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A flotação é um processo físico-químico complexo onde inúmeras variáveis afetam a sua eficiência. A geração e o uso de bolhas 
de ar de diversos tamanhos, na flotação de minérios e no tratamento de efluentes, têm atraído muito interesse recentemente 
fazendo necessário investigar a distribuição precisa de tamanho de bolhas geradas em ambas áreas. O diâmetro médio e a 
distribuição de tamanho, tanto das bolhas como das partículas, constituem variáveis físicas de maior impacto no processo de 
flotação, afetando principalmente a eficiência de coleção de partículas por bolhas. Este trabalho apresenta o desenvolvimento, 
caracterização e aplicação de um sistema para avaliação da distribuição de tamanho de bolhas de ar geradas por dois métodos, 
despressurização de ar dissolvido e ar induzido. Foi desenvolvida uma técnica baseado no conceito da "captura" (das bolhas), 
combinando microscopia e processamento e análise de imagem digital, com vantagens em relação aos métodos fotográficos 
tradicionais. A técnica emprega um amostrador para coletar as bolhas que ascendem em uma coluna em acrilico até urna câmara 
especial usada na obtenção das imagens, após desaceleração e captura. Com esta técnica são minimizados os problemas comuns 
relacionados à obtenção de imagens de bolhas em movimento, como foco, iluminação, velocidade de obturação e sobreposição 
de bolhas. Foram medidos o diâmetro médio e a distribuição de tamanho de bolhas com diferentes sistemas de geração de 
bolhas, desde rnicrobolhas (< 100 11m) até bolhas maiores (- 2 mm). A influência de alguns parâmetros operacionais na 
formação de bolhas foi estudada em detalhe e os resultados obtidos mostraram uma boa correspondência com os valores 
encontrados na literatura. Esta técnica (acredita-se) permitirá ajudar na compreensão e melhoria do processo de flotação de 
elementos poluentes com microbolhas (FAD), com "multibolhas" (ampla distribuição de tamanho) e na flotação de finos e 
ultrafinos de minérios, do ponto de vista teórico e prático. 

Palavras-chave: Flotação, minérios, efluentes, distribuição de tamanho de bolha, processamento e análise de imagem. 

Área Temática: Flotação . 
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INTRODUÇÃO 

A flotação é um processo fisico-químico complexo, onde inúmeras variáveis afetam a sua eficiência. O tamanho 

das bolhas, assim como o tamanho das partículas (incluídas as gotículas), são umas das variáveis fisicas de maior impacto 

no processo de flotação, afetando principalmente a eficiência de coleção partícula-bolha e o "hold-up" de ar (razão 

volume de ar I volume de líquido). O efeito da distribuição de tamanho de bolha também é relevante em várias aplicações 

da flotação, entre outras, na remoção de gases e compostos voláteis por aeração e aeração de lagoas de digestão aeróbica. 

Em qualquer sistema de flotação existe uma faixa de tamanho de partículas, portanto, deve-se dispor de wna 

detem1inada distribuição de tamanho de bolhas para que a "captura" de partículas por bolhas seja maximizada. Para uma 

ampla distribuição granulométrica de partículas de valor, teoricamente necessita-se de uma correspondente distribuição 

(ampla) de tamanho de bolhas. Isto não ocorre nas condições atuais de flotação em usinas de tratamento de minérios e por 

isso a recuperação das partículas minerais finas (F) e ultrafinas (UF) é nom1almente baixa (Rubio, 2003). 

O progressivo esgotamento dos depósitos minerais e o aumento da preocupação com a conservação dos 

recursos não-renováveis têm forçado o setor mineral a recuperar mineral de baixos teores e finamente disseminado. A 

disseminação dos minerais requer uma moagem excessiva para liberação dos minerais e tomar possível a separação 

seletiva. Isto leva a geração e, conseqüentemente, a necessidade de processamento de partículas finas. A eficiência das 

técnicas convencionais de beneficiamento mineral tomou-se baixa para separação de finos. Assim, faz-se necessário 

técnicas que permitam a recuperação dos minerais de valor do minério finamente cominuído. Isto pode ser alcançado pela 

modificação de processos já estabelecidos para que eles possam trabalhar com uma distribuição de tamanho mais ampla 

na alimentação, ou pelo desenvolvimento de novos processos. 

As duas altemativas de maior potencial para aumentar a eficiência de coleção de partículas F-UF consistem em 

otimizar a distribuição de tamanho de bolhas, com sistemas adequados de injeção de bolhas médias (100-600 ).lm) e 

pequenas(< I 00 ).lm) e métodos baseadas na agregação das frações F-UF. As bolhas menores que as geradas em sistemas 

convencionais possuem um maior tempo de residência nas células de flotação e apresentam uma maior probabilidade de 

captura de partículas (Rubio, et. ai, 2003). 

Os processos de flotação convencional no tratamento de minérios e no tratamento de efluentes incluem a 

flotação por ar induzido (F AI) e a flotação por ar dissolvido (F AD), respectivamente. Na área de tratamento de efluentes 

líquidos por flotação para o aumento da capacidade (taxa de aplicação) das unidades existentes, ao contrário do que ocorre 

no tratamento de minérios, são necessárias bolhas de tamanho intermediário (entre I 00 e 600 j.tm), além das microbolhas 

(< 100 ).lm). Entretanto, os processos não convencionais, envolvendo o novo conceito de contator-separador, como a 

flotação a Jato, tipo Jameson, a Microcel, entre outras, têm comprovado as pesquisas a nível piloto e sua viabilidade 

econômica com inúmeras aplicações industriais. 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma técnica fotográfica (LTM-BSizer) para avaliar a distribuição 

de tamanho de bolhas e mostra resultados comparativos entre as microbolhas geradas por despressurização de água 

saturada em constritores de fluxo (F AD) e bolhas geradas no bombeamento de soluções com controle da tensão 

superficial através de um "venturi". 

EXPERIMENTAL 

Análise e desenvolvimento da técnica 

Ao contrário das técnicas fotográficas até então propostas (Aluned and Jameson, 1985; De Rijk et ai., 1994; 

Rykaart e Haarhoff, 1995; Malysa et ai. , 1999; Chen et ai., 2002; Grau e Heiskanen, 2002; Zhou et ai., 1993), onde as 
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imagens (fotos ou vídeos) foram obtidas com as bolhas em movimento, este método permitiu obter as imagens das bolhas 

estabilizadas em uma célula plana disposta na horizontal. Desta forma eliminaram-se todas as dificuldades associadas à 

obtenção de imagens de bolhas em movimento, como: foco, iluminação, velocidade de obturação e sobreposição das 

bolhas. 

A Figura I apresenta o fluxograma empregado para determinação do tamanho de bolhas. O fluxograma foi 

projetado numa primeira etapa para sistemas bifásicos (ar/água) e numa segunda fase é pretendido incluir partículas 

sólidas (polpa). É objetivo também o desenvolvimento de um sistema automatizado para medição da distribuição do 

tamanho de bolhas em equipamentos de flotação. A distribuição do tamanho de bolhas foi determinada numa coluna em 

acrílico, com 200 cm de altura e 72 mm de diâmetro. O ponto de amostragem para determinação do tamanho de bolha 

localizava-se a 80 cm acima do ponto de geração das bolhas. Neste ponto uma parte do fluxo foi conduzida até a célula de 

onde as bolhas foram fotografadas. Para obtenção das fotografias o fluxo foi interrompido e assim as bolhas permaneciam 

aprisionadas na célula, em contato com a parte superior da mesma (placa de vidro). 

Tensoativo 
DF 250 Fluxômetro 

Ar Induzido 

Bomba 
centrífuga 

Ar Manômctro 

comprimido • 

Bomba 
helicoidal 

Saturador 

Água saturada Ar 

Ar Dissolvido 

Câmera 

~~Microscópio 
li:JI Válvula 

Saída 
da amostra 

Fluxômetro 

Bomba 
centrífuga 

Figura 01- LTM-BSizer Montagem experimental para geração de bolhas por ar induzido e ar dissolvido (Rodrigues e 
Rubio, 2003) . 

Geração de micro bolhas por despressurização de água saturada com ar 

Neste sistema a água provida de um tanque foi bombeada por uma bomba helicoidal até o vaso saturador, 

controlando a vazão com um fluxômetro. No vaso saturador foi injetado ar comprimido e a pressão controlada por um 

manômetro (variável entre 294- 588 kPa). Após a água ser saturada com ar foi injetada na parte inferior da coluna através 

de uma válvula agulha de 6,35 mm. A vazão de água saturada foi fixa em 1,2 Lmin-1 e a água recirculada variou de O e 

6Lmin-1
• 

Geração de bolhas por ar induzido 

Para as bolhas geradas por ar induzido (via "venturi") a água foi previamente condicionada com espumante 

DF 250 para diminuição da tensão superficial líquido/ar e bombeada por uma bomba centrífuga e, através do venturi foi 

injetada na coluna. A pressão e a vazão de ar injetado no venturi foram controladas por um manômetro digital (Druck, 

modelo DPI 705) e por um fluxômetro (Ornei, O a 1 Lmin-\ respectivamente. Todas as experiências foram realizados a 
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temperatura ambiente ( ~ 25 °C) e as medidas de tensão superficial das soluções de tensoativo foram detenninadas com 

um tensiômetro Nima (modelo DST 9005). A vazão de líquido no venturi foi variável entre 0,8 e 2,4 Lmin·1 e a de ar 

entre 0,1 e I Lmin·1
• A água recirculada variou de O a 11,2 Lmin-1 e foi utilizada para diminuir a concentração de bolhas 

quando necessário. Ambos os sistemas geradores de bolhas foram introduzidos no fundo da coluna. 

O sistema utilizado na captura (amostrador) e visualização (célula) de bolhas foram projetados para evitar 

mudanças abruptas de direção do fluxo e turbulência no interior da coluna. O amostrador foi um tubo de aço inox de I O 

mm de diâmetro estendido até o centro da coluna, disposto a 45°. O diâmetro do orifício amostrador foi dimensionado de 

acordo com a teoria de amostragem descrita por Gy (1979) que reporta que a abertura do orifício amostrador deve ser 

pelo menos três vezes o tamanho da maior partícula para prever amostra parcial. O corpo da célula foi confeccionado em 

alumínio e era facilmente desmontado para limpeza. A parte central da célula constituía de duas paredes planas (placas de 

vidro) com uma área útil de 25 x 25 nun e com 3 mm de espaçamento entre as mesmas. As placas de vidro foram 

meticulosamente limpas antes de cada ensaio. 

Aquisição, Processamento e Análise das imagens 

As imagens digitais foram obtidas com o auxílio de uma máquina fotográfica digital (Sony - DSC S75) 

acoplada a um stereo microscópio (Zeiss - Stemi SV li). A iluminação foi provida por meio de fibra ótica (iluminação 

fria) com uma fonte de 100 W (Moritex, MHF-DlOOLR). A célula foi iluminada com luz transmitida, pois com esta 

técnica se obtêm imagens de excelente contraste. Os raios luminosos são totalmente refletidos numa interface água-ar, 

quando o ângulo de incidência ( <p) exceder 48,7°. A máxima área fotografada foi de 461 ,2 mm2 (24,8 x 18,6 nun) e a 

rninima de 1,42 nun2 (1 ,38 x 1,03 nun). De modo geral procurou-se manter uma razão de aproximadamente 20 vezes 

entre a maior dimensão da imagem e o diâmetro médio de Sauter (<:4,,). Antes da aquisição das fotos foi fotografado um 

retículo de 1 nun que foi utilizado como escala para detenninação do tamanho das bolhas. 

As imagens originais foram gravadas com 3,1 Megapixels (2048 x 1536 pixels) e 24 bits (colorida). O arquivo 

contendo as imagens foi transferido para o computador para o devido processamento. As medidas de distribuição de 

tamanho de e diâmetro médio de bolhas foram realizadas utilizando o software Image Too! (versão 3.00) e o número de 

bolhas variou entre 2000 e 3000 bolhas (5 a I O fotos). A Figura 2 apresenta as etapas de processamento realizadas até a 

identificação e análise dos objetos. O processamento consistiu na conversão para tons de cinza (256 tons - 8 bits), a 

limiarização, a subtração (para preenchimento do interior das bolhas) e a segmentação ("watershed"). 

QN»•1Q 
2 3 

~~~~~~~ 
6 5 4 

Figura 02- Etapas de processamento realizadas. 1 -Conversão para tons de cinza (256 tons); 2 -Limiarização; 3- Edição 
do fundo; 4 - Subtração das imagens 2 e 3; 5 - Segmentação ("watershed"); 6 - Identificação e análise dos 
objetos. 
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O diâmetro médio de bolhas adotado foi o diâmetro médio de Sauter (dbs), (a representação mais coerente de 

tamanho médio de bolhas obtidas a partir de várias técnicas) definido como diâmetro médio volume-superfície, calculado 

pela equação: 

onde db; = diâmetro de bolha; n; = número de boll1as. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

'in;d~; 

'in;d;; 
(I) 

As Figuras 3 e 4 apresentam exemplos típicos de fotografias obtidas para microbolhas e bolhas geradas por ar 

induzido ("venturi") . . . . . .. ..... •"' -;·~; 
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Figura 03 - Fotografia de microbolhas . 
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Figura 04- Fotografia de bolhas geradas por 
ar induzido. 

O erro global cometido nas medidas de distribuição de tamanho de bolha pelo método apresentado tem, pelo 

menos, duas fontes principais. O primeiro é o erro inerente ao aparato e o segundo é relacionado à forma adquirida pela 

bolha ao descansar debaixo da lâmina de vidro. Anfruns (1976), usando um procedimento de captura de bolhas similar, 

calculou, para bolhas que classificou segundo o tamanho entre 0,1 a 0,5 mm de diâmetro, variações da ordem de± 0,1 

divisão do gratículo (em cada extremo), o que acarreta num erro de 0,4% a 2%. Em relação à segunda fonte de erro, são 

considerados dois aspectos. O primeiro é a variação no grau de esfericidade depois de repousar debaixo de uma superfície 

devido à pressão de hidrostática que age nas bolhas. Este erro é muito pequeno e menor que 0,5% na faixa de diâmetros 

medidos neste trabalho. O segundo aspecto é quando a bolha apresenta um ângulo de contato finito com a placa de vidro . 

A fonna que a bolha adquiri, nonnalmente é de uma esfera com sua porção superior cortada por um plano horizontal. 

Assim, o diâmetro medido pode ser maior do que o de uma bolha livre, considerando que ambos tiveram o mesmo 

volume. De acordo com Anfruns este erro varia até 2% e não depende significativamente do tamanho da bolha. 

Bolhas Geradas por Despressurização de Ar Dissolvido - F AD 

A Figura 5 apresenta os resultados de distribuição de tamanho de bolhas geradas por ar dissolvido para 

diferentes pressões de saturação e a Figura 6 o diâmetro médio (dbs). Os resultados mostraram que o diâmetro médio de 

bolha permaneceu constante independentemente da pressão de saturação e variou entre 33 e 37,5!lm, com todas as bolhas 

menores do que aproximadamente 120 1-1m. Os resultados de diâmetro médio de bolha são diferentes de valores como 40 

a 70 1-1m de diâmetro médio encontrado para sistemas similares em vários trabalhos (de Rijk et ai, 1994, Rykaart e 

Haarhoff, 1995). As diferenças podem ser explicadas, pelas seguintes razões: i. Coalescência de bollias enquanto em 

movimento durante o transporte para o sensor; ii. Sobreposição de bolhas dentro do sensor. Esta é um erro comum e 
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inerente do instrumento; iii . Tipos diferentes de "nozzles" nonnalmente causam problemas, como liberação do ar e 

coalescência. 
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Figura OS - Distribuição de tamanho de 
bolhas (volume) para diferentes pressões de 
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De Rijk et ai (1994), por exemplo, acharam que o tamanho de bolha diminuiu com o aumento da pressão de 

saturação de 3,5 bar (350 kPa) para 6,2 bar (620 kPa), mas nenhuma explicação teórica plausível foi feita. É aceito que 

aumentando a pressão de saturação maior é a quantidade de ar dissolvido e, por conseguinte, maior será o número de 

bolhas, porém dado o fato de que o constritor de fluxo era o mesmo (uma válvula de agulha), o tamanho resultante das 

bolhas deveria ser o mesmo. Ainda, se for considerado o grau de ineficiência no venturi na conversão do ar dissolvido em 

microboU1as de ar, a tendência seria a de obtenção de boU1as maiores, como mostra a Figura 7, em um grau menor. 

Estudos do crescimento e nucleação de bolhas reportados por Takahashi et ai ( 1979), mostraram que a energia 

mínima em Joules, ~F, a ser transferida para fase líquida para fonnar bolhas pelo fenômeno da cavitação (surgida da 

turbulência do líquido) é dada pela seguinte equação: 

(2) 

onde: y =tensão interfacial ar/água (Nm-1
); Pa = pressão Atmosférica (atm);Po =pressão de Saturação (atm). 

Esta equação mostra que a energia a ser transferida para fonnar as microbolhas será menor quanto menor é a 

tensão superficial líquido/ar e maior a diferença de pressão da fase líquida com respeito à pressão atmosférica. Segundo 

Féris e Rubi o (I 999), a otimização no estágio de geração de bolhas diminuindo a tensão superficial com o uso de um 

surfactante (coletor) no saturador, toma viável a FAD (com alta eficiência) a baixas pressões (cerca de 2 atmosferas). Por 

outro lado, Wu (1969), mostrou que a adição de substâncias orgânicas produzem cavidades menores e em maior 

quantidade, devido a estabilização da cavidade pela adsorção de um filme orgânico na superficie da bolha, que previne o 

colapso e coalescência. Este ponto é importante para flotação porque a adição de espumantes ou óleos emulsificados (na 

flotação de minérios) pode ter o mesmo efeito, isto é, proteger as cavidades fonnadas do colapso imediato. 

Bolhas Geradas por Ar Induzido (Venturi) 

Foi estudado o efeito da concentração de tensoativo, vazão de liquido (QL) e vazão de gás (QA) na distribuição 

de tamanho de bolha. A Tabela I apresenta o efeito da concentração de Dowfroth 250 (DF 250) na tensão superficial 

líquido/ar e as Figuras 7 e 8 mostram o efeito de QL e QA no diâmetro médio de bolha (dbs) para diferentes concentrações 
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de DF 250. A adição de DF 250, um espumante comum na flotação de minérios, em concentrações de 5 a 30 mgL- 1
, 

ocasiona um efeito significativo na distribuição de tamanho de bolha, embora não diminui muito a tensão superficial. Na 

ausência do tensoativo, grandes (não-mensurável) bolhas foram fonnadas enquanto que para concentrações maiores do 

que 5 mgL-1
, o tamanho de bolha diminuiu substancialmente. Estes resultados parecem estar em contraste com a 

convicção comum que as diminuições de tamanho de bolha com um aumento na concentração de tensoativo devido a 

uma diminuição significativa na tensão de superficie induzida pela adição de surfactantes (Aidrich e Feng, 2000). 

Entretanto, os resultados confirmam a validez da equação 2 de Takahashi et ai ( 1979), onde qualquer diminuição do valor 

da tensão superficial tem o efeito exponencial ao cubo. Ainda, Cho e Laskowski (2002), estudando o efeito de 

espumantes no tamanho de bolhas, em "spargers" (difusores, geradores mecânicos de bolhas), acharam que o tamanho de 

bolhas depende fortemente da concentração de espumante quando são utilizados "spargers" de multi-perfurados (ou 

quando medido em uma célula de flotação ). A baixas concentrações de tensoativo, abaixo da "concentração de 

coalescência critica, CCC", o tamanho de bolha é muito grande, indicando a coalescência como principal mecanismo. 

Assim, a coalescência pode ser prevenida com concentrações de espumantes que excedem esta CCC. 

Tabela I - Efeito do tensoativo DF 250 na tensão superficial da água. 

Concentração de DF 250 (mgL-1
) 

Tensão Superficial 
(mNm-1

) 

o 72,6 
5 71,0 
10 70,0 
20 68,2 
30 61,3 

Com respeito aos parâmetros de processo vazão de líquido (QL) e de ar (QA), os resultados mostram que, para 

tensões interfaciais próximas à da água/ar, com o aumento de QL e redução de QA observou-se uma diminuição no 

diâmetro médio das bolhas geradas. Entretanto, esta correlação não é tâo significativa para menores valores da y Va e 

elevadas taxas de QA. As Figuras sugerem que é possível a obtenção de bolhas do tamanho desejado entre as macrobolhas 

(da ordem de nun) e bolhas intermediárias (100-900 11m) pelo simples ajuste da razão gás-líquido, da vazão e da tensão 

superficial. 
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Figura 07- Diâmetro médio de bolhas (dbs) 
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CONCLUSÕES 

Foi desenvolvida uma nova técnica de para dete1minação da distribuição de tamanho de bolha em colunas com 

diferentes sistemas de geração de bolhas, desde microbolhas (dvs = 33 11m) até macrobolhas (dhs = 2 nm1). Esta nova 

técnica, L TM-BSizer, apresenta vantagens em relação aos métodos fotográficos minimizando os problemas de 

sobreposição de bolhas a velocidade de obturação, realizando a captura de bolhas em cena parada. Melhorando a 

iluminação e o contraste foi possível obter fotos de excelente qualidade. Foi possível, modificando a tensão superficial 

líquido/ar e as vazões de ar e de fluxo no venturi, obter bolhas com diâmetros e distribuição de tamanho desejado. 

Acredita-se que esta técnica também pennitirá obter imagens de flocos, partículas, aderidas ou não em bolhas em 

ascensão, além da estimativa de outros parâmetros como volume de ar (holdup ), fluxo superficial de área de bolhas, 

número de bolhas. 
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