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SIMULAÇÃO E ESCALONAMENTO DE CIRCUITOS DE FLOTAÇÃO EM COLUNA 

eng9 Afrânio Franco Machado (1) 

RESUMO 

A flotação em coluna é um desenvolvimento relativamente ｲｾ＠

cente e cujo funcionamento difere radicalmente da flotação em cé

lulas convencionais. O trabalho trata do escalonamento de 

dados obtidos em laboratório e em planta piloto para situações de 

operação industrial. 

ABSTRACT 

Column flotation has been developed rather recently diffe 

ring drastically from flotation in conventional cells. The paper 

treats the subject of scaling up data obtained in laboratory and 

pilot plant tests for the design of industrial size plants. 

(1) Engenheiro qulmico, responsável pela equipe de processo da 

Paulo Abib Engenharia S.A., em Belo Horizonte. 
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1 . INTRODUÇÂO 

A flotação em coluna é um desenvolvimento relativamente re

cente, que se diferencia radicalmente da flotação convencional em 

células com agitação mecânica, tanto na conformação geométrica ano 

na filosofia de operação. As colunas industriais têm alturas de até 

13m e diâmetros de 0,3 a 2,5m de seção circular, admitindo-se ｴ｡ｾ＠

bém seção quadrada. A coluna é indicada principalmente para ｡ｰｬｩ｣ｾ＠

ções em estágios de limpeza, podendo substituir em um Único está

gio vários estágios operando com células convencionais. Por outro 

lado, a coluna se presta muito bem para controle por ｣ｯｭｰｵｴ｡､ｯｾ＠

obtendo-se dessa maneira a maximização de recuperações e teores. 

ｾ＠ comum dividir-se a coluna em duas zonas, a saber: 

a) zona de coleta, onde a polpa é contactada com as bolhas de ar 

geradas no difusor na parte inferior; 

b) zona de limpeza, onde a camada de espuma é lavada com um fluxo 

descendente de água nova introduzida de 5 a lOcm abaixo da ｢ｯｾ＠

da superior por onde é removida a espuma. Rigorosamente a zona 

de limpeza pode ser subdividida em duas subzonas: a zona de la

vagem ("washing zone") e a camada de espuma. Enquanto as ｣｡ｭｾ＠

das de espuma em células convencionais são relativamente instá

veis e se limitam a espessuras de 0,1 a 0,4m, o sistema de ･ｳｰｾ＠

ma-água em contra-corrente das colunas provoca o aparecimento 

de uma espuma mais estável, onde o fluxo de água evita a ｣ｯ｡ｬ･ｾ＠

cência das bolhas de ar. A altura destas camadas pode atingir 

valores entre 1, e 2m. Uma grande vantagem associada à camada de 

espuma nas colunas se refere à eliminação do arraste mecânico 

de particulas finas hidrofllicas para o concentrado, ao se evi

tar que água da polpa de alimentação chegue até o concentrado. 

A remoção do rejeito (ou afundado) na parte inferior da ｣ｾ＠

luna é controlada em uma taxa volumétrica maior que a da polpa de 

alimentação (chamada de "positive bias"). 

Algumas velocidades superficiais tipicas encontradas na ｣ｾ＠

luna são: polpa - de 0,5 a 2,0cm/s; gás - 1,0 a 3,0cm/s, água na 

zona de limpeza - de 0,10 a 0,50cm/s ("positive bias"). 
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Considere-se um fluxo descendente de água e sólidos em uma 

coluoa. Ao se injetar um pulso de uma substância traçadora no to

po da coluna, e se mede a concentração dessa substância na descar 

ga do afundado ao longo do tempo, obtém-se uma curva como aquela 

da fig. 2.1, sendo dessa maneira possível avaliar a distribuição 

dos tempos de residência do líquido ou do sólido. Essa distribui

ção pode ser descrita por um algoritmo que faz uso de dois ｰ｡ｲ￢ｭｾ＠

tros fundamentais, quais sejam; o tempo médio de residência, z;, e 

o número adimensional Nd, chamado de número de dispersão da colu

na, que pode ser calculado por: 

0.063 dc(J /1,6) 0 ' 3 

(2.3) 
J Ｑ ＳＨＱＭ ｾ＠ )+U Hc s g sp 

onde: 

de diâmetro da coluna, m; 

Jg velocidade superficial do gás, cm/s; 

Jsl velocidade superficial da polpa, cm/s; 

ｾ ｧ＠ fração de conteúdo do gás; 

Usp velocidade superficial das partículas, cm/s; 

Hc altura da coluna, m. 

As equações seguintes são também utilizadas no modelo. 

2 
( pp - Psl) (1 - ｾ＠ ) 2, 7 g.d p s 

18 (1 + 0,15 . Rep 
0,687) 

)ll 

(2 .4) 

dp u p l (1 - ｾｳＩ＠sp 
(2.5) 

)ll 

Jsl/(l - ｾ＠ ) g 
z;l 

Jsl/(l - ｾ＠ ) + u g sp 
z; p 

(2.6) 
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O trabalho trata do escalonamento de dados obtidos 

em laboratório e planta piloto para situações de operação indus

trial ("scale up"). O modelo matemitico utilizado parte do estudo 

do regime de escoamento observado nas duas zonas, respectivamente 

de coleta e limpeza, e daí para o enténdimento da cinética de flo-· 

tação. ｾ＠ o que se fari no capítulo seguinte deste trabalho. 

2. REGIMES DE ESCOAMENTO 

2.1 Zona de Coleta 

Podem-se considerar teoricamente dois regimes de mistura: o 

fluxo pistão ("plug flow") e o fluxo de mistura completa. No ｰｲｾ＠

meiro caso, o tempo de residência de todos os componentes é o mes 

mo, para o fluido e para as partículas sólidas. 

Aqui hi um gradiente de concentração das espécies flotiveis 

ao longo do eixo da coluna. Para o caso de mistura completa, hi 

uma distribuição de tempos de residência dos componentes e a con-

centração é a mesma em todo o volume da coluna. Para essas duas 

situações ideais, as recuperações são descritas pelas equações se

guintes . Para o "plug-flow", com tempo de retenção!' tem-se: 

R c l - exp (-kct) (2 .1) 

Para o sistema de mistura completa: 

R c 
kc ç 

(2 .2) 

1 + kc ç 

onde: 

ç é o tempo médio residência e, 

Rc é a recuperação na zona de coleta. 

Esti demonstrado por meio de experimentos que as condições 

numa coluna de laboratório se aproximam do regime de fluxo ｰｩｳｴ￣ｾ＠

enquanto as condições de colunas industriais se encontram entre o 

fluxo pistão e o sistema de mistura completa. 
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Nessas expressões, podem-se definir: 

g aceleração da gravidade, 981 cm/s 2 ; 

d diâmetro de partículas (80% passante), cm; 
p 

densidade 

densidade 

real de partícula, g/cm 3 ; 

3 de polpa, g/cm ; 

ｾｳ＠ fração volumétrica de sólidos na polpa; 

ｾｬ＠ viscosidade do líquido, poise; 

(2. 7) 

Re número de Reynolds da partícula, adimensional; 
? 

densidade do líquido, g/cm3 ; 

[ p tempo médio de residência da partícula, s; 

ç 1 tempo mé dio de residência do líquido, s. 

A recuperaçao na zona de coleta para cada componente, cujo 

desenvolvimento é feito a partir de equações diferenciais parciais 

de transporte massa (o que não será feito nesse trabalho que nao 

admite se alongar no assunto), é fornecida pelas seguintes expre2 

soes: 

4.a.exp[l/(2.Ndl] 
(2 .8) 

R 1 -
{ (l+al 2 .exp[a/(2.Ndl]-(l-a) 2 .exp[-a/(2.Ndl]l 

e, 

(2. 9) 

As equações de 2,3 a 2.9 acima serao utilizadas mais a 

frente nesse trabalho em um exercício de aplicação do modelo. 

A equaçao 2.8 se reduz aos casos teóricos de fluxo pistão e 

mistura completa (equações respectivas 2.1 e 2.2), quando o número 

D (coeficiente de dispersão axial) se aproxima, respectivarnente,de 
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zero ou de infinito. 

Por seu turno, o número O é dado pela expressão: 

O = Nd . ui • L 

onde: 

f . . d d' - 2; o = coe 1c1ente e 1spersao, cm s; 

Nd = número de dispersão da coluna, adimensional; 

ui = velocidade intersticial, cm/s; 

L = comprimento (altura) da coluna, cm. 

2.2 Zona de Limpeza 

A maior parte do trabalho de investigação científica tem s! 

do feita na zona de coleta. Entretanto, torna-se cada vez mais ev! 

dente que a zona de limpeza e, ma is especificamente, a camada de 

espuma exerce uma influência maior sobre a separação e eficiência 

da operação de flotação. O estudo mais importante sobre a perfor

mance da coluna foi feito por Yianatos (1,2,3). 

Os parâmetros mais importantes da camada de espuma 

capacidade de transporte, Ca' e o retorno ("drop back"). 

sao a 

A capacidade Ca é a máxima taxa de sólidos no flutuado e é 

dada pela seguinte expressão: 

c a 

onde: 

o,041 dao PP 

da o 

PP 

c a 

diâmetro de partícula (80% passante); 

densidade real de partícula, g/cm3 ; 

capacidade de ｴｲ｡ｮｳｰｯｾｴ･Ｌ＠ t/h/m2 • 

(2.10) 

o retorno ("drop back") é a fração de sólidos que entram nas 

espumas e são rejeitados de volta para o seio da zona de coleta. t 

evidente que o "drop back" e a recuperação nas espumas, Rf, expri

mem a eficiência ou performance das espumas, o ｰｲｩＡｊｉＲｾ Ｍ descrevenão 
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o fenômeno e o último sendo o valor medido. Torna-se cada vez mais 

claro que a interação de reciclo -através do retorno de valiosos e 

da recoleta na zona de coleta- é critica na·performance da ｳ･ｰ｡ｲｾ＠

ção. 

A figura 2.2 mostra essa interação. Pela figura, torna-se 

fácil deduzir a expressão da recuperação total da coluna, Rfc' em 

função da recuperação na zona de coleta, Rc, e da recuperação na 

camada de espuma, Rf. Assim, 

(2.11) 

Como se viu anteriormente (eq. 2.8), Rc é uma função da 

constante cinética k, do tempo médio de residência e do nivel de 

mistura ou dispersão. Não há, até a data, uma metodologia para a 

medida do valor de Rf' mas apenas para Rc, através da medida da 

constante cinética kc. 

3. DETERMINAÇÃO EXPERIMENTAL DAS CONSTANTES ｃｉｎｾｔｉｃａｓ＠

A constante cinética relativa à zona de coleta, kc, é um 

parâmetro de grande importância no escalonamento ("scale up") das 

colunas. Entretanto, sua determinação experimental é dificil, por

que é necessário separar fisicamente as duas zonas (coleta e ｬｩｭｰｾ＠

za), a fim de determinar a performance individual. 

ｾ＠ algumas vezes mais prático utilizar a constante kfc' ｲ･ｦｾ＠

rente à recuperação total Rfc' nos trabalhos de escalonamento. ｾ＠

importante, pois, saber diferenciar entre kc e kfc" Segue-se uma 

análise comparativa entre essas duas constantes, em dois ambientes 

de mistura ou escoamento: mistura perfeita e fluxo pistão. 

3.1 Mistura Perfeita 

Esse caso é definido por um regime de misturador perfeito na 

zona de coleta, com um tempo médio de residência igual a çp Are 

cuperação total, usando kfc' é dada pela seguinte expressão: 



Rfc 
kfc z;.E 

1 + kfc ç p 
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ou Rfc 
-1 

1 - (l+kfc l;p) 

Usando-se kc' o valor de Rfc passa a ser: 

Rfc 
[1 - (l+kc r;_ ) -1] • Rf 

-1] [1- (l+kc 'Í:J) • Rf+l-[1-(l+kc t;P )-1] 

Trabalhando-se as equações (3.1) e (3.2), chega-se a: 

kfc kc . Rf 

3.2 Fluxo Pistão 

(3 .1) 

(3 .2) 

(3 .3) 

Quando o transporte na zona de coleta é descrito pelo modelo 

do fluxo pistão (como no caso de colunas de laboratório), com tempo 

de residência t , a recuperação total, usando kf , é dada por: p c 

Rfc 1 - exp (- kfc · tp) 

Usando-se kc' a expressão de Rfc é: 

Rfc 
[1- exp (-k t l] . Rf 
ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ｣ｾｰＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭ

[1-exp(-k .t l] .Rf+l-[1-exp(-k t D c p c p 

Relacionando-se as expressões 3.4 e 3.5, chega-se: 

kfc 
1 

t 
p 

ln [exp (kc . tp) • Rf + 1 - Rf] 

(3. 4) 

(3. 5) 

(3 .6) 

Pela expressão 3.6, vê-se que kfc não é verdadeiramente uma 

constante cinética no caso do fluxo pistão, uma vez que é funçãode 

ｾＭ

Para estimar k a partir de kf , é necessário o conhecimento c c 
de Rf (que não se pode medir diretamentel. ver tabela 3.1 a seguir. 
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Tabela III.I -Relação entre kfc e kc para condições de fluxo 

pistão (t = 6 min) p 

kfc medido 

-1 (min ) 

1,2 

0,2 

Rf assumido 

% 

100 

75 

50 

25 

100 

75 

50 

25 

k kc/kfc c 
-1 (min ) 

1,2 1,0 

1,25 1,04 

1,32 1,10 

1,43 1,19 

0,20 1,0 

0,23 1,15 

0,29 1,45 

0,39 1,95 

Observa-se da tab. III. I que, para valores elevados de kc ,kfc 

é uma boa aproximação de kc' independente do valor de Rf.Caso essa 

condição ocorra, é sinal de que uma coluna de laboratório ou pilo

to pode ser usada para estimar kc a partir da medida de kfc' a 

qual pode ser usada então para dimensionamentos de "scale-up". Não 

se pode, entretanto, assumir que kfc será a mesma na coluna indus

trial, onde as condições de fluxo pistão na zona de coleta não mais 

prevalecem mesmo quando kc é a mesma em ambas. Nesse caso, usa-se 

a expressão 3.3 para calcular kfc" 

Acredita-se atualmente que Rf é aproximadamente da rodem de 

50% em colunas de laboratório ou piloto e da ordem 20 a 50% em co

lunas industriais. 

4. O ESCALONAMENTO ( "SCALE UP") DE COLUNAS 

Apresenta-se a seguir um exemplo aplicativo de escalonamen

to de uma coluna a partir das equações do modelo descrito neste 

trabalho. Para a solução do problema, adota-se uma coluna de base 

unitária, de lm, determinando-se então o número n de unidades de 

bases paralelas para atingir a performance esperada. A tabela IV.I 

relaciona os dados de entrada para o exemplo aplicativo de simula

ção. 
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Tab.IV.I -Dados para Escalonamento 

1. Características da alimentação 

taxa de sólidos 25 t/h 

densidade real de sólidos 4,4 g/cm3 

porcentagem de sólidos em peso 

na polpa 35% 

composição mineralógica 50% mineral A 

50% mineral B 

constantes cinéticas kcA= O ,3 min -1 

kcB= 0,012 min 
-1 

. tamanho de partículas d 80= 371Jm 

2. Características da coluna 

diâmetro da base d = 1 m 
c 

altura Hc = lO m 

taxa de "bias" J 8 = 0,1 cm/s 

conteúdo de ar E;g = 15% 

taxa de ar J = 1,6 cm/s g 

3. Performance desejada 

recuperação do mineral A >70% 

teor do concentrado >88% do mineral 
A 

Seguem-se os cálculos, em procedimento por etapas. 

ETAPA 1- Selecione um valor de n , por exemplo, n = 4. 

ETAPA 2 - Calcule Jsl' velocidade superficial de polpa. Use 

a expressão abaixo. 

onde: 

QFW 

RTOT 

Jsl = JT = [QFW + (l - RTOT) . QFS]/(n.Ac) + JB 

taxa volumétrica de água na polpa, 1/min; 

recuperação fracionária total; 

Qp-1:} ·' ;: taxa volumétrica de sólidos na polpa, 1/min; 
- ' . 2 Ac = area transversal ｾ｡＠ ｣ｯｬｾｮ｡Ｌ＠ m • 



573 

Como nao se conhece RTOT' adota-se para .iníc.io o valor 0,45. 

Se o valor calculado diferir apreciavelmente de 0,45, repetem-se os 

cálculos iterativamente. Então: 

Jsl = [774 +(1-0,45) x 95] I (4 x 0,785) + 0,01 0,54 cm/s 

ETAPA 3 - Calcule z; 1, tempo médio de residência pela equaçã:> 

2.7 

10 X (1 - 0,15) X 100 26,2 min 
0,54 60 

ETAPA 4 - Calcule U , velocidade superficial de partículas, sp 
pelas equações 2.6 e 2.7 • Aqui é necessário usar um procedimento 

de tentativas e erros, ou o método de resolução de Newton de cálcu 

lo numérico. Chega-se então a: 

U 0,16 cm/s. sp 

ETAPA 5 - Calcule z; , tempo médio de residência de ｰ｡ｲｴ￭｣ｾ＠p 
la, pela equação 2.6. 

26,2 • 0,54/(1-0,15) 20,9 min 
[0,54/(1-0,15)+0,16] 

ETAPA 6 - Calcule NP, número de dispersão da coluna, pela 

equação 2.3 

0,3 
0,063 X 1 X (1,6/1,6) 

(0,54/(1-0,15)+0,16]/lOOxlO 

0,79 

ETAPA 7 - Calcular RCA e RCB' recuperações de A e B na zona 

a e cole ta, por meio da expressão 2 .10. Calcular antes os valores de 

aA e a8 , pela expressão 2.9. 

(1 + 4 0,3 . 20,9 . 0,79) 1/ 2 4,56 

(1 + 4 • ＰＬＰＱｾ＠ • 20,9 . 0,79) 112 
1,34 
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1 
_ 4. 4,56. exp jl/(2. 0,79)] 

{(1+4,56) 2 .exp(4,56/2.0,79)}-(l-4,56) 2 .exp[-4,56/(2.0,79)]} 

0,938 

1 -

= 0,208 

4 . 1,34 . exp [1/(2. 0,79)] 

{(l+l,34) 2 .exp(l,34/(2.0,79)]-<1-1,34) 2 .exp(-l,34/(2.0,79)]} 

ETAPA 8 - Calcule Rfc usando a equação 2.11. ｾ＠ necessárioum 

valor de Rf para o cálculo. A tab. IV.II a seguir é construída a par

tir de três valores de Rf, a saber, 20, 35 e 50%. 

Tab. IV.II- Valores Calculados em Função de Rf 

(RCA = 0,938 ; RCB = 0,207) 

Rf RfcA RfcB RTOT TEOR DO CONC. 

(%) (%) (%) (%) (% A) 

20 75,2 5,0 40,1 93,8 

35 84,1 8,4 46,3 90,8 

50 88,3 11,2 49,8 88,5 

A recuperação RfcA obtida está dentro do intervalo esperado 

(RfcA > 70%) para o intervalo comumente encontrado em operação de 

colunas industriais. 

ETAPA 9 - Execute a segunda iteração para recalcular o ｶ｡ｬｾ＠

de Jsl (etapa 1). No presente caso, isso não é necessário, haja 

vista que os valores calculados de RTOT na tab. 4.2 estão próximos 

do valor assumido na primeira iteração (RTOT = 40%). 

ETAPA 10 - Escolher outro valor de ｾ＠ até que a recuperação ､ｾ＠

sejada RfcA ｾ･ｪ｡＠ obtida, o que é desnecessário no presente caso. O 

cálculo do diâmetro é calculado pela equação 4.1 abaixo. 

de (proj.) = ln · de (básico) (4.1) 

ou, dc(proj.) /4 . lm 2m 
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A coluna terá portanto um diâme.tro de 2m, dividida ao longo 

do seu comprimento em 4 compartimentos iguais, construídos com 2 

chapas posicionadas em ângulo reto entre si. 

4.1 Capacidade de Transporte 

Além da determinação experimental, a capacidade de ｴｲ｡ｮｳｰｯｾ＠

te da coluna, Ca' pode ser estimada pela expressão a seguir, mos

trada anteriormente (2.13). 

onde: 
2 capacidade de transporte, t/h/m ; 

malha onde 80% é passante, ｾｭ［＠

densidade real de partículas, g/cm3 • 

No exemplo considerado, vem: 

C 0,041 X 37 X 4,4 = 6,7 t/h/m2 
a 

Pode-se calcular, então, de a partir do valor acima. 

ETAPA 1 - Cálculo da taxa do concentrado 

m = 25 t/h x 0,43 = 10,8 t/h 

ETAPA 2 - Cálculo da área transversal 

2 2 
Ac = 10,8 t/h I 6,7 t/h/m = 1,61 m 

ETAPA 3 - Cálculo do diâmetro, de 

de = (4 x 1,61/ n) l/2 1,43m 

Como esse valor é inferior a 2m, valor encontrado 

anteriormente, mantenha-se de = 2m. 
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O VALORES EXPERIMENTAIS 

MODELO : Z"" 13,2 min 

Nd • 0,476 

de • 0,9 m 

O PONTOS EXPERIMENTAIS 

MODELO: ; = 12,6 min 

Nd • 0,278 

de" o. 45m 

20 30 
TEMPO, t(min) 

FIG. 2 .1- AJUSTE DE MODELO DE FWXO PISTÃO A DADOS EXPERIMENTAIS 
( LES MINES GASPr) 



578 

Rc . ( 1- R1J 

ALIM ENTA"ÇÃO 
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FIG. 2 .2 - INTERAÇÃO ENTRE AS ZONAS DE COLETA E DAS ESPUMAS 


