitiu elaborar as Figuras 4.1 e 4.2, que comparam dados de dispersão de gás 

para a rotação comum às duas campanhas experimentais: 160 RPM. A partir dos 

dados apresentados através dos ensaios realizados nas duas campanhas, é 

possível observar que a diferença de velocidades de ar entre as células A e B na 2ª 

campanha (4-5%) foi consideravelmente menor quando comparada com a diferença 

observada na 1ª campanha (7-19%). Isto pode ser um indício que corrobora com o 

benefício de algum ajuste, efetuado no momento de substituição e instalação do 

impelidor de menor diâmetro, reduzindo a discrepância de funcionamento entre as 

células A e B. 

 O aumento do intervalo de rotações estudadas (de três para cinco) foi 

importante para verificar uma amplitude maior de diâmetros de bolha, pois o D3,2 

encontrou-se entre 1,8 e 2,4 mm na 2ª campanha, enquanto que na 1ª campanha 

situou-se entre 2,1 e 2,3 mm. Desta forma é possível verificar que menores rotações 

proporcionaram bolhas com menor diâmetro, resultado este que explicita a relação 

db = C.Jg
n (Equação 2.4) e uma provável inundação de ar na região do entorno do 

impelidor para rotações mais altas (160-190 RPM), dificultando o cisalhamento e 

redução do diâmetro das bolhas. 
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Figura 4.1 – Comparativo de Jg e D3,2 entre as duas campanhas realizadas em 160 

RPM. 

 

 

Figura 4.2 – Comparativo de Sb entre as duas campanhas realizadas em 160 RPM. 

 

 Observando a Figura 4.1, que compara os parâmetros de dispersão Jg e D3,2 

para a rotação de 160 RPM, verifica-se que a substituição por um impelidor menor 

provocou redução da velocidade do ar tanto na célula A quanto na célula B. Se na 1ª 

campanha experimental com o aumento da rotação do impelidor mantinha-se 

constante o D3,2, na 2ª campanha o diâmetro de bolhas aumentou (Tabela 4.2). Isto 

pode demonstrar que a geometria do impelidor menor pode ser desfavorável ao 

processo, permitindo menor fluxo de superfícies disponível (Sb) para flotação de 

partículas hidrofóbicas, conforme ilustra a Figura 4.2. Entretanto, para maiores 

discussões sobre esta observação seriam necessárias mais informações e estudos 

comparativos com maior número de rotações comuns às duas condições. 
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 Apesar de se verificar uma tendência de impacto no desempenho através da 

redução do Sb com o novo impelidor, houve ganho energético no consumo de 

potência de acordo com o que mostra a Figura 4.3. A partir dos dados de consumo 

de potência fornecidos pela Vale Fertilizantes, é possível destacar que após a troca 

do impelidor houve redução de consumo energético de 27% para a célula A e de 

24% para a célula B. 

 

 

Figura 4.3 – Consumo energético das células do setor de purificação com 

impelidores em 160 RPM (dados fornecidos por Vale Fertilizantes, 2014). 

 

4.3 Comparativos entre campanhas experimentais e valores da literatura 

 

 A magnitude de alguns valores obtidos de dispersão de gás nas campanhas 

experimentais ressaltaram divergências quando comparados com valores de 

literatura. Vera et al. (1999) realizaram estudos em célula de laboratório, 

apresentando intervalo típico de resultados para Jg, D3,2 e Sb em células mecânicas 

de laboratório e industriais (conforme ilustrou a Figura 2.9). Deglon et al. (2000) 

apresentaram um trabalho extenso de levantamento de parâmetros hidrodinâmicos e 

de dispersão de gás utilizando diversas células mecânicas do tipo Wemco e do tipo 

Outokumpu, estudando diversos volumes, configurações de circuito e rotações de 

impelidor operacionais. Já Yianatos et al. (2001) desenvolveram seu trabalho de 

dispersão de gás e distribuição de tempo de residência em 9 células de circuito 

rougher, tipo Wemco subaerada (V = 42,5 m³) com velocidade de rotação do 

impelidor em 159-164 RPM, sendo provavelmente o mesmo modelo de célula 
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utilizado em Cajati-SP no banco de purificação de calcário. Ainda convém destacar o 

trabalho realizado por Ojeda et al. (2012), pois estudaram a dispersão de gás em 

células Wemco de usinas brasileiras como Rio Paracatu Mineração, Fosfértil Catalão 

e Copebras. A Tabela 4.4 apresenta uma compilação dos dados de dispersão de 

gás obtidos nas três campanhas experimentais estudadas nesta dissertação, bem 

como acrescenta resultados apresentados por Ojeda et al. (2012), Yianatos et al. 

(2001), Deglon et al, (2000) e Vera et al. (1999). 

 

Tabela 4.4 – Medidas de dispersão de gás obtidas na usina de Cajati-SP versus 

valores reportados na literatura. 

Identificação D3,2 (mm) Jg (cm/s) Sb (s
-1) εg (%) 

1ª Campanha Experimental 2,1-2,3 3,9-5,4 102-145 ND 

2ª Campanha Experimental 1,6-2,4 3,9-4,8 108-162 7-15 

3ª Campanha Experimental 1,4-2,0 0,6-1,0 24-33 8-9 

Ojeda et al. (2012) (*) 2,6 0,5-1,2 20 6-31 

Yianatos et al. (2001) (**) 0,9-1,2 0,8-1,3 54-91 15-22 

Deglon et al. (2000) (***) 1,2-2,1 0,7-2,2 32-83 7-32 

Vera et al. (1999) 0,8-1,3 1,0-2,1 50-120 ND 

(*) Células mecânicas tipo Wemco (8,5, 14,2 e 130 m³) em diversas velocidades de rotação. 
(**) Células mecânicas tipo Wemco 42,5 m³, rotação de impelidor ~160 RPM. 
(***) Células mecânicas tipo Wemco e Outokumpu em diversas velocidades de rotação. 

 

 De acordo com resultados demonstrados nas Tabelas 4.4, é importante 

observar que: 

a) O maior desvio de valores em relação aos dados reportados pela literatura 

deve-se ao parâmetro Jg. A magnitude de valores obtidos para a 1ª e 2ª 

campanhas experimentais (3,9-5,4 cm/s) evidencia uma anomalia operacional 

das células mecânicas da usina. Tal ordem de valores de Jg, juntamente com 

D3,2 > 1,5 mm ocasionam o fenômeno da condição de “boiling” (ebulição), 

prejudicando a interface polpa-espuma e a recuperação do SiO2 na flotação. 

Este fenômeno pode ser um importante indício a respeito do baixo 

desempenho apresentado pelo banco industrial de purificação da usina 

anteriormente aos estudos de dispersão de gás. Assim sendo, é importante 
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relevar a magnitude dos resultados de Jg para estas duas primeiras 

campanhas, devendo-se considerar apenas a relação existente entre os 

próprios valores que apresentaram tendência de aumento com o aumento da 

rotação dos impelidores, já que células do tipo subaeradas aumentam a 

vazão de entrada de ar com o aumento da rotação dos impelidores (Capítulo 

5); 

b) Apesar da medição de altos valores de Jg, os valores de Sb se situam no 

intervalo de 24 a 162 s-1 e se aproximam dos valores reportados pela 

literatura, pois a maior conformidade dos valores de D3,2 contribuiu 

matematicamente para que a relação 6Jg/D3,2 (Sb) fosse próxima da 

magnitude reportada nas referências bibliográficas; 

c) Apesar de os valores de D3,2 apresentarem-se próximos aos limites 

apresentados pela literatura, a magnitude média do diâmetro de bolhas de ar 

está ligeiramente deslocada do intervalo considerado ideal para uma flotação 

com bom desempenho metalúrgico: 1,0-1,5mm (YIANATOS; HENRÍQUEZ, 

2007); 

d) O hold-up do ar medido na 2ª e 3ª campanhas experimentais situou-se dentro 

dos valores previstos pela literatura, indicando que o percentual de ar no 

interior das células é suficiente para os objetivos de separação por flotação. 

 

4.4 Recuperações metalúrgicas das campanhas experimentais 

 

 As campanhas experimentais foram conduzidas observando-se o rendimento 

metalúrgico do processo conforme as modificações (diâmetro do impelidor, 

velocidade de rotação e dosagem de reagentes) ocorriam no banco de purificação. A 

Tabela 4.5 demonstra o melhor rendimento metalúrgico de cada uma das 

campanhas experimentais, sendo possível verificar que, comparando-se o 

desempenho do processo de remoção de silicatos através de flotação catiônica 

reversa, a 1ª campanha experimental apresentou R = 14%, enquanto que a 3ª 

campanha indicou aumento da recuperação de SiO2 para R = 44%. Ajustes nos 

parâmetros de dispersão de gás nas células do banco de purificação podem ter 

contribuído para esta melhoria de desempenho do processo. Maiores informações e 

os balanços metalúrgicos completos de cada condição testada durante as 

campanhas experimentais são apresentados no Apêndice A. 
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Tabela 4.5 – Recuperação metalúrgica no banco de purificação das três campanhas 

experimentais. 

Identificação 1ª Campanha (*) 2ª Campanha (**) 3ª Campanha (***) 

Banco Amostrado A e B A e B A, B, C e D 

% SiO2 Flutuado 13,9 41,4 43,8 

% SiO2 Purificado 86,1 58,6 56,2 

% MgO Flutuado 3,4 17,7 27,9 

% MgO Purificado 96,6 82,3 72,1 

% CaO Flutuado 0,8 3,3 5,1 

% Cao Purificado 99,2 96,7 94,9 

(*) N = 175 RPM, D = 1092 mm 
(**) N = 120 RPM, D = 990 mm 
(***) N = 130 RPM (dosagem estagiada), D = 990 mm. 

 
 

 



67 

CAPÍTULO 5: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados das medições da dispersão de gás no banco de purificação da 

usina de Cajati, cujos dados foram apresentados e discutidos no Capítulo 4, são 

avaliados e sumarizados neste Capítulo. 

 

5.1 Efeito da rotação do impelidor na velocidade do gás 

 

 A influência da rotação do rotor na magnitude da velocidade superficial do gás 

(Jg) é ilustrada nas Figuras 5.1 a 5.3. 

 

 

Figura 5.1 – Influência da rotação do impelidor (D = 1092 mm) na velocidade 

superficial do gás, 1ª campanha experimental (maio de 2014). 
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Figura 5.2 – Influência da rotação do impelidor (D = 990 mm) na velocidade 

superficial do gás, 2ª campanha experimental (agosto de 2014). 

 

 

Figura 5.3 – Influência da rotação do impelidor (D = 990 mm) na velocidade 

superficial do gás, 3ª campanha experimental (abril de 2015). 

 

 Nas Figuras 5.1-5.3, relativas às três campanhas industriais apresentadas, é 

possível observar um aumento linear de Jg com o aumento da rotação do impelidor. 
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Tal comportamento é compreensível pelo fato de as células de flotação de Cajati 

serem do tipo subaeradas, ou seja, a intensidade de sucção do ar ocorre em função 

da velocidade de rotação dos impelidores. 

 Com base na Figura 5.4, pode-se fazer um balanço de pressão numa célula 

de flotação, expressando-o através das Equações 5.1 e 5.2. 

 

 

Figura 5.4 – Croqui de uma célula de flotação apresentando as pressões que 

controlam a sucção de ar atmosférico para o interior da polpa. 

 

                                   (5.1) 

 

Onde: 

   = Pressão na cota do impelidor (N/m²); 

     = Pressão atmosférica (N/m²); 

       = Pressão hidrostática (N/m²); 

     = Pressão dinâmica, Bernoulli (N/m²). 

 

       
 

 
               (5.2) 

Onde: 

  = Densidade da polpa (kg/m³); 

 v² 
  2 

 gh 

P
atm
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  = Aceleração da gravidade (m/s²); 

  = Submergência do impelidor abaixo do nível hidrostático (m); 

  = Velocidade da polpa (m/s). 

 

 Conforme equações 5.1 e 5.2, toda vez que a pressão dinâmica (      ) for 

maior do que a pressão hidrostática (   ) ocorrerá geração de vácuo (ΔP<0) e 

consequente sucção de ar atmosférico para o interior da polpa. A Equação 5.3 

relaciona a velocidade do impelidor (N) com a velocidade da polpa ( ) na célula de 

flotação, considerando-se que: 

a) A velocidade da polpa é função da rotação do impelidor (N); 

b)  A velocidade periférica do rotor corresponde ao produto πND, onde D é o 

diâmetro do impelidor; 

c)  Somente uma fração f do momentum do impelidor é transferida para a polpa. 

 

                        (5.3) 

 

 De acordo com a Equação 5.3, quanto maior a rotação do impelidor (N), maior 

será a velocidade da polpa ( ) no interior da célula. Voltando ao balanço de pressão 

expresso pelas equações 5.1 e 5.2, quanto maior for a velocidade da polpa, maior 

magnitude será a pressão dinâmica, promovendo um aumento da intensidade de 

vácuo e maior transporte de gás da atmosfera para a polpa mineralizada. Este 

fenômeno é ilustrado na Figura 5.5. 
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Figura 5.5 – Vazão de ar na entrada das células A e B versus rotação do impelidor 

na 2ª campanha experimental (vazão medida por termoanemômetro). 

 

5.2 Efeito da velocidade superficial do gás no diâmetro de bolhas 

 

 A influência da velocidade superficial do gás (Jg) no diâmetro de bolhas pode 

ser expressa pela Equação 2.4, apresentada na Seção 2.3 (FINCH; DOBBY, 1990), 

ou seja, Db = C.Jg
n. Desta forma, os pontos experimentais (Jg, D3,2) que são exibidos 

nas Figuras 5.6-5.8 podem, por exemplo, traduzir o comportamento de D3,2 em 

função do Jg como o ramo ascendente de um polinômio de grau dois. Quanto maior 

a velocidade superficial do gás, maior será a magnitude do diâmetro médio da 

distribuição de bolhas geradas (diâmetro de Sauter) até se atingir um valor máximo, 

talvez, controlado pela intensidade das tensões de cisalhamento existentes na 

célula. 

 A Figura 5.6 ilustra o comportamento do diâmetro de Sauter versus Jg 

medidos na 1ª campanha experimental, onde D = 1092 mm. Tal impelidor foi trocado 

por outro de menor diâmetro (D = 990 mm) em virtude do excesso de demanda de 

energia que provocava. Muito provavelmente, tal excesso de energia também gerava 

muita turbulência que mascarava os resultados. Este fenômeno não foi observado 

na 2ª e 3ª campanhas, cujos resultados permitiram avaliar o comportamento do 

diâmetro das bolhas em função da velocidade superficial do gás (Figuras 5.7 e 5.8). 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

100 120 140 160 180 200 

Q
g 

(m
³/

h
) 

Rotação do Impelidor (min-1) 

Célula A 

Célula B 



72 
Capítulo 5: Considerações Finais 

 

Figura 5.6 – Influência da velocidade superficial do gás no diâmetro de bolhas, 1ª 

campanha experimental (maio de 2014). 

 

 

Figura 5.7 – Influência da velocidade superficial do gás no diâmetro de bolhas, 2ª 

campanha experimental (agosto de 2014). 
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Figura 5.8 – Influência da velocidade superficial do gás no diâmetro de bolhas, 3ª 

campanha experimental (abril de 2015). 

 

 Posteriormente à troca do impelidor, as campanhas subsequentes (2ª e 3ª) 

indicaram que, com o aumento da velocidade superficial do ar, as bolhas 

aumentavam seus diâmetros (Figuras 5.7 e 5.8) atendendo ao modelo de Finch e 

Dobby (1990), Db = C.Jg
n (Equação 2.4), sob determinadas condições e parâmetros 

(n=2), de acordo com a Tabela 5.1. Este trabalho observou que os pontos 

aproximados por um polinômio de grau dois geram outros coeficientes não previstos 

pela literatura, de acordo com a Equação 5.4. 

 

        
                   (5.4) 

 

Sendo: 

D3,2 = Distribuição de diâmetro de bolhas médio de Sauter (mm); 

Jg = Velocidade superficial do gás ou fluxo de ar/secção transversal de área 

(cm/s); 

C = Constante relacionada com o tipo e a concentração do espumante; 

B = Constante relativa ao segundo termo do polinômio de grau dois; 

A = Constante linear. 
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Tabela 5.1 – Parâmetros (*) da equação do 2º grau (**) para a relação D3,2 versus Jg. 

Identificação Célula A B C r² 

2ª Campanha (Figura 5.7) 
A -32,0 15,4 -1,7 0,86 

B -78,9 35,1 -3,8 0,99 

3ª Campanha (Figura 5.8) A+B 

(não estagiado) 

-0,7 5,0 -2,5 1,00 

(*) Parâmetros estimados por aproximação por polinômio de 2º grau (Excel®Microsoft 2007). 
(**) Equação 5.4. 
 

 

 De acordo com os parâmetros apresentados na Equação 5.4 e aproximações 

observadas na Tabela 5.1, é possível destacar que: 

a) Os resultados obtidos na 2ª campanha experimental indicaram uma constante 

linear (A) com magnitude negativa proeminente (-32 e -79), enquanto que a 

constante linear da 3ª campanha aproximou-se de zero (-0,7). Tal 

proximidade com o valor nulo é mais coerente, pois um Jg nulo não 

proporciona bolhas de ar na mistura; 

b) Sabendo-se que o mesmo tipo de reagente foi utilizado nas três campanhas, 

a intensidade da constante C indica que a concentração na polpa é variada. 

Isto é comum na rotina industrial da usina, pois a dosagem de reagentes é em 

função do teor de alimentação de SiO2. 

 

5.3 Efeito da velocidade superficial do gás no hold-up 

 

 A influência da velocidade superficial do gás no hold-up é apresentada nas 

Figuras 5.9-5.11, mencionando novamente que o εg não foi monitorado na 1ª 

campanha experimental. 
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Figura 5.9 – Influência da velocidade superficial do gás no hold-up para a Célula A, 

2ª campanha experimental (agosto de 2014). 

 

 

Figura 5.10 – Influência da velocidade superficial do gás no hold-up para a Célula B, 

2ª campanha experimental (agosto de 2014). 

 

 

Figura 5.11 – Influência da velocidade superficial do gás no hold-up, 3ª campanha 

experimental (abril de 2015). 
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 Conforme demonstrado nas Figuras 5.9 e 5.10, o εg apresentou padrão de 

crescimento linear com o aumento do Jg, indicando que maior velocidade superficial 

de ar no interior da polpa traz mais ar para dentro da mesma, aumentando a 

porcentagem de ar na mistura. Já a Figura 5.11 não apresentou variações do εg com 

o aumento do Jg, provavelmente pelo fato das rotações utilizadas terem sido muito 

próximas (120 x 130 RPM). 

 De acordo com Finch e Dobby (1990), em células de coluna, o 

comportamento linear do hold-up do gás em função de Jg (bubbly flow) é sinal de 

que não há excesso de ar no sistema a ponto de contribuir para aumento da 

turbulência (turbulent-churning flow). Não se encontrou na literatura informação 

referente a células mecânicas. 
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 Dentro do universo desta investigação, é possível concluir: 

a) As metodologias adotadas, bem como os equipamentos utilizados, permitiram 

a determinação dos parâmetros que caracterizam a dispersão de gás dentro 

de células mecânicas de flotação que operavam em escala industrial: 

velocidade superficial do gás (Jg), distribuição de diâmetros de bolha que é 

caracterizado pelo diâmetro de Sauter (D3,2), fluxo de superfície de bolha (Sb) 

e hold-up do gás (εg); 

b) Os valores de Jg medidos nas células de flotação situam-se na faixa de 0,7 ≤ 

Jg ≤ 5,4 cm/s. Os valores acima de 2,2 cm/s foram observados na 1ª e 2ª 

campanhas experimentais. Eles não são compatíveis com o que reporta a 

literatura (Tabela 4.4), indicando a necessidade de modificações nas células. 

Após várias modificações terem sido implementadas, foi realizada a 3ª 

campanha experimental cujos resultados de Jg (0,6 cm/s até 1,0 cm/s) são 

compatíveis com a literatura; 

c) A velocidade superficial do gás (Jg) pode ser diretamente relacionada à 

rotação do impelidor (N), pois quanto maior a intensidade de N, maior a vazão 

de ar incorporada à polpa que, se dividida pela seção transversal da célula, 

resulta em maiores valores de Jg. Este comportamento foi observado nas três 

campanhas experimentais realizadas; 

d) Os valores de hold-up do gás (εg ) nas células de flotação ficaram na faixa de 

7-15%. Eles são compatíveis com valores reportados pela literatura: 6-32%; 

e) Nas três campanhas experimentais, o diâmetro médio de Sauter (D3,2) das 

bolhas de ar geradas nas células mecânicas de flotação apresentou valores 

na faixa de 1,6 ≤ D3,2 ≤2,4 mm que são compatíveis com aqueles reportados 

pela literatura (Tabela 4.4). 

f) Observou-se considerável desvio em relação à literatura nas medições de Jg 

na 1ª e 2ª campanhas experimentais, devido a alguma anomalia operacional 

que não tinha sido detectada pelos operadores das células. Alto valor de Jg, 

juntamente com um D3,2 > 1,5 mm, contribuía para a ocorrência de um 

fenômeno denominado de boiling (ebulição) que foi observado na camada de 

espuma durante a realização das duas primeiras campanhas. Manutenção 
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adequada, aliada à redução da rotação do impelidor, contribuiu para 

adequação dos valores de Jg à literatura e extinção de boiling. 

g) O fluxo de superfície de bolhas (Sb), que foi calculado em função de Jg e D3,2, 

apresentou valores na faixa de 24 ≤ Sb ≤ 162 s-1. Seu limite superior é muito 

maior do que aquele reportado pela literatura (20 ≤ Sb ≤ 120s-1). Todavia, 

caso se leve em consideração os resultados da última campanha 

experimental (24 ≤ Sb ≤ 33 s-1), verifica-se conformidade entre valores 

medidos e valores reportados pela literatura. 

h) Observando o consumo energético dos impelidores em função do seu 

diâmetro (D), verificou-se que a diminuição de D = 1092 mm para D = 990 mm 

causou economia de energia, relatando-se redução de 27% para a célula A e 

24% para a célula B; 

i) Comparando-se o desempenho do processo de remoção de silicatos através 

de flotação catiônica reversa na primeira campanha experimental (condições 

muito inadequadas) com os da terceira campanha (realizada em condições 

mais aprimoradas), verifica-se aumento da recuperação de SiO2 de um 

patamar de 14% para outro de 44%. Ajustes nos parâmetros de dispersão de 

gás nas células podem ter contribuído para esta melhoria de desempenho. 
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Apêndice A – Balanços Metalúrgicos das Campanhas 

Experimentais 

 

Figura A1 – 1ª Campanha Experimental (145 ≤ N ≤ 175 RPM). 
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Figura A2 – 2ª Campanha Experimental (110 ≤ N ≤ 130 RPM). 
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Figura A3 – 2ª Campanha Experimental (160 ≤ N ≤ 190 RPM). 
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Figura A4 – 3ª Campanha Experimental (N = 120 e 130 RPM, dosagem usual). 
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Figura A5 – 3ª Campanha Experimental (N = 120 e 130 RPM, dosagem estagiada). 

 


