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C8LULAS DE FLOTAÇÃO: NOVAS TENDÊNCIAS E PANORAMA BRASILEIRO 

A.E.C. PERES 1; A. C. ARAUJO 1 

São discutidos os principais avanços em equipamentos para a 
flotação. Destacam-se o continuo aperfeiçoamento dos 
equipamentos para a flotação em coluna, que já merece 
simpósios próprios a nível internacional. Desde a implantação 
das primeiras co lunas industriais, a técnica e as respectivas 
células de coluna têm sofrido desdobramentos e inovações 
dificilmente previsíveis, gerando t~a reação dinâmica na área 
que hoje ê denominada flotação convencional, em células 
mecânicas. Além de continuas melhorias nestas máquinas, como 
aquela já comprovada exprimentalmente das cé lulas de grande 
volume, equipamentos e tecnologias têm surgido nos últimos 
anos. Apresenta -se ainda uma visão do panorama brasileiro 
relativamente à utilização e ao fornecimento de células 
industriais de f lotação. 

FLOTATION CELLS: NEW TRENDS AND THE BRAZILIAN PANORAMA 

The major advances on the area of flotation equipment are 
discussed. The most relevant include the continuous 
enhancement of the column flotation field that has already 
deserved, at a n international leve!, its own symposia and 
meetings. Since the commissioning of the first industrial 
column flotation ce lls, this type of flotation equipment has 
been considerably perfected and innovated, in such a pace that 
any optimistic prediction would has failed. It is important to 
emphasize also that the fast development prevalent ln the 
column flot at ion area has significantly contributed to 
improvements and innovations in the field presently known as 
conventional flotation. Besides the continuous enhancement of 
such mechanical cells, for instance the experimentally proved 
large volume trend, innovating ancillary equipment and 
alternative technologies have appeared in the last years. An 
overall panorama of flotation eells currently in use at major 
Brazilian flotation plants is also given. Some details on the 
Brazilian suppliers of flotation cells are also provided. 

1 . Departamento de Engenharia de Hinas/UFMG 
Rua Espírito Santo 35, Belo Horizonte MG Brasil CEP 30160 
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INTRODUÇAO 

As células de flotação eram classificadas, no início do 
século, em máquinas de agitação mecânica (agitação produzida 
por um rotor) e em máquinas de agitação pneumática (agitação 
produzida pela injeção de ar). As máquinas mecânicas de sub
aeração (ar sugado da atmosfera) prevaleceram e durante muitas 
décadas foram predominantemente empregadas nas instalações 
industriais de flotação. A partir dos anos 80, as células 
pneumáticas voltaram a ganhar espaço com as colunas de 
flotação. Inicialmente as colunas diferiam entre si 
basicamente em relação ao dispositivo aerador, mas logo 
surgiram equipamentos com variações conceituais, como a célula 
Jameson. Os fabricantes de células convencionais têm procurado 
responder com aperfeiçoamentos e inovações em seus 
equipamentos, com evidentes benefícios para os usuários. 

C~LULAS MECÂNICAS 

Em 1962, Arbiter e Harris (1), no volume da AIME 
comemorativo do 50~ aniversário da introdução da flotação em 
espumas nos EUA, apresentaram uma revisão sobre o estado-da
arte das máquinas de flotação. Neste artigo são discutidos 
fatores geométricos e correlações de potência. São 
estabelecidas correlações entre seis parâmetros potência, 
velocidade de rotação, diâmetro do rotor, densidade do fluido, 
viscosidade do fluido e constante gravitacional, com o auxilio 
de três grupos adimensionais : número de potência, número de 
Reynolds e número de Fraude. São listados dados relativos a 
quatro tipo de máquinas: Galigher-Agitair, Denver, Wemco
Fagergren e Knapp-Bates. Salienta-se que nessa época células 
de 0,28 m3 (10 ft3) eram consideradas equipamentos 
industriais. 

Em 1976, Harris (2), no volume da AIME em homenagem ao 
Prof. Gaudin, atualizou a revisão, mostrando as respostas dos 
fabricantes aos minérios com teores decrescentes e aos 
acréscimos de demanda e custos, gerando a necessidade de 
aumento de capacidade de produção, se possível com redução de 
custos energéticos por unidade de massa tratada. São 
discutidos tópicos como mecanismos de flotação, projeto e 
dimensões do tanque e do conjunto rotor/estator, velocidade do 
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Os inventores afirmam que a flotacão em coluna não é uma 
variação da flotacão em espuma no sentido clássico. Na coluna, 
ao contrário das células mecânicas, a camada de espuma formada 
não desempenha pioritariamente o papel de concentração da 
fração flotada, servindo, primariamente, como meio de 
transporte. A coleta das partículas pelas bolhas se dá em toda 
a extensão da coluna, obtendo-se um gradiente de concentração 
ao longo da altura. 

Testes comparativos entre colunas e células mecânicas de 
flotação foram realizados com diversos minérios, permitindo 
conclusões acerca do melhor desempenho da coluna, quando se 
trata de partículas finas. 

A coluna de flotação em contracorrente é um tipo de sistema 
de flotação pneumático, composto basicamente de duas secções, 
conforme mostra a figura 1: 

i secção de flotação: situada entre a entrada de ar e o 
ponto de alimentação da polpa. ~ a parte onde ocorre o 
fluxo em contracorrente da polpa e das bolhas de ar. Não 
há agitação e o nivel de turbulência é bastante 
reduzido, provendo-se condições ideais para a adesão 
entre partículas e bolhas. Esta secção é também 
conhecida como secção de concentração; 

ii - secção de limpeza: corresponde ao volume 
entre a entrada da polpa de alimentação e 
flotado. Nesta secção ocorre o fluxo em 
de bolhas mineralizadas e da água 
introduzida no topo da coluna. 

compreendido 
a descarga do 
contracorrente 

de lavagem, 

A polpa, após ser condicionada com os reagentes e ter sua 
percentagem de sólidos e pH ajustados, é introduzida na coluna 
em um ponto localizado no seu terço superior, abaixo da camada 
de espuma. O ar é introduzido sob pressão positiva na parte 
inferior, passando por sistemas projetados para gerar bolhas 
de pequeno diâmetro. A descarga de não-flotado se dá pelo 
fundo, através de bombeamento e a remoção do flotado se 
processa por transbordo na parte superior. 

Algumas das principais características operacionais da 
coluna são discutidas a seguir (4). 
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rotor, aeração, consumo de energia, suspensão e dispersão de 
partículas, capacidade, correlação entre parâmetros de projeto 
e variáveis de operação, escalonamento, fluxo de materiais e 
problemas no projeto das máquinas. No trabalho de Harris (2) 
são ainda apresentadas informações de fabricantes sobre 
projeto, dimensões e dados operacionais de diversas famílias 
de máquinas, a saber: AGITAIR (Galigher), COLUMN (Column Co., 
Canadá), CYCLO-CELL (Heyl and Patterson), DAVCRA, DENVER D-R, 
DENVER "cell-to-cell", KRUPP, MAXWELL, MINEMET BCS, NAGAHM, 
OUTOKUMPU OY, SALA, WEMCO-FAGERGREN, BOOTH, HUMBOLDT e 
MEKHANOBR. Poling (3) discute a seleção e o dimensionamento de 
máquinas de flotação a partir de uma análise de suas funções 
básicas: manutenção de todas as particulas (mesmo as mais 
grosseiras) em suspensão, aeração (disseminação uniforme de 
bolhas de ar pequenas por toda a célula e promoção de colisões 
partícula-bolha), manutenção de condições de baixa turbulência 
logo abaixo da região de espuma, transporte eficiente da polpa 
de alimentação e retirada de flotado e não-flotado da célula, 
controle de profundidade de polpa e de coluna de espuma. Uma 
importante observação deste autor diz respeito à utilização de 
máquinas idênticas para sistemas de flotação com 
características completamente distintas. Como exemplos 
extremos de flotação citam-se minérios de cobre (sulfetados) 
com teor de 0,2% Cu e de magnesita com teor chegando a 95% 
MgC03. A densidade do material flotado pode variar entre 1.300 
kg/m3 (carvão) e 19.000 kg/m3 (ouro). A faixa granulométrica 
pode variar entre o micrômetro e o milímetro. 

A evolução das células mecânicas se caracterizou por um 
sensível acréscimo no volume máximo de célula. O volume máximo 
típico evoluiu de 2,8 m3 (100 ft3) em 1960 para 86 m3 (3000 
ft3) em 1988 (células WEMCO modelo 225, Usina Copperton da 
Kennecott, próximo a Salt Lake City, onde 33 destas máquinas 
tratam cerca de 77.000 t/dia de um minério de cobre, 
molibdénio e ouro, lavrado na mina de Bingham Canyon). 

FLOTAÇÃO EM COLUNA 

A técnica de flotação em coluna foi concebida para utilizar 
o principio de fluxo em contracorrente, visando a melhores 
separações no processo de flotação, em especial no 
processamento de particulas finas. 
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Figura 1 . Diagrama da coluna de flotação. 
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A - Inexistência de partes móveis. Os sólidos são mantidos em 
suspensão pelas bolhas de ar em trajetória ascendente. 

B - Presença de água de lavagem, nome dado à água introduzida 
na espuma com dois pro pósitos: ajustar o balanço do fluxo 
de materiais através da coluna e ''lavar ·· a espuma, 
removendo as partículas arrastadas, produzindo uma 
elevação n o teor do flotado. 

A célula convencional utiliza a camada de espuma atuando 
como um dreno, de modo a permitir um melho r efeito de 
c oncent ração. Tal camada age como um filtr o mecânico, 
rejeitando de modo eficiente partículas que ali chegam por 
efeito de arraste. Os contaminantes presentes em 
granulometrias mais finas acompanham o flotado, não sofrendo a 
ação de drenagem imposta pela camada de espuma, seja devido ao 
seu tamanho reduzido ou à sua baixa velocidade de 
sedimentação. O fato de que a água contida na espuma é a mesma 
que foi introduzida com a alimentação faz com que os finos, 
por efeito de arraste hidrodinâmico, acompanhem a partição de 
água entre o flotado (espuma) e o não - flotado, sendo tal 
contaminação geralmente inevitável. 

Na célula de coluna a água contida na espuma não é a mesma 
água introduzida com a alimentação , mas sim a água de lavagem. 
Dobby e Finch (5) demonstraram a eficiência com que a água de 
lavagem substitui a água de alimentação na constituição da 
espuma, calculando que apenas c erca de 1% da água que entra 
sob a forma de polpa de alimentação acompanha o flotado. 

C - Fluxo de polpa: uma operação estável exige uma vazão 
constante da polpa de alimentação. A taxa de alimentação 
não deve exceder a capacidade da coluna, s ob o rico de 
reduzir o tempo de retenção e conseqüentemente, a 
recuperação. A introdução da polpa de al imentaç .'i,o deve ser 
feita de modo não pulsativo e com velocidade suficiente 
apenas para atingir o ponto de entrada . Excesso de pressão 
pode provocar distúrbios na coluna que prejudicariam a 
definição da interface polpa/espuma. 

D - Ar: o volume de ar necessário é função da vazão de sólidos 
que alimenta a coluna. Excesso ou falta de ar tendem a 
prejudicar a estabilidade do processo . 
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Um dos problemas sérios encontrados na operação de uma 
coluna é a obtenção de um diapositivo aerador eficiente (4). 
Vários tipos de materiais porosos podem ser usados: chapas de 
aço micro-perfuradas, placas de borracha ou teflon perfuradas, 
porcelana porosa, pano de filtro, etc. O entupimento ou mesma 
a quebra do aerador (devido a injeção de ar pressurizado) são 
os problemas mais comuns. 

Dobby e Finch (5) defendem o uso de aeradores de borracha 
micro-perfurada, gue se expandem sob a pressão do ar injetado, 
permitindo o seu escape devido à dilatação dos furos. A 
contração expontànea gue ocorre no caso de se interromper o 
fluxo de ar impede o entupimento dos furos. 

Outra opção é o emprego de um aerador construido de aço 
inoxidável com formato cilíndrico. Apenas a área lateral 
vertical do cilindro é micro-perfurada (furos com 0,010 mm de 
diâmetro) de modo a se evitar a obstrução dos furos pelos 
sólidos que se dirigem ao ponto de descarga do produto não
flotado. 

E- Interface espuma/ polpa (4): a posição da interface espuma/ 
polpa deve se situar acima do ponto de alimentação de 
polpa. O seu controle é realizado regulando-se a relação 
entre as vazões de alimentação e descarga de não-flotado. 
A interface deve ser nítida, entretanto, tende a sofrer 
oscilações devido a variações da quantidade de sólidos a 
ser f}otada. A posição da interface pode também ser 
controlada através do ajuste da vazão da água de lavagem. 

F - Descarga do não-flotado: o não-flotado é descarregado por 
ação de bombeamento, sendo que alterações na sua vazão 
constituem o modo mais rápido de se modificar o tempo de 
residência da polpa na coluna. 

Na condição de estabilidade, o fluxo do não-flotado deve 
exceder o de alimentação devido à água de lavagem introduzida 
(viés ou "bias" positivo). 

G - Percentagem de sólidos na alimentação: segundo Wheeler (6) 
este não é um fator determinante na operação. Maiores 
percentagens de sólidos neste fluxo podem vir a ser 
benéficas à medida que a polpa tem sua viscosidade 
aumentada, diminuindo a velocidade de sedimentação das 
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partículas, permitindo maior probabilidade de contato 
partícula/bolha. 

A primeira aplicação industrial de coluna de flotação no 
Canadá se iniciou em maio de 1980, em Mines Gaspe, da Noranda 
Mines Ltd. (7). Colunas de secção quadrada com lado de 45,7 e 
91,4 cm (18 e 36 polegadas) substituíram a maioria dos 13 
estágios compostos por células mecânicas no processamento de 
minério de molibdenio. 

B importante salientar que, apesar da primeira utilização 
industrial da coluna ter ocorrido em 1980, não se trata de um 
desenvolvimento recente. Desde a sua concepção, a técnica 
aguardou por quase vinte anos a oportunidade de um teste 
industrial. Se o período de incubação foi grande, por outro 
lado a expansão foi muito rápida. 

O estado-da- arte da flotação em coluna pode ser visualizado 
através dos anais (8) de uma conferência internacional 
recente, realizada em Sudbury, Canadá em junho de 1991. O 
ternário das sessões técnicas foi dividido em seis tópicos: 
testes em escala piloto, projeto de circuito, geração de 
bolhas, controle de coluna, prática operacional e tecnologias 
competidoras. 

Além das aplicações convencionais da flotação em coluna em 
circuitos "cleaner" de flotação de sulfetos foram apresentados 
trabalhos inovadores. Um deles, desenvolvido no Lakefield 
Research mostrou a viabilidade do emprego de co lunas no 
processo de flotação unitária, também conhecido como " flash 
flotation" . 

A simulação de circuitos de coluna atingiu um excelente 
estágio de evolução através, principalmente, dos trabalhos de 
Castillo e Dobby (10). 

Estudos sobre a geração de bolhas, distribuição de tamanhos 
e mistura da fase esouma com a polpa estão sendo desenvolvidos 
principalmente no Canadá e África do Sul (11)( 12)(13). Moys e 
colaboradores(12) mostraram que a utilização de 
("baffles") aumenta a distribuição de tempo de 
tornando a co luna mais efetiva para operações 

scavenger". 

defletores 
residência, 

"rougher" e 
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Diversos sistemas de controle, desenvolvidos no Canadá 
(14)(15)(16), Japão(17), Chile(18) e Estados Unidos(19) foram 
apresentado s e discutidos. Destaca-se, por sua simplicidade, o 
sistema ColumnEx(14). 

O grande sucesso industrial das colunas de flotação abriu a 
oportunidade pa ra outras tecnol o gias com maior ou menor grau 
de semelhança. Em termo s de aplic a ções imediatas destaca-se a 
célula Jameson (20), desenvolvida na Austrália, ilustrada 
esque maticamente na figura 2. 
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Figura 2 . Representação Esquemática da Célula Jameson. 

O equipamento é dividido em duas zonas principais, uma de 
contato e outra de limpeza. O contato ocorre no tubo de 
descida ("downcomer") onde a polpa d e alimentação e o ar são 
intimamente misturados, pois a polpa é injetada s ob pressão, o 
que a faz a travessar a placa de orifícios na parte inferior do 
tubo. O jato d e liquido se cisalha e retém a r. A espuma 
produzida tem c e rca de 60% de v a zios. 

Come o me c anismo de contato é muito intenso, o t e mpo de 
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residência é minimizado, variando entre menos de 1 minuto até 
5 minutos. As bolhas são muito pequenas, favorecendo o 
carreamento de partículas muito finas. O ar é succionado 
naturalmente, dispensando-se o uso de compressores. 

Uma vantagem da célula Jameson em relação à coluna é a 
altura bem inferior da primeira. Em situações comparáveis a 
altura da célula Jameson ainge apenas 25% da altura da 
coluna . 

PANORAMA BRASILEIRO 

Equipame ntos Empregados 

As indústrias brasileiras, em sua maioria, empregam células 
mecânicas convencionais . A principal aplicação atual de coluna 
é na SAMARCO MINERAÇÃO S.A . Com o esgotamento das reservas da 
mina do Germano, a empresa passou, em 1992, a alimentar sua 
usina de concentração também com minério proveniente da mina 
de Alegria. As características desse minério exigiram a 
instalação de um circuito "recleaner" de colunas, com células 
de l3,60m de altura por 3,65m de diâmetro e de um novo estágio 
scavenger", este equipado com colunas de 11,0m de altura e 

2 ,5m de diâmetro, projetadas pela Cominco Engineering 
Services, Canadá. A CBMM instalou também uma célula de coluna 
na sua usina, sendo neste caso uma coluna DEISTER, para 
limpeza do seu concentrado. Merece também destaque a Mineração 
Manati que possuia uma pequena usina de flotação recentemente 
de s ativada dev ido à exaustão das reservas de sulfetos de cobre 
(com ouro associado) que foi totalmente transformada de um 
c ircuito convencional para um circuito coluna, sendo, neste 
c a so, as colunas construídas no próprio local (21). 

Na tabela I são listados, por empresa, 
respectivos fabr icantes de células mecânicas em 
de flotação brasileiras (inclui-se a célula 
Serrana, Jacupiranga, SP) . 

volumes e 
uso por usinas 
pneumática da 
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Ta bela 1 M~quinas de flotaç)o emp~egadas industrialmente no Brasil 

EMPRESA MHhl:RIO 

SAMARCO ferro 
SA"ITRI ferro 
CVRD Itabira ferro 
CVRD Ti•b. ferro 
ARAFÉRTIL fosfato 
FOSFÉRTIL fosfato 
COPEBRÁS fosfato 
GOIASFÉRTIL fosfato 
SERRANA fosfato 

CARAÍBA cobre 
CBC cobre 
BOQUIRA chu•bo 

CBMM nióbio 
MORRO VELHO ouro 
SÃO BENTO ouro 
RPM ouro 

NOVO ASTRO ouro 
CRICIÚMA carv~o 
HAC. GRAFITE grafita 

CVRD Sergipe silvita 
STA. CATARINA fluorita 
DUPOHT fluorita 
SARTOR fluorita 
PARAIBUNA rej. lixiviaç~o 

MASA zinco 

c"" zinco 
"ORRO AGUDO** chu•bo/zinco 
CIANITA cianita 
PLUMBUM chu•bo 

dado n~o disponível 

** operaç)o desativada 

Cll:LULA 

We•co 
We•co 
Outoku•pu 
We•co 
We•co 
We•co 
We•co 
We•co 
We•co/ 
Pneu•,Hicas 
We•co 
We•co 
Denver/ 
Mine•et 
Galig her 
We•co 
We•co 
Outoku•pu 
flash/ 
We•co 
We•co 
Conventos 
We•co/ 
Denver 
Denver 
Denver 
We•co 
Denver 
Outokumpu 
Outoku•pu 

• 
We•co 
We•co 
Mine•et 

VOLUME 
m3 ft3 

14 

14 

16,8 

14 

8,4 

8,4 

8,4 
8,4/14 

1,7 

37 

8,4/14 

14 

1,4 

1 

8,4 
8,4/14 

8,4 

1,0 

42 

500 

500 

600 

500 

300 

300 

300 
300/500 

61 

1320 

300/500 

500 

50 

36 

300 

300/500 

300 

36 

1500 

8,4 300 

12 430 

1,1 40 

• • 
2,8 100 

• • 
2,8 100 

• • 
* * 
* * 14/2,8/1,1 500/100/40 

0,6 21 

o,8 29 
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Equipamentos Disponíveis 

A MININGTECH representa a linha WEMCO e também comercializa 
as células AGITAIR, primeiramente desenvolvidas em 1934 e 
atualmente conhecidas como Wemco-Agitair (22)(23). 

A linha convenciona l de células Wemco é designada como 
''1+ 1", designação baseada no projeto do conjunto rotor
dispersar. Estas células se caracterizam pela aeração auto
induzida, pela localização do mecanismo de aeração 
significativamente acima do fundo do tanque, pela elevada 
recirculação de polpa e por detalhes construtivos como o fundo 
falso para facilitar o fluxo da polpa. As máquinas industriais 
constituem a ''série de células grandes· · e são comercializadas 
nos volumes de 2,8m3 (100ft3); 8,4m3 (300 ft3); 14m3 (500 
ft3); 28m3 (1000 ft3); 42m3 (1500 ft3) e 84m3 (3000 ft3). A 
evolução do volume das células Wemco até 1986 é ilustrada na 
figura 3 (22) . 
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Figura 3 . Evolução temporal do volume de células Wemco (22). 

Um dos impo rtantes desenvolvimentos recentes da Wemco foi a 
máquina de flotação com gás inerte. Este equipamento emprega 
uma atmosfera de nitrogênio e construção selada apresentando 
grandes vantagens em circuitos de flotacão de sulfetos que 
requerem controle do potencial eletroquimico (Eh) em condições 
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moderadamente redutoras. O resultado é uma redução no consumo 
de reagentes que pode alcançar a um terço do consumo normal. 
As configurações recomendadas variam de 5 a 8 células de 1, 7m3 
(60 ft3). Células deste tipo estão em uso no circuito de 
flo~ação de molibdenita na empresa Andina , no Chile. 

Outro sistema inovador de flotação, projetado pela Wemco, é 
designado como coluna Wemco-Leeds, apli c ável à fl otação de 
carvão. No interior da célula são introduzi das 
longitudinalmente barras mais densas que a polpa em um nível 
super i or e me nos densas que a polpa em um nivel infe rior. A 
barreira de barras age sobre as bolhas de ar mineralizadas 
removendo as partículas de ganga aderidas leve mente, gera ndo 
um produto flotado com menor contefido de cinzas. 

As células Wemco-Agitair são come rci alizadas 
MININGTECH nos seguintes vo lumes : l,lm3 (40 ft 3) ; 1 ,7m3 
ft3); 2,8m3 (100 ft 3 ); 4, 2m3 (150 ft3); 8,4m3 (300 ft3); 
(500 ft3); e 28m3 (1000 ft3). 

pela 
(60 

14m3 

As célu las OUTOKUMPU são fabricadas e comerci alizadas no 
Brasil através da Outokumpu Proc esso, Engenharia e Comérc io 
Ltda. ( 23) (24). As máquinas conhecidas como Outokumpu OK foram 
desenvolvidas para utilização nas usinas da própria empresa na 
Finlândia e passar am a ser utilizadas em todo o mundo. As 
células convenc ionais apresentam baixo c onsumo de energ ia , bo a 
dispersão de ar, c ompleta s uspensão de sólidos, baixos c usto s 
de manutenção e instalação , desgate baixo e permitem a partida 
sob carga. O rotor, em forma de pera, é bastante d iferente 
daquele da maioria das demais máqu inas. as cé lulas são 
disponíveis nos seguintes volumes t o tais: 0,6m3 (20 ft3); 
l ,6m3 (56 ft3 ) ; 3,2m3 ( 113 ft3 ) ; 8 ,4m 3 (300 ft3); 16,6m3 (590 
ft3); e 38,8m3 ( 1370 ft3) . 

A Outokumpu foi a pi o ne ira na introdução d e um estág i o de 
flotação ainda n o c ircuito de moagem, operação conhecida 
como flotação unitária ou "flash fl otation" ou ainda "unit 
flotation". Este conceito foi desenvolvido de forma que ao 
invés de se tratar em uma célula de flotação e special para 
grossos a descarga de mo inhos, apenas a carga ci rcul a nte 
("underflow" de h i drociclones na maioria das veze s ) é 
alimentada na célula conhecida como " Skim-Air", que para 
sulfetos produz um concentrado final. No que t a nge à eta pa 
"cleaner", a princ ipal inovação é a cé lul a Outokumpu HG ("high 



grade") que 
adensamento de 
do tanque é 

ligeirament-P. 
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combina o mecanismo OK convenc i onal com 
espuma ("froth crowding") e lavagem . O projeto 
semelhante ao da célula convencional, sendo 

mais fundo e contendo adensadores de espuma que 
reduzem a ãrea s uperficial da célula . O estreitamento do canal 
de espuma comprime e acelera a espuma, tornando - a mais estavel 
e favorecend o a lavagem (figura 4). A célula foi teBtada 
inicialmen t e com minério de cobre (mina de Pyhasalmi, 
Finlàndia) e depois com arsenopirita portadora de ouro e com 
minério de zinco. 
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Figura 4 . Diagrama de célula Outokumpu HG ("high grade"). 

A Outokumpu esta desenvolvendo um novo conceito operativo 
integrado, desde a britagem, passando pela moagem, remoagem, 
flotação e filtragem, com completo controle automático através 
de analisado r es ··on-line·· . A etapa de flotaçã o inclui células 
do tipo "Skim- Air"e novas células "Float out" de 3 a 100m3, 
que apresentam capacidade 20 a 25% superior para um mesmo 
vo l ume de células HG. 

A AERO MECÂNICA DARMA fabrica toda a linha de célu l as de 
flotação DENVER (25). A linha de células Denver D-R (figura 5) 
se caracteriza por uma boa distribuição de ar . A configuração 
··ce ll - to-cell'' (figura 6) minimiza o problema de sedimentação 
(''sanding'') ja que a polpa esté 100% misturada em cada célula. 
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Esta configuração foi introduzida em 1927 e apresent~, 

atualmente, diversas caracteristi~as interessantes como 
montagem de eixo suspenso (facilitando a remoção e relocação ) , 
comportas de controle ajustável e limpeza multi-estagiada. As 
células são f orne cidas nos volumes de 2,8m3 (100 ft3); 5, l m3 
(180 ft3); 8,4m3 (300 ft3); 14m3 (500 ft3); e 36,1m3 (1275 
ft3). 
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Figura 5 - Célu la de flotação Denver - modelo D-R 
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Figura 6 . Célula de flotação Denver - modelo ··cell-to-cell " . 

A ICON. Industrial Conventos S.A., um ramo brasileiro da 
firma polonesa KOPEX, comercializa as células de flotação 
modelo IZ, aplicáveis a diversos bens minerais, em especial a o 
carvão (26). São máquinas que garantem ótima suspensão de 
polpa com um consumo mínimo de energia . As células simples são 
construídas com volumes de 0,5; 1; 3 e 5 m3 ( 18, 36, 108 e 180 
ft3). As células duplas possuem volumes de 1, 2, 5, 12, 26 e 
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60m3 ( 36, 90, 180, 430, 940 e 2160 ft3)_ 

CONCLUSÕES 

Pelo exposto verifica-se que apesar do considerável avanço n o 
emprego de células não convencionais, em especial as células 
de coluna, as células mecânicas de fl o tação continuam a 
dominar o mercado. Verifica- se, entretanto , um considerável 
esforço, predominantemente por parte dos fabricantes das 
células convencionais, no sentido de sofistic ar seus produtos , 
tornando-os mais competitivos num mercado que sofreu 
alterações marcantes com o advento das células de coluna. 

Na déc ada de 80, 
aumentar 
ainda na 

em tamanho, 
década de 

as células 
tendo sido 

60. Além 

convencionais continuaram a 
mantida a tendência iniciada 

de crescerem em tamanho , 
aperfeiçoamentos nos mecanismos de aeração, agitação, remoçã o 
de espuma e enclausuramento total para a flotação controlada 
por Eh foram introduzidos. 

Paralelamente ao desenvolvimento e à aplicação das células 
de flotação e m coluna propriamente ditas, outras células não 
c onvenc ionais, utilizando as melhorias alcançadas com o êxito 
das c élulas de coluna, c ome çara m a ser desnvolvidas, 
especialmente a partir do inicio d o s a nos BO. Dentre es tas 
destacam-se, sem dúvida, a tecnologia da "flash flotat i on" 
(Finlândia) e a célula Jameson (Austrália)_ De certa f o rma, o 
mito que pouco poderia ser feito na con c epção e projeto de 
equipamentos de flotação, no sentido de aumentar suas 
eficiênc ias e desempenhos, foi plenamente derrubado nos ano s 
recente s. Tudo indica que nos próximo s anos aperfeiçoame ntos 
nos equipamentos já desenvolvidos e, até mesmo , 
desenvo lvimentos de novos equipamentos marc arão a área d a 
tecnologia da flotação, em especial c onsiderando-se também os 
campos d e aplicação da flotação fora da indústria mineral . 
Estas aplicaç ões estão cada vez mais ~e tornando realidade , 
especialmente lev~ndo-se e m conta os a s pectos ambientais. 

Em termos brasileiros, a expectativa é que surjam n o vas 
aplicações industriais de colunas de fl o taçào, princ ipalme nt e 
na flotação d e itabiritos, minéri o s s ulfetado s c ontendo ou r o , 
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minério s de zinco ( predominante me nte miné rios oxidados), 
gra fit a, f osfat o (desde que ee ja superada a cri s e pela qual o 
s etor se encon t.ra atualme nte no país), e alguns outros 
minerais industriais . Entretanto , a s usina s brasileiras de 
fl o t a ç ão utiliza m ho j e, na s u a g r a nde ma i o r i a, apenas células 
mecân i c as e a passagem para a tecnolog i a de c é lulas de coluna 
e dema i s t e c nologias inovadoras exigi rã, a mé dio prazo, que 
maio r es e s fo r ço s se jam e fe tivados , primordialmente nas ãreas 
d e automaçâo e controle. Automaç ã o e controle são feições 
e s s enc iais pa r 3 o emprego efic a z des t a s novas tecnologias, 
f a z endo pa r te integrante d a prõ p r ia c o nc e pção das mesmas. 
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