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ABSTRACT 

This work sumarizes results obtained in ou r laboratoy of a modified column which selectively 
separai e drained particles rrom the rroth zone and uses a secondary wash water system between 
feed and the rroth zone. Results obtained with thc noatation of gold, copper lead and zinc are 
reported. Ali results are discussed in terms of the separation parameters, recovery and grade as 
well as drainage and entrainment phenomena . The scparation of the droback material and the 
second washing process allow to improve, in ali cases studied, the concentrate grades when 
compared to the conventional column cell. Using this column as a flash tlotation unit for copper 
feed rougher, clean copper concentrates (33,5 % recovery) analyzing 40% copper content and 
2 % gangue material were obtained. Flotation of gold in tailings reached I 5 % with 
concentrates grades higher than 160 g/t. As a cleaning stage in lcad-zinc ore. recove1ics of 
hoth sulphidcs were in the order of 92-94 % with grades reaching 80-82 % (70 % in tht• 
conventional column). Results are discussed in terms of transport phenomena and altematives 
for the use of this particular cell are envisaged. 
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RE:SliMO 

Este trabalho sumariza resultados obtidos sobre flotação de minérios em uma coluna 
modificada. em nosso laboratório. Esta permite a cxtração scletiva do produto drenado da 
espuma, e possui uma segunda água de lavagem na zona "intennediária", entre a alimentação e 
a zona de espuma. (água II). São reportados resultados de tlotação de minérios de ouro. cobre. 
chumbo c zinco. A separação do material drenado da espuma e a adição de água 11 permitem 
aumentar, em todos os casos estudados. os teores dos concentrados quando comparados com a 
coluna convencional. Quando utilizada como coluna de flotaçào "roughcr-nash" , obtém-se 
concentrados com teores de Cu de 40 °/o (2 % '"insolúveis") c recuperações de 33.5 °'o. l' m 
rejeitos de notação de minérios de ouro. alcançou-se uma recuperação de 15 •,. do conteúdo de 
ouro com teores de 160 g/t. Na notação limpeza de um minério sulfetado de chumbo e zinco. 
as recuperações são praticamente similares. 92-94 %nas colunas reta c C3P. mas os teores da 
modificada são superiores, 80-82 % de sulfetos ( 70% na coluna reta). Os resultados são 
discutidos em termos de variações nos fenómenos de transporte nas diversas zonas da coluna 
C3P e nas caracteristicas tisicas da polpa cm ambas as colunas. 

Palavras chaves: Flotação. coluna modificada. finos minérios 
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INTRODUÇÃO 

A flotação em coluna é hoje um dos processos com maior grau de desenvolvimento no 

tratamento de minérios. A introdução de colunas nos fluxogramas de beneficiamento em 

substituição às células convencionais, principalmente células "cleaner", tem sido gradual, porém 

continua e crescente. As maiores vantagens são a economia de capital e custos operacionais, 

assim como a melhor "performance" metalúrgica. 

As colunas, de um modo gera~ aumentam a flotação de frações finas e ultrafinas e permitem 

eliminar, em parte, o arraste hidráulico das partículas de ganga pela eficiente drenagem 

realizada com a adição de água de lavagem dentro da zona de espuma. Isto , associado ao 

contato em contracorrente entre as bolhas de ar e a polpa e às condições de fluxo mais 

tranqüilas (sem agitação mecânica), fazem da coluna um bom processo de recuperação de 

frações de finos de minérios ou de enriquecimento de concentrados (I -6]. Comercialmente, as 

colunas são utilizadas na limpeza de cobre, molibdénio, zinco, chumbo, estanho e ouro, além de 

variados usos em minerais não metálicos (fosfatos, fluorita , calcita, etc.) e carvão [7-9). 

Com a diminuição do teor dos minerais, o aumento do grau de disseminação das espécies 

valiosas (o que geralmente está relacionado com um maior grau de moagem), e a necesidade de 

tratamento de rejeitos de mineração, toma-se fundamental o desenvolvimento de novas e mais 

eficientes máquinas para a flotação de partículas finas e grossas. 

A última geração de células tipo colunas incluem no desenho original melhoras, dentre as quais 

destacam-se: 

I. Colunas com reatores externos (coluna com reator USBM) [10-12), Cominco [13], 

Microcel™ [14]. 

2. Colunas com modificações internas (coluna empacotada [ 15.16). colunas com defletores 

("baffies") longitudinais para reduzir o grau de mistura [ 17) e colw1as com defletores 

horizontais para melhorar a eficiência de limpeza [ 18]. 

Apesar de todos os avanços alcançados, a coluna de flotação apresenta limitações tais como a 

baixa eficiência metalúrgica no processamento de partículas grosseiras ou com alta gravidade 

específica [ 19). Também alguns pesquisadores têm reportado uma capacidade limitada da 

coluna quando o volume do concentrado é grande (como é o caso de flotação de carvão) ou 

também quando a granulometria da alimentação é muito fina e a concentração de sólidos muito 

alta [14]. 
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O objetivo central deste trabalho é mostrar as vantagens da !lotação em coluna modificada. 

C3P. no enriquecimento de concentrados. Estudos de !lotação de finos de fluorita nesta coluna 

já foram reportados mostrando a peculariedade desta C3P [20-21]. Basicamente esta coluna 

permite a separação seletiva do material drenado da espuma e o controle de partículas de baixo 

teor, mistas e/ou ultrafinas. Este fato . junto com a adição de água na zona intermediária , 

melhora as caracteristicas tisicas e hidrodinàmicas da polpa na zona de coleção diminuindo a 

"contaminação" da zona de espuma e permitindo a !lotação das partículas hidrofóbicas com 

uma alta cinética [20-22]. 

EXPERIMENTAL 

Materiais e reagentes 

M.iuÇrio~l,!_l.fçtadQ. i)ç_çlmmb.9_ezinço : O minério cm estudo consistiu de um compósito de duas 

amostras di st intas. duas pilhas de I tonelada. provenientes de diferentes part es da jazida da 

Companhia Brasileira de Cobre. CBC (RS). que continham teores de sulfetos diferenciados. 

As mesmas. designadas como pilha I e pilha 2 possuíam os teores descritos na Tabela 

Tabela I. Teores médios dos sulfetos de chumbo e zinco das amostras não misturadas. 

Pilha Teor de Pb (%) Teor de Zn (%) 

I 1, 12 6,42 
2 3,50 0,17 

Reagentes de flotacãQ: a) Coletor : Nos estudos de !lotação coletiva dos sulfetos foi utilizado 

como coletor o a mil xantato de potássio. fabricado pela Enq-Fioat (comercial). numa 

concentração de 40 g/t ; b) Ativador: Foi empregado CuS04 comercial (fabricação da própria 

empresa), conl<\ ativador da !lotação da esfalerita; c) Espumante: Óleo de pinho comercializado 

pela H a rima (Paraná), na concentração de 80 g/t. 

Minério de ouro: Nos estudos de laboratório foram coletadas amostras representativas de um 

circuito de !lotação de ouro da Región de Atacama-Chile. Estudos em nível piloto. foram 

realizados "in situ" . 

AmoJ;W!_l: alimentação ao circuito de !lotação convencional "rougher" . A análise mineralógica 

mostrou que o minério era constituído de quartzo. limonita. hematita , pirita e calcopirita (82 % 

liberação na granulometria < 74 ~tm). A sua composição química é mostrada na tabela II. 
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Tabela II. Análise química do minério de ouro. Amostra l. 

Cu Fe Si02 

3,70 4,50 1,36 14,15 59,24 

Amostra 2: Esta amostra foi utilizada nos estudos em nível piloto e corresponde ao rejeito do 

circuito "rougher", descrito anteriormente. 

Minérios de cobre. Amostra de alimentação ao circuito "rougher". Esta foi coletada na região 

central do Chile, quarteada e usada na flotação "flash-rougher" em coluna de laboratório. A 

granulometria foi 78% abaixo de 210 micrômetros e analisou, em média, 1.1-1.4% cobre 

(calcopirita fundamentalmente), 0.01-0.02 % molibdênio, 1.0 % de ferro, 1.1-1.4 % enxofre 

(incluindo pirita) e 90 % de ganga (quartzo, silicatos, carbonatos e fluoretos). Reagentes: Os 

principais reagentes foram o caL para ajustar o pH a 10.5, SF-113 (isopropil xantato de sodio), 

30-50 glt e 20 g/t de uma mistura de espumantes; DF-250, MIBC e óleo de pinho, na 

proporção 4:2: I, respectivamente. 

Amostras de concentrado "rougher". Estas foram coletadas na forma de polpa com e sem 

remoagem A amostra com remoagem apresentou urna granulometria de 67, 14%, passante 53 

micrômetros, téor médio de cobre de 4, 76% e um teor medio de insolúveis (ganga) de 58,48%. 

A amostra sem remoagem tinha uma granulometria de 57,75%, passante 53 micrômetros, teor 

médio de cobre de 4,57% (calcopirita e calcosina) e um teor médio de insolúveis de 59,95%. 

Estas foram homogeneizadas separadamente, num agitador de 150 I de capacidade, o qual pode 

ser descarregado pela parte inferior, através de uma válvula de urna polegada de diâmetro. 

A representatividade das amostras foi verificada para cada ensaio através de medições da 

percentagem de sólidos em massa e teores de cobre e insolúveis. As porcentagens de sólidos 

em cada caso corresponderam a 20,8 % +/- 0,45 para a amostra de concentrado com 

remoagem e 3'1,7% +/- 0,51 para a amostra de concentrado sem remoagem O pH dos ensaios 

ficou em tomo de 11, correspondente ao pH natural da polpa. 

Métodos 

O projeto da célula coluna CJP foi baseado em uma coluna modificada por Falutsu e Dobby 

[23], utilizada para determinar e caracterizar o material que retoma da zona de espuma à zona 

de coleção como material drenado ("drop back"). O projeto segue alterações na geometria, uso 
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diferente dos parâmetros operacionais e aplicação prática a sistemas minerais. Foram 

construídas em tubo de vidro uma coluna de laboratório e uma coluna piloto. A de laboratório 

possui 2. 54 cm de diâmetro interno, com módulos de altura variáve~ ajustáveis entre si (altura 

total4 m). A coluna piloto possui 5.08 cm de diâmetro interno com módulos de 1.2 m, unidos 

por flanges (altura total 7 m). As colunas consistem basicamente em dois tubos paralelos unidos 

por um tubo inclinado, com um ângulo suave(> 450) em relação ao tubo I (Figura 1) . 
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Figura I. Coluna de flotação modificada de 3 produtos, C3P. 

A alimentação ·da polpa é introduzida lateralmente na parte superior da zona de coleção da 

coluna, (tubo 3, Figura I), por intermédio de uma bomba peristáltica. A polpa é mantida em 

suspensão em um tanque que tem quatro defletores verticais, colocados lateralmente e um 

agitador, marca Lightnin, acionado por um motor marca Newman que gira a uma velocidade de 
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1425 rpm. A capacidade do tanque de alimentação da coluna de laboratório é de 60 I e da 

coluna piloto é de 150 I. 

O rejeito é extraído da coluna pela extrenúdade inferior do tubo 3 mediante uma bomba 

peristáltica. As partículas drenadas são descarregadas pela extrenúdade inferior do tubo I da 

mesma forma. O concentrado trasborda pela parte superior do tubo I e é coletado em um 

recipiente de fundo inclinado. Dentro do recipiente, coletor de concentrado, é adicionada água 

para diluir a espuma e facilitar seu escorregamento. Este fluxo de água em ambas colunas é de 

500 cm3 /min. 

Nesta coluna se adicionam duas águas de lavagem. A água de lavagem I, é introduzida a 15 cm 

abaixo da parte superior da coluna dentro da espuma e cumpre a mesma função que na coluna 

convencional. A água de lavagem n que injetada lateralmente pela parte superior do tubo 2, 

tem dupla função : evitar que as partículas hidrofilicas arrastáveis (ganga), não entrem na zona 

de espuma e manter um "bias" posítivo. Todo o fluxo de água é controlado por fluxômetros. O 

ar é injetado pela extrenúdade inferior do tubo 3, através de um borbulhador de aço poroso, 

que pernúte a formação de um grande número de bolhas pequenas de diâmetro relativamente 

uuiforme (inspeção visual). O ar é fornecido pela rede industrial a uma pressão de 100 psi, a 

qual é reduzida por um regulador de pressão marca Aga, para 25 psi, nos estudos com a coluna 

de laboratório e para 35 psí na coluna piloto. O ar é purificado por um filtro, marca Minor e 

seu fluxo de ar é controlado por um rotâmetro. 

Nesta coluna C3P distinguem-se cinco zonas de comprimentos variáveis: 

I) Zona de coleção, localizada entre o borbulhador e o ponto de alimentação, (tubo 3), de 

comprimento variável. 

2) Zona de lavagem ou intermediária, entre o ponto de alimentação e o ponto de adição da 

água de lavagem n (tubo 3), de comprimento variável. 

3) Zona de inflexão, situada entre o ponto de adição da água de lavagem II e a parte superior 

do tubo 2. 

4) Zona de partículas drenadas, entre a parte superior do tubo 2 e extremo inferior do tubo I. 

5) Zona de limpeza, localizada entre a parte superior da coluna (tubo I), e o extremo superior 

do tubo 2. 

As variáveis de desenho da coluna modificada foram definidas em estudos prévios e são 

apresentados na Tabela III. 
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Tabela m. Dimensões das distintas zonas da coluna C3P. 

Zona Dimensões (cm) 

Coleção 30-154 

Intermediária 30-90 

lnfleção 15 

Drenados 25 

Limpeza 20-75 

Outros detalhes das dimensões das distintas zonas da coluna de laboratório e da coluna piloto 

são descritas em publicações anteriores [20-22]. 

Metodologia de avaliação 

As amostras coletadas em cada ensaio de flotação (concentrados, drenados, reJeitos e 

alimentação) foram preparadas para análises químicas (cobre, zinco, chumbo e ouro). Na 

preparação das amostras foi empregada a seguinte metodologia: fihração, secagem, 

desagregação, homogeneização e quarteamento (amostra para análise química e amostra de 

testemunho). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O desempenho da coluna de flotação, como unidade de flotação primária ou de limpeza de 

minérios e rejeitos, é analisado estudando-se o efeito de algumas variáveis de desenho e de 

operação. Seus resultados são avaliados e comparados com os da coluna convencional (reta), 

quando for o caso, baseando-se em teores, recuperações e razões de enriquecimento. 

Minério de chumbo e zinco. 

A Tabela IV mostra resultados comparativos entre as colunas reta e de três produtos na 

separação limpeza de um concentrado primário obtido em nivel piloto. 
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Tabela IV. Aotaçio coletiva de sulfetos de Pb e Zn em colunas convencional e modificada. 

C3P com zona de coleçio 50 cm e zona intermediária alta, 134 cm 

Velocidade Coluna reta C3P 

superficial do ar R(%) Teor(%) R(%) Teor(%) 
(cm/s) 

0,338 98,50 72,01 95,19 80,29 

0,678 93,50 71,68 93,25 78,03 

1,014 97,30 69,16 94,60 82,00 
I 

1,352 96,90 73,00 93,93 80,70 
I - --- -- -

Minério de ouro 

A Tabela V mostra resultados comparativos entre a CPJ e a convencional para amostras de 

alimentação ao circuito de fiotaçio "rougher" de ouro descrito anteriormente. 

Tabela V. Estudos de fiotação de ouro em colunas reta e C3P. Amostra de alimentação 

fiotação "rougher". 

Velocidade de Coluna reta C3P 

alimentação Teor de ouro Recuperação Teor de ouro Recuperação 
(cm/s) (g/t) (%) (g/t) (%) I 

1.1 72.8 50.8 117.6 44.7 
I 

1.9 88.0 63 .8 168.0 52.5 I 

Esta tabela mostra que os teores obtidos com a C3P são maiores do que os obtidos na· coluna 

reta. Ainda, com a coluna convencional não são alcançados os teores industriais (''rougher

cleaner"), da ordem de 90 g/t. 

A Tabela VI mostra resultados de recuperação de ouro nos rejeitos da flotação ' 'rougher" para 

diVersas taxas de aeração. 
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Tabela VI. Efeito da velocidad superficial de ar na flotaçio em coluna C3P de ouro em escala 

piloto. Amostra de rejeito da flotaçio "rougher". 

Velocidade de ar, Teor de ouro, Recuperação, 
cmls (g/t) (%) 

1.6 160.4 15.5 

1.7 136.2 14.4 

2.2 120.7 13.5 

2.8 91.2 9.9 

Esta tabela mostra que com a C3P é possível a recuperação de mais de 15 % das perdas de 

ouro no circuito inclusive com teores superiores em 80 % aos obtidos industrialmente. 

Minérios de cobre 

Flotação "rougher-flash" 

Os resultados de flotação colunar com este material mostram um concentrado super limpo 

(razão de enriquecimento 33) e altos teores de cobre (40,42%), baixos teores de insolúveis 

(2,02%) e com uma recuperação de cobre de 33,4%. O produto drenado apresenta teores de 

7% de cobre, 5 I% de insolúveis e recuperações de aproximadamente 12,30%. 

O alto valor obtido na razão de enriquecimento mostra a coluna de flotação de três produtos 

como um equipamento altamente seletivo. A baixa proporção da massa total recuperada no 

concentrado e no produto drenado se deve ao problema de liberação pois este material é muito 

grosso (25% acima da peneira 100 Tyler), o que traz como conseqüência a sedimentação 

parcial das partículas maís grossas. 

Os altos teores obtidos nos concentrados se explicam porque neste sistema são coletadas as 

partículas de alta probabilidade de flotação e como este material não foi remoído não apresenta 

muito arraste hidrodinâmico, diminuindo assim a contaminação dos concentrados. 

Estes resultados permitem sugerir o emprego da coluna de flotação como unidade de flotação 

rápida "flash flotation" . Desta forma poderia ser recuperado 32% da massa de cobre com teores 

de cobre e insolúveis da mesma ordem do concentrado final. O produto drenado, com teores de 

cobre e insolúveis da ordem dos concentrados primários, podem ser eventualmente remoídos e 
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flotados em coluna convencional para produzir concentrados com teores de cobre e insolúveis 

equivalentes ao do concentrado final. 

Os rejeitos da coluna modificada pedem ser fintados para produzir um rejeito final e os 

concentrados obtidos nesta etapa de flotação devem ser remoídos e posteriormente 

recirculados, dependendo de seu teor à etapa de flotação primária ou de limpeza (vide Figura 

2). ,._,..,........ __ _ 
L,....... • ...__..._._ .. 111•11 ... __ , 

T :---~voll1-· -·--.._....,.,. 

I 1 _ _ _ _ _ _ _ - - - - -I L- ---- - - - - - -- - - -,.,... ,..,.,... 
,.,.,. 

Figura 2. C3P como unidade de flotação "rougber-flash" de minérios de cobre. 

Flotação em coluna de concentrados "rougber" 

A Tabela VII mostra os resultados obtidos nos quatro ensaios prelimínares com concentrados 

primários com e sem remoagem. 

Os resultados mostram, para os quatro ensaios, concentrados finais com teores da ordem de 

34% de cobre e 2% de insolúveis, com recuperações de cobre de 29 a 39% e razões de 

enriquecimento de aproximadamente 7. A fração drenada, com teores da ordem de 20% de 

cobre e 23% de ínsolúveis nos ensaios I e 2 (concentrados com remoagem) e 28% de cobre e 

8% de insolúveis nos ensaios 3 e 4 (sem remoagem), apresenta recuperações da ordem de 41 a 

52% e razões de enriquecimento de 4 a 6. 
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Tabela VII. Resultados. Amostras de concentrados primários com e sem remoagem. 

Ensaios I 2 3 4 

Teores de cobre(%) 

c 33,40 34,70 34,50 33,60 
D 21 ,20 19,40 27,80 29,50 
R 0,85 0,64 0,97 1,43 
A 4,76 4,76 4,60 4,54 

Teores de insolúveis(%) 

c 3,29 2,02 2,04 2,00 
D 22,60 23,30 10,60 7,36 
R 66,60 66,60 66,80 69,10 
A 58,48 58,48 62,40 57,50 

Recuperação de cobre(%) 

c 38,53 31,27 36,05 29,37 
D 51 ,95 48,68 41 ,37 44,35 

Razões de enriquecimento 

c 7,01 7,28 7,50 7,40 
D 4,45 6,04 

Observação: C, concentrado; D, drenado ; A, alimentação; R, Rejeito. 

Estes valores de recuperação foram obtidos em condições instáveis do sistema devido ao fato 

de que o fluxo da água de lavagem I foi muito variável, causando uma desestabilização da 

espuma e uma drenagem forçada das partículas recuperáveis na zona de espuma. A comparação 

dos ensaios I e 2, com relação aos ensaios 3 e 4, mostra que, nestes últimos, as recuperações 

globais (soma da recuperação no concentrado e no drenado) são menores. Isto se deve ao fato 

de que neste caso utilizou-se um material de granulometria maior (baixa liberação) e com maior 

porcentagem de sólidos (21% para os ensaios I e 2; 32% para os ensaios 3 e 4 ). 

Um incremento no teor de sólidos na alimentação produz um aumento no tamanho das bolhas e 

uma diminuição do número destas. Em consequência disto, estas coletam e carregam 

individualmente um maior número de partículas (mineralização das bolhas), causando uma 

redução na velocidade de flotação das partículas e fazendo com que as mesmas cheguem com 
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menor velocidade à zona de espuma [6]. Sendo assim, uma menor quantidade de material 

estaria sendo arrastado hidraulicamente, o que se traduz numa redução na recuperação. 

Contudo, estes resultados permitem sugerir um circuito alternativo para a planta atual (Figura 

3), o qual se apresenta na Figura 4. O balanço de massa do circuito da figura 4 se estimou com 

os dados experimentais do ensaio 4 e dados operacionais do circuito a tua I (figura 3) porém 

considerando um incremento da recuperação em massa para o concentrado na coluna 

modificada de aproximadamente 6 pontos percentuais (de 3,94 para 10 %). Este aumento é 

possivel com um melhor controle do fluxo da água de lavagem I, um aumento na zona 

intermediária e com diminuição na percentagem de sólidos na alimentação . 
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Figura 3. Circuito de flotação atual com remoagem, células e colunas convencionais. 

Na Figura 4 se observa que a incorporação da coluna modificada ao circuito industrial permite 

eliminar as duas etapas de remoagem e produzir a mesma massa de concentrado do circuito 

atua~ com um teor de cobre inclusive levemente superior. 
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Figura 4. Circuito de flotação alternativo sem remoagem e tratamento em células convencionais 

ena C3P. 

O bom desempenho desta coluna de três produtos é devida fundamentalmente aos seguintes 

fatores: 

I . A água de lavagem, situada na zona intermediária, realiza uma pré-lavagem das bolhas 

mineralizadas antes que estas entrem na zona de espuma, drenando principalmente partículas de 

ganga hidrofilicas e partículas mistas debilmente aderidas às bolhas, o que traz como 

consequência um incremento no teor. 

2. Na C3P, o produto drenado da fase espuma não se acumula na interface polpa-espuma como 

no caso da coluna reta, fazendo com que a zona de coleção fique isenta deste material (mistos e 

ultrafinos de ganga). Estas partículas rejeitadas da espuma apresentam uma aleatoriedade em 

sua distribuição, podendo retornar à zona de espuma, sair pelo concentrado ou retornar à zona 

de coleção, sair pelo rejeito, ou ficar recirculando na interface polpa/espuma. Como 

consequência, a polpa na zona de coleta da coluna modificada fica "constante", mantendo sem 

alterações significativas a densidade, a viscosidade, o "bold-up" de gás, o diâmetro médio e o 

número de bolhas. Estas variações que pennitem ainda a flotação das partículas hidrofóbicas 

com elevada cinética já foram observadas anteriormente em um estudo sistemático realizado 

com finos de fluorita [20-2 I]. 
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Na coluna convencional, pela presença do material recirculante, aumentam a densidade e 

viscosidade, o "peso" da coluna de polpa e pressão no borbulhador, diminuem o "hold-up" e o 

número de bolhas. Estas variações dependem da quantidade de material drenado da espuma e, 

portanto, da quantidade de finos de ganga arrastáveis. 

CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos no presente trabalho permitem estabelecer as seguintes conclusões: 

I. A coluna modificada C3P apresenta vantagens significativas em relação à coluna reta 

convencional, do ponto de vista de enriquecimento na flotação de minérios metálicos, 

produzindo concentrados de maior teor e com menor conteúdo de impurezas. Esta melhor 

performance é devida à eliminação parcial de finos de ganga arrastados na zona intermediária e 

ao fato de que o produto drenado da fàse espuma não se acumula na interface polpa-espuma 

como no caso da coluna reta, proporcionando a ausência deste material na zona de coleção 

(mistos e ultrafinos de ganga). 

2. Os estudos com alimentação primária permitem produzir concentrados super limpos, com 

teores de cobre superiores a 40% Cu, baixo conteúdo de material insolúveis (2%) e 

recuperações de cobre acima de 32%. Estes resultados permitem sugerir o emprego da coluna 

modificada como unidade de flotação rápida ("rougher-flash flotation"). 

3. Os estudos de flotação na coluna modificada, com concentrados primários com remoagem, 

permitem obter concentrados "limpos" (34% de cobre, 2% de insolúveis) e recuperações de 

aproximadamente 39% de cobre. O produto drenado apresenta teores de aproximadamente 

20% de cobre e 23% de insolúveis. 

4. Os estudos realizados com concentrados primários sem remoagem mostram que a mistura 

dos concentrados e o produto drenado apresentam teores de cobre e insolúveis da mesma 

ordem do concentrado final industrial (31% e 5% respectivamente). Este fato permite sugerir 

um circuito ahemativo que permitiria eliminar duas etapas de remoagem 

5. No minério de ouro, amostras alimentação "rougher", a C3P obteve concentrados mais 

limpos que a coluna reta (2 vezes o teor de ouro). Em rejeitos de flotação de minérios de ouro 

alcançou-se uma recuperação de 15 % do conteúdo de ouro com teores de 160 glt. 

6. Na tlotação limpeza de um minério sulfetado de chumbo e zinco, as recuperações em ambas 

as colunas são praticamente similares, 92-94 %, mas os teores da modificada são superiores, 

80-82% de sulfetos (70% na coluna reta). 
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