
CONDICIONAMENTO TURBULENTO PARA A RECUPERAÇÃO DE FINOS DE 

MINÉRIOS POR FLOTAÇÃO 

lrineu S. deBrum 1
, Luis Valderrama 2 and Jorge Rubio1

• 

1. Laboratório de Tecnologia Mineral, LTM-Depto. de Engenharia de Minas, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Av. Oswaldo Aranha, 99, CEP 90035-190, 
Porto Alegre, RS, Brasil. 
2. Depto. de Metalurgia, Universidad de Atacama, Av Copayapu 485, Copiapó, Cbile. 

ABSTRACT 
Tbe influence of the conditioning stage in the recovery of gold and copper sulphides fine 
panicles in conventional "Rougher" flotation feed samples at lab and pilot plant scale was 
studied. Tbus, conditioning was performed under a high intensity agitation, to promote 
formation of aggregates of gold and copper fine mineral panicles. Main parameters involved in 
this sbear conditioning-flotation process, such as energy transfer to the system, collector and 
frotber concentration were investigated. Results obtained were analysed through the separation 
parameters, recovery and concentrate grade, kinetic factors and by the actual true flotation 
values and entrainment degree. Recoveries of gold enhanced 24 %, grades in about 50% and 
kinetic values 4-7 times faster. Tbese values depend on intensity conditioning and frother type 
(Dowfroth 250 >Pine oil >MIBC). With the copper ore, recoveries obtained in both scales 
were higher in about 2 % at lower grades. These results are related to carrier and autocarrier 
flotation. Thus, for low intensity conditioning (0,5-1 ,5 KWH/m3

, fine panicles adhere onto 
coarser to forro aggregates witb higher flotation rates. For higher values I ,5-2,5 KWH!m3 

pulp, aggregates are destroyed and for 2,5-3,5 KWH!m3 pulp, the very fines aggregate 
themselves. Again, at 3,5-4 KWH!m3 pulp, aggregates rupture takes place. Finally, different 
altematives involved in this type of pulp conditioning are discussed. 

Key words: mineral fines, high intensity conditioning, aggregation-flotation. 

RESUMO 
Este trabalho teve por objetivo avaliar em escalas de laboratório e piloto, a influência da forma 
de condicionamento na recuperação por flotação de panículas finas de ouro e cobre (sulfetos). 
O condicionamento das amostras de polpas de alimentação "rougher" foi realizado com uma 
alta intensidade de agitação, visando a formação de agregados de panículas hidrofóbicas finas, 
ponadoras de ouro e cobre. Foram investigados diversos parâmetros, dentre os quais a energia 
transferida ao sistema e a concentração de coletor e espumante. Os resultados foram 
analisados através da recuperação e teor, parâmetros cinéticas e valores de flotação verdadeira 
("true flotation") e grau de arraste. No minério de ouro as recuperações aumentaram em 24%, 
os teores em 50% e as velocidades de flotação entre 4 e 7 vezes. Estes valores dependem da 
intensidade do condicionamento e do tipo de espumante (Dowfroth 250 >Pine oil >MIBC). No 
caso do minério de cobre, o aumento de recuperação em ambas as escalas foi de 2-3 %, com 
teores levemente menores. Os resultados são interpretados como decorrência da flotação 
transportadora e/ou autotransponadora. Assim, sob condicionamento com baixa intensidade 
(0,5-1,5 KWH!m3 polpa), as panículas finas aderem às médias, para formar unidades com alta 
taxa de flotação . Em valores maiores (I ,5-2,5 KWH/m3 polpa), ocorre destrução dos 
agregados e para 2,5-3,5 KWH/m3

, as próprias panículas finas agregam-se entre si. A 
"destrução" ocorre novamente após energias de condicionamento superiores a 3,5-4 KWH!m1

. 

São discutidas as possíveis alternativas para este tipo de condicionamento. 

Palavras chaves: Finos de minérios, condicionamento turbulento, agregação-flotação. 
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INTRODUÇÃO 

Com o esgotamento dos depósitos minerais de alto teor e o crescente aumento de de rejeitos 

de mineração, emerge uma necessidade de desenvolvimento de novos processos para o 

tratamento de minérios complexos e/ou de baixo teor. Estes materiais apresentam, de um 

modo geral, problemas de separação e de beneficiamento de fi-ações finas e ultrafinas. 

Nesta área, diversas alternativas têm sido apresentadas com o objetivo de reduzir as perdas 

observadas no beneficiamento de finos de minérios [I , 2]. No presente trabalho, os termos 

finos, partículas finas ou partículas minerais finas/ultrafinas, são utilizados indistintamente para 

caracterizar um material de dilicil concentração por flotação. 

Os principais problemas que se observam com relação às partículas finas e ultrafinas são : 

pequena probabilidade de colisão bolha/partícula, dificuldade para superar a barreira energética 

entre as partículas, arraste mecânico ("entrainment" e "entrapment"), recobrimento por 

ultrafinos ("slime coating"), elevada adsorção de reagentes, rigidez da espuma e falta de 

seletividade na adsorção de reagentes. 

Todos estes fatores contribuem para a diminuição da cinética de flotação, menor recuperação e 

maior consumo de reagentes nestas frações. Os aspectos cinéticos têm relação com a adesão, 

número de colisões efetivas bolha/partícula e resistência ao cisalhamento destas wüdades 

bolha/partícula [2- 4]. 

Nesta última década, a flotação em coluna aparece como a alternativa mais promissora para 

concentração de partículas de determinados tamanhos. Entretanto, a eficiência da coluna de 

flotação e de todos os processos existentes continua a ser baixa para partículas menores que 6 

micrômetros (5-6]. 

Entre os novos processos de beneficiamento de rrações finas aparecem diversos baseados na 

agregação de partículas minerais por intermédio de reagentes ou da interação com outras 

partículas minerais (ou outros materiais). Estes são a flotação transportadora [7,8] ("carrier 

flotation" e "autogenous carrier flotation") e a floculação por cisalhamento ("shear 

flocculation") [9, I 0]. Estes métodos seguem a outros mais consagrados, como a aglomeração 

esférica com óleos [11-12] e a floculação seletiva com polímeros [ 13-14]. A maioria destes 

novos processos está sendo estudada ao túvel de laboratório e/ou planta piloto. 

As únicas exceções são a flotação transportadora ("carrier flotation"), aplicada industrialmente 

na eliminação de impurezas de titânio no beneficiamento de caulim [8] , a floculação seletiva de 

finos de ferro , como processo auxiliar, na flotação inversa de quartzo [ 13] e a aglomeração 

oleosa de finos de carvão em pequena escala [ 12]. 
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O processo de floculação por cisalhamento objetiva a formação de agregados seletivos de 

partículas hidrofobisadas com agentes tensoativos em um sistema turbulento. A concentração 

desses agregados é possivel, posteriormente, através da flotação. 

Como resultado da agitação turbulenta e das colisões ocorre a formação destes agregados 

através do efeito hidrofóbico (interação ou forças hidrofóbicas ). O exemplo mais conhecido 

deste fenômeno é o sistema scheelita/oleato de sódio, o qual foi estudado detalhadamente em 

função de vários parâmetros físicos, químicos e operacionais [I 0]. 

Em outros estudos, Bulatovic [ 15] reporta resultados de flotação após condicionamento com 

alta agitação, sendo que estes são expressos em função da energia transferida ao sistema, 

obtidos em um minério sulfetado de cobre com uma granulometria I 00% menor que 20 

micrômetros. O condicionamento realizado nestas condições aumentou a recuperação global 

das partículas portadoras de cobre. 

Os fenômenos que podem explicar este efeito são a agregação por cisalhamento entre as 

partículas ultrafinas e entre as ultrafinas e as maiores. Neste último caso, a flotação ocorre 

como um fenômeno particular de flotação auto-transportadora, onde as partículas do 

componente mineral com tamanho apropriado, "transportam" as partículas ultrafinas que de 

outra forma não são flotadas. 

Dentro do contexto descrito e pela relevância observada no campo da flotação de finos, o 

estudo está orientado à otimização da etapa de condicionamento que antecede o processo de 

flotação "rougher" de sulfetos metálicos, sendo que o objetivo específico é a agregação 

seletiva das partículas finas de valor sob adequado grau de cisalhamento. 

São avaliadas a influência da energia transferida na etapa de condicionamento e a concentração 

de coletor na performance global do processo de flotação. Os estudos, incluídos os 

mecanismos envolvidos, são realizados ao nível de bancada e em escala de planta piloto. Os 

resultados são avaliados em termos dos parâmetros de separação e efeitos cinéticas. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Materiais 

Minério de ouro: Urna amostra representativa de um minério de ouro de Atacarna-Chile ( 46 

kg) foi quarteada e britada ao tamanho menor que I O malhas. A análise mineralógica mostrou 

que este minério estava constituído principalmente por quartzo, limonita, bematita, pirita e 

calcopirita. A liberação do ouro na granulometria <74 !!ID foi de 82%. A composição química 

deste minério é mostrado na tabela I. 
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Tabela I. Análise química da amostra de ouro. 

Au Ag Cu Fe Si02 

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

A moagem foi realizada em um moinho contendo 55 % de sólidos em peso para obter um 

material com 64% abaixo de 400 malhas. Foi observado que 60% das partículas portadoras de 

ouro encontravam-se nesta faixa. 

Minério de cobre: Um minério de cobre típico do norte do Chile foi amostrado, quarteado, 

britado, desagregado e classificado para !lotação primária. A granulometria de alimentação da 

flotação foi 78% abaixo de 210 micrômetros e analisou em media I, 1-1,4% cobre, 0,01-0,02 

% molibdénio, 1.0 % de ferro, l , l-1,4 % enxofre (incluindo pirita) e 90 % de ganga 

(basicamente quartzo, silicatos, carbonatos e fluoretos). Nos estudos em escala piloto foi 

utilizada uma amostra-polpa de alimentação a um circuito "rougher", que possuía um teor de 

cobre de I, 15%, 0,033% de molibdénio e 80% de insolúveis. 

Reagentes: Em nível de bancada, os reagentes utilizados foram os seguintes: M-91 

( ditiofosfato alifãtico ), numa concentração de 3 g/t, adicionado na etapa de moagem, cal, para 

a obtenção de um pH final de I 0,5 na etapa de condicionamento, SF-113 (isopropil xantato de 

sódio), numa concentração variável de 30, 40 e 50 glt, adicionado na etapa de 

condicionamento. 

O espumante consistiu de uma mistura de DF-250 (Éter meti) glicol propileno), MIBC (Metil 

isobutil carbinol) e óleo de pinho, numa proporção de 4:2: I respectivamente. Esta mistura foi 

adicionada na etapa de condicionamento, numa concentração de 20 g/t. 

Nos estudos em escala piloto, o pH foi ajustado em II com cal, sendo adicionado a seguir o 

coletor SF-203, um reagente do tipo dialquil xantoformiato, numa concentração de 35 glt. O 

espumante empregado neste ensaio foi DF-250, numa concentração de 13 g/t. 

Métodos 

Estudos de bancada 

Minério de ouro: O condicionamento do minério de ouro foi realizado em uma célula Denver 

de 3 I de capacidade com 4 defletores C Jaffies") para obter um regime turbulento. Os 

resultados expressos em KWH!m3 de polpa, foram obtidos quando foi preciso, mantendo-se a 

agitação constante em 1500 rpm, o volume de polpa em 2 litros, com tempo de 

condicionamento em um intervalo de 25-1 OOs, com valores de 0,5-4 KWH!m' de polpa. 
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Foram realizados ensaios em branco como provas de comparação, com um volume de polpa de 

2litros durante 1.5 min sem turbulência a 1000 rpm, pH 7.5 e 22% de sólidos. 

Os ensaios de flotação foram realizados sem defletores, com um nível de polpa constante por 

adição de água na célula e o conteúdo de água em cada concentrado foi determinado para 

calcular os valores da flotação real e arraste pelo métod+o reportado por Smith e Warren [I 6]. 

A agitação foi de I 000 rpm e foram coletadas alíquotas a cada 6 s. Os resultados destes 

concentrados foram analisados pelo conteúdo de ouro, ganga e água. 

Minério de cobre: Ensaios de flotação de bancada foram feitos em uma célula Agitair LA 500 

de 3 I de capacidade. O processo de condicionamento foi realizado em uma célula que tinha 7 

defletores para obter o regime hidrodinàmico turbulento quando necessário. Outras condições 

e procedimentos foram similares aos descritos para o minério de ouro. 

Estudos piloto 

Nos estudos em escala piloto. foi utilizado um banco de células de flotação Denver. que 

trabalham com um fluxo de sólidos de 50 Kg/h. Como o objetivo deste estudo foi verificar o 

efeito da forma de condicionamento no resultado final, foram escolhidas as primeiras quatro 

células para simular um banco "Rougher" . 

O tanque de condicionamento utilizado nestes estudos piloto foi projetado com um volume útil 

da ordem de 2,5 litros, provido de 4 defletores. Para obtenção do grau de turbulência desejado 

na fase de condicionamento utilizou-se um agitador Hcidolph modelo RZR I , de velocidade 

variável. 

O ajuste do pH e a adição de coletor foram realizados em um tanque agitado de 1m3 . No caso 

de condicionamento com alta agitação. a polpa foi bombeada do tanque de agitação para o 

tanque de condicionamento, onde foi submetida a uma agitação de 1200 rpm. A transferência 

de energia foi de O, 12 KWH!m' de polpa e, por transbordamento, enviada à primeira célula do 

banco "Rougher" com um fluxo de 2 1/min. No ensaios sem turbulência. a polpa foi transferida 

diretamentc para a primeira célula do banco "Rougher", também com um fluxo de 2 1/min. 

Depois de um período adequado para o sistema entrar em regime constante de flotação. foram 

realizadas coletas de amostras da alimentação. do rejeito (durante 0,5 minutos) c da s 4 células, 

simultaneamente, durante dois minutos. Após um período de 45 minutos. repetiu-se o processo 

de amostragem. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

M:mério de ouro: As figura.s 1-2 mostram os resuhados de Dotação com e sem 

condicionamento nubulento prévio. Neste (dtimo caso, a recuperação de ouro foi de 52.67%, 

com um teor de 52.61 g/t de ouro. Esses valores subiram para 65.88 % de recuperaçio e 

79.68 g/t de ouro quando a energia trmsferida durante o condicionamento foi de 3.0 KWB/m3 

de polpa (melhores valores). 
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Figura 1. Cinética de .Ootaçio de ouro. 
Efeito da energia transferid.a na etapa de 
condicionamento. Espumante, óleo de pinho. 
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Figura 2. Cinética de .Ootaçio de ouro. Efeito 
da energia na etapa de condicionamento e 
infuSncia do tipo e concentraçio de espumante. 
P= óleo de pinho; M .. metilisibuticarbinol e 
O = Dowfrotb 250 

A análise microscópica do concentrado mostrou que sem condicionamento turbulento as 

partículas grosseiras são as primeiras em serem coletadas, seguidas pelos tamanhos médios e 

finalmente as finas. Com o condicionamento com císalhamento, as parúculas grosseiras e 

pequenas sio coletadas nos primeros minutos com velocidade 7 vezes maior. Estes restdtados 

dependem do grau de cisalhamento e do tipo de espumante empregado. 

A figura 3 mostra dois valores ótimos como resultado da agregaçlo e desagregaçio das 

panículas finas com intermediárias ou grossas ou entre si O primeiro pico pode corresponder 

à Ootação de agregados de panículas finas de ouro com pirita ou com partículas de ouro de 

tamanho médio (revelada por microfotografias). O segundo pico corresponde à formação de 

agregados entre as próprias partículas ullrafinas. A recuperação global no segundo pico foi 

maior devido a taxa de concentração de panículas ultrafinaslmédias ser elevada (56130). 
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Figura 3. Recuperação por flotação de ouro para vários tempos em função da energia 

transferida na etapa de condicionamento. Espumante: óleo de pinho (72 g/t}. 

Nas figuras 2 e 4 é mostrado o efeito do tipo de espumante na cinética de Ootação e teor de 

ouro. Os melhores valores foram encontrados com Dowfroth 250 (D), seguido por óleo de 

pinho (P) e MlBC (M). Esses resultados silo devidas ao fato que, com o Dowfroth, a espllllJJl 

formada foi mais estável, unifonne e de boa estrutura. 

A figura 5 e a tabela D resumem resultados da flotação das partlculas de ouro, mostrando 

também os valores de flo1açlo real, o grau de arraste, razio de enriquecimento e teor dos 

concentrados para os três espumantes estudados. Os resultados mostram que, em decorrência 

da formação de agregados na etapa de condicionamento com cisalhamento, a recuperação r~l 

(por interação particula-bolha) aumenta enorrocmente com o melltor espumante, Dowfiooth 

250. Estes resultados sio acompanhados peJa diminuçio do arraste, maior razio de 

enriquecimento R( e) e aho teor dos concentrados. 
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FigUC& 4.1Jlftuência do tipo de espumante no 
teor de ouro dos concentrados para várias 
intensidades de condicionamento. 
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Figura 5. Efeito do tipo de espumante na 
flotaçlo real para várias intensidades de 
condicionamento. 

Tabela U. Efeito do tipo de espumante e a intensidade do condicionamento na tlotação real, 

grau de arraste, ruio de enriquecimento R(e) (teor concentrado/teor alimentação) e teor de 
ouro. 

Esp~e- Flotaçlo rea.l Grau de arraste R( e) Teor de ouro 
kwhlm (%) (glt} 

P- 0.0 35.38 1.!2 14.22 52.61 
P- 0.5 41.97 1.11 16.96 62.76 
p-I. O 36.68 1.19 16.86 62.33 
P- 1.S 37.47 0.95 15.08 55.81 
P- 2.0 36.32 0.93 16.84 62.29 
P- 3.0 48.65 1.09 21.54 79.68 
P - 4.0 38.54 0.82 17. 19 63.59 
M-0.5 37.04 0.92 18.21 67.37 
M-2.0 34. 14 0.82 19.02 70.39 
M-4.0 40.66 0.95 19.06 70.52 
0 -0.5 49.20 0.77 17.71 65.53 
D-2.0 58.64 0.82 21.45 79.37 
0-4.0 50. 11 0.69 21.10 78.07 

..... 

Minéóo de cobre: 

Estudos em escala de bancada. 

A figura 6 apresenta resultados de flotaçio para 3 concentrações de coletor em função da 

energia t:r:ansfeóda. 

Os ensaios de flotaçio com condicionamento turbulento apresentaram aumentos na 

recuperação de cobre para as três concentrações de coletor estudadas, sendo este evidente a 
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partir do condicionamento realizado com uma transfer&cia miníma de energia de 2 KWH/m3 

de polpa. Po:r outro lado, os teores permanecem quase constantes, diminuindo levemente para 

a menor concentração de coletor. 

Uma análise mais detalhada da figura mostra que, para a menor concentraçio de coletor (30 

glt), é necessária maior transferência de energia na CUlpa de condicionamento para obtenção de 

agregados contendo particulas finas portadoras de cobre. Isto devo-se ao &to de que a 

formaçio de agregados de partfculas finas, ein sistemas de adeqWida turbulência, está 

diretamente relacionada com o grau de hidrofobicidade destas pardculas. 

M,------------------------------------. 

I .............. ........ I 
-+------r-----+====~====~ • 2 

KwhlmJ 

a 4 

Figura 6. Efeito do tipo de condicionamento na recuperação po:r flotaçio de sulfetos de cobre. 

B = Ensaio em "branco", sem coodicionamemo. 

As menos hidrofõbicas necessitam de maior energia de colisão para que ocorra a adesão e 

fonnação do agregado. Por este mesmo princípio, particulas mais hidrorobicas tendem a 

formar agregados em sistemas de menor turbulência. 

Os melhores resuludos foram obtidos com 30 glt de coletor e energia maior que 2 kWb/m3 de 

poJpa, com recuperações de cobre da ordem de 93% c teores aproximados a 16% de cobre. 

Essa concentração é aproximadamente 25 % mais baixa do que aquela utilizada na flotação 

industrial deste minério. 
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A recuperaçio de material de ganga ("insolúveis") apresentou um ligeiro aumento (cerca de 

L%) nos ensaios com condiciona.mento turbulento. Este aumento explica os teores obtidos nos 

ensaios com condicionamento turbulento, no mesmo nível do ensaios convencionais. 

A figura 7 mostra que, para todos os ensaios com pré-tratamento da alimentação, a Dotação 

real de partículas de cobre aumentou em relaçio ao branco. Os aumentos são devidos à maior 

recuperação de partículas finas, produzindo concentrados com maior conteúdo de partículas 

minerais hidrofóbicas. 

• • 
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17• ................... .. .......... ..... ...•. • -+- 10 

n • • a 
Kwh/m3 

3 4 

Figura 7. Efeito do tipo de condicionamento no teor c na fiotaçio real de sulfctos de cobre. 

Concentração de coletor isopropilxantato, 40 e)t. 

Estudos em escala piloto 

Os resuhados obtidos nos ensaios em escala piloto são mostrados na figura 8. A !lotação das 

partículas portadoras de cobre submetidu ao condicionamento turbulento apresentam maior 

cinética junto a maiores recuperações, especialmente nas duas primeiras células. Esses 

resuhados correspondem à maior velocidade de flotaçio dos agregados hidrofóbicos de 

partículas portadoras de cobre. Nos estudos realizados sem condicionamento, n recuperação 

de cobre foi de 85 %, 3% menor do que a recuperaçio alcançada no sistema com agitação 

intensa. 
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Figura 8. Efeito do tipo de condicionamento na cinética e recuperação de sulfetos de cobre em 

nível piloto 

Entretanto, a maior recuperação de insolúveis neste sistema manteve o teor de cobre num 

mesmo intervalo com teores similares (aproximadamente 5% de cobre). Estes resultados são 

simila(es aos obtidos por Bulatovic [ 15], que, para estudos em nlvel de planta piloto, utilizou 

sulfetos de cobre con1 uma granulometria equivalente à I 00% menor do que 20 micrõmetros. 

O aumento na recuperação de insolúveis no siS(ema de condicionamento turbulento está 

relacionado com uma maior recuperaçlio de part:lculas mistas contendo cobre e. 

provavelmente, pelo maior grau de arraste por aprisionamento entre os agregados 

mineraliudos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os distintos resuhados obtidos neste esrudo permitem afirmar que durante o condicionamento 

turbulento ocorrem, pelo menos, dois processos: a agregação entre partículas finas e grossas 

ou intermediárias e a adesão entre as próprias finas pelo processo de l:loculação (agregação) 

por cisalhamento (•sbeac flocculation")- Na primeira situação, a recuperação das frações finas 

ocorre por flotação transportadora (com outras partículas minerais) ou autotransportadora e, 

no segundo caso, unicamente por Ootaçio autotransportadora [ 17]. 
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A formação de agregados entre partículas grossas pode ocorrer, porém esses são pouco 

estáveis pelo fato de que estão mais sujeitos ao rompimento por cisalhamento durante o 

processo de agitação [ 18]. 

A maior cinética de flotação observada em todos os casos também foi reportada por Stassen 

[ 19], para determinados intervalos de energia transferida ao sistema (minério de ouro). Os 

parâmetros cinéticos, medidos em sistemas com condicionamento turbulento, apresentam 

sempre valores máximos. A partir deste ponto, a diminuição da recuperação, segundo o autor, 

é devida a problemas como a dessorção de coletor da superficie das partículas. 

Por outro lado, os resultados mostram que em todos os ensaios realizados se observa um 

aumento considerável da flotação verdadeira ("true flotation") das partículas portadoras de 

ouro e cobre, junto com um menor arraste. Estes fenômenos estão relacionados com o 

aumento na recuperação de frações finas na forma de agregados, que de outra forma 

simplesmente não flotam. 

Os resultados nos ensaios em escala piloto, confirmando os de bancada, foram obtidos com um 

menor consumo de energia e com um condicionador de diferente "design", isto é , um reator 

cilíndrico com defletores longos e um motor que transfere somente O, 12 kWh/m3 de polpa . 

Este valor, convertido para 0,27 kWh/tonelada de minério seco, é similar aos valores sugeridos 

por Stassen [ 19]. 

Uma avaliação de alternativas economicamente viáveis deveria levar em consideração a 

implementação de um sistema de condicionamento otimizado a fim de obter, neste estágio, os 

mesmos níveis de turbulência dos estudos em escala de bancada e piloto. Ou seja toma-se 

necessário retomar o conceito de condicionador, como antigamente, e eliminar o simples 

condicionador. 

Os atuais sistemas transportam a polpa desde a saída dos classificadores (hidrociclones) até os 

tanques de distribuição em calhas sem turbulência. Esses sistemas poderiam ser modificados 

através das seguintes inovações: 

a) introdução de "baftles" nas calhas, em número e desenho a serem projetados e testados em 

planta piloto. Esta modificação deve considerar a velocidade de fluxo da polpa, sendo que esta 

não pode ser significativamente afetada pelas mudanças estruturais. 

b) alterações na inclinação e desenho das calhas de transporte de polpa, visando, com o 

aumento da velocidade de fluxo, aumentar a turbulência no transporte de polpa. 

c) modificações no tanque distribuidor de polpa introducindo "baftles" devidamente 

projetados. 
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CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste trabalho permitem estabelecer as seguintes conclusões: 

I. O acondicionamiento turbulento, como pré-tratamento da polpa prévio à flotação, aumenta 

a recuperação de finos de ouro e sulfetos de cobre. Para o caso do ouro, a cinética de flotação 

aumentou em 7 vezes, a recuperação em 24% e o teor em 50%. No caso do cobre, o aumento 

da recuperação "rougher" foi de 3 %. 

2. Os resultados obtidos são interpretados pelo aumento da concentração de partículas 

hidrofóbicas finas e ultrafinas, como resultado do processo de agregação por cisalhamento 

("shear flocculation") seguido pela flotação transportadora ou autotransportadora, dependendo 

do tamanho e mineralogia das partículas "carrier". Esses resultados são evidenciados pela 

presença de dois picos que ocorrem dependendo da intensidade do cisalhamento, pelos maiores 

valores de flotação verdadeira (adesão bolha-partícula), menor grau de arraste hidrodinâmico 

("entrainment") e observações microscópicas. 

3. O conceito de condicionamento deve ser revisto e alternativas para o condicionarniento 

turbulento em escala industrial devem ser encontradas. Este "novo" tipo de condicionamento 

permitirá melhorar a recuperação de partículas finas pelo proceso de flotação . 
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