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RESUMO 

Este estudo tem por objctivo dclinir um sistema de !lotação cm coluna para ser utilizado cm um sistema rougher. 
para um lluxo de alimentação contendo partículas grossas de lluorita. Foram dcllnidos dois perli s granulométricos 
com alto conteúdo de grossos cm comparação à granulometria convencional, e foi analisada a variação dos 
parâmetros de separação (recuperação c teor) cm função de determinados parâmetros operacionais, como 
concentração do agente colctor (rui/ oil). velocidade supcrlicial do ar, concentração de só lidos na polpa de 
alimentação e velocidad~ superllcial de agua de hias. 
Os resultados obtidos cm co luna mostram que, mesmo com uma granulomctria grossa no !luxo de alimentação, e 
passive i at ingir valores de recuperação c teo r semelhantes aos anotados na !lotação de tinos. Nos ensaios com hias 
nega ti vo (0,3 cm/s). foram registrados teores acima de X5'~;,, de lluorita nos concentrados, com recuperações em 
tomo de 70"!. •. Os teores de silica c carbonato lixam menores cm comparação a um sistema convencional, cm esca la 
de bancada. Os ensaios com adição de agua de hias tam bém apresentaram bons resultados metalúrgicos. Nesses 
ensaios a mobilidade das bolhas de ar apresentou um aumento, uma vez que o !luxo ascendente de água de hias 
ajudou a diminuir o conteúdo de ar na zona de colcçào. 
A partir dos resultados é possível afirmar que a coluna de !lotação, operando cm regime de hias negativo. se mostra 
um equipamento dicicnte na rccuperaçüo de partículas minerais grossas. podendo ser considerada uma rota 
tecnicamente adequada para o aprowiwmento, conccntraçüo c controle de qualidade de minérios. como o de 
lluorita . 

PALAVRAS-CHAVE: Processamento mineral, coluna de !lotação, lluorita. 
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I. INTRODUÇÃO 

O processo de flotação tem sido exausti vamente estudado ao longo do tempo pelos mais diversos pesquisadores, nos 
mais variados sistemas e, de uma forma geral , ainda perrnancce subcnh:ndido, segundo a avaliação de vá rios 
pesquisadores (Gaudin 1!1 ai., 1931; Chander, 1979; King , 19X2; Fucrstcnau, 19X X; Find1 c Dobby, 1991; Bazin e 
Proulx, 200 I). Mesmo assim , com base em décadas de estudos, lúram dcs.:nvolvidos distintos equipamentos para a 
otimizaçào e o controle desse processo. 

Neste contexto, a tlotação em colunas aparece, particularmente nas últimas décadas, como a alternativa mais promissora 
e eficiente para concentração de partículas de determinados tamanhos, quando cm ..:omparação com as células 
convencionais de tlotação. Neste particular, o emprego deste equipamento tem sido bem sucedido, principalmente para 
sistemas minerais contendo partículas linas. t\s vantagens metalúrgicas da coluna de !lotação se devem a t~1tores como 
o emprego da <igua de lavagem na zona de espuma, a qual elimina cfctivamcntc a recuperação não sclctiva de ganga. 
Isso, associado ao contato cm contracorrente entre as bolhas de ar c a polpa , assim como ús condiçôes de !luxo mais 
tranq Uilas, devido à ausência de agitação mecânica , l~m:m da co luna um meio ideal para o processamento de tinos 
rnmerms. 

Atualmcntc, o processo de !lotação cm colunas é uma das alternativas mais estudadas na arca de tratamento de 
minérios, tendo s ido incorporada ao 11uxograma de bendiciamcnto de muilils plantas de processamento mineral. 
Comercialmente, as co lunas de !lotação estão sendo utili zadas para o beneticiamcnto de uma grande variedade de 
minérios, dentre os quais se destacam os minérios de whre, molibdênio. chumbo, ;.i nco, fosfat o, carvão, 11uorita e ouro. 

Por outro lado, a literatu ra , cm geral , reporta um baixo rendimento da coluna de !lotação quando processando particulas 
grossas. Nesse sentido, estudos de Oteyaka c Soto ( 1995) têm buscado, através de modelagem, delinir parâmetros para 
operar colunas de tlotaçào com material grosseiro. O modelo proposto indica a utili zaçào de um processo de tlotaçào 
rápida cm coluna curta, para partículas no intervalo de 50 micrômetros a I mm. Entretanto, esses estudos foram 
rea li zados cm escala de laboratório c os próprios autnrcs reconhecem a necessidade de serem validados em uma escala 
ma1or. 

1.1 Flotação de partículas minerais grossas 

É possível observar que a baixa tlotabilidade de partículas grossas se rclm:iona com a densidade dos agregados 
bolha/partículas, com a estabilidade dos ag regados c a permanência dos mesmos na espuma. Fatores como a densidade 
do sólido, turbulência , estabilidade c altura da camada de espuma, resistência :i limnaçào do agregado bolha/partícula, 
assim como outras variáveis influenciam de lim11a significativa a llotabilidadc das partículas grossas. 

Rodrigues et ai. (200 I), em estudos de micro !lotação cm tubo de Hallimond, reportam a inlluência de parâmetros 
hidrodinâmicos na performance de partículas grossas no processo de !lotação. l'stcs autores concluem que ex iste um 
ni vcl intermcdiúrio de turbulência , atra vés do qual seria possível obter um adequaJo grau de suspensão, promover a 
colisão bolha-partícula, formar o agregado c ainda evitar a ruptura deste. Este estudo conlinna que a turbulência, 
comum aos sistemas de tlotação, cm particular quando da utilização de cé lulas mccünicas, é um ti1tor crítico na efetiva 
fl otação de partículas grossas. 

MozaiTari et ai. ( 1996) reportam bons resultados na !lotação de partículas grossas cm célula Jameson, cm esca la piloto. 
Segundo os autores, a boa pcrformancc desse equipamento se deve ao l(llo de que o dmrncomer possibilita um 
adequado ambiente para a coleção de partículas, através de um elicientc sistema de contato ar/sólido. t\ llotabilidade de 
partículas minerais é determinada por um equilíbrio de li>rças sobre os agregados bolha/partículas, tais como peso. 
pressão hidrostática, capilaridade, tensão superlic ial, compressão c li>rças de corte que prevalecem no sistema 
hidrodinâmico. Na ausência de turbulência, partículas maiores que I ,O mm podem !lotar, uma vez que apresentem um 
fmgulo de conlato maior do que 50". Entretanto, o limite de tamanho de partículas llotúvcis se reduz consideravelmente 
em um s istema turbulento . Este fator é uma das princirais limitações na !lotação de grossns, o que faz que a 
estabilização do sistema, cm particular das bolhas de ar. seja limdamcntal para melhorar a llotabilidade de partinllas 
grossas. 

A eficiência da transferência de partículas para a fase espuma, c sua estabilização nesta fase, se relaciona com o 
tamanho das partículas. Tem sido reportado que as partículas grossas süo di !iceis de serem transl'cridas para a espuma c 
que a estabilidade nesta fi1sc é dcstilVorávcl. Ainda que o l'cnômeno nií<> esteja bem quantilicado, esta etapa representa 
uma importante barreira para a recuperação de partículas grossas c pode ser a explicação para a necessidade de e levados 
valores de vazão de ar quando da !lotação dessas particulas. 
Neste sentido, as células de !lotação convencionais (mccúnicas) apresentariam problemas para manter uma polpa 
mineral em suspensão c, ao mesmo tempo, proporcionar condiçiics hidrndin;imicas de baixa turbulência . 
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1.2 Coluna de flotação 

Pesqu tsadorcs citados por Lopez. ( 199 I) de li nem a coluna de !lotação como um tipo de reata r quími co que emprega 
bolhas de ar. Esses rcaton:s são caracterizados pela t(mna de contato, onde uma fase descontínua (na f(mn a de bolhas de 
ar) se movimenta cm contracorrente, ou cm concorrente, com rdnçào a o utra litsc contínua, que pode ser um líquido ou 
uma po lpa de minéri os. Isso, associ ado ús condiçl\cs de fluxo mai s tranqliilas, devido a ausência de ag itação mecânica , 
fez com que a coluna fóssc conside rada um equipamento ideal para o processamento de partículas finas (Espinoza
Gomez e / ai., 199X ). 

Nonna lmcntc, uma coluna de fl o taçào é ope rada de ta l forma que a vazão volumétrica do reje ito é maior que a vazão de 
alimen tação. A diferença entre essas vazôcs é compensada por um flux o de úgua descendente a través da espuma à zona 
de co leçào. Nessas condiç l\es, a co luna está operando c m hias pos iti vo. A co luna de !lo tação também pode trabalhar 
com um hias negat ivo quando a vazão volumétrica de alimentação e maior que a de rejeito. Q uando uma coluna de 
flota~ào opera com o hius negativo, cm gera l o si s tema tem por objctivo a recuperação de espécies valiosas, gera lmente 
em !rações grossas c liberadas da ganga . Um hias negativo reduz, ou simplesmente eli m ina, a camada de espuma. Esta 
forma de operação tende a au ment ar o apri sionamento c o arraste de partícul as linas. A redução da altu ra da camada de 
espuma, juntamente wm um ambiente de ba ixa turbulcne ia, proporciona condi ções favo rávei s para uma rápida !lotação 
de paniculas grossas. 

2 METODOLOGIA 
2.1 Materiais 

O mate ria l utili zado nos estudos de tlota<;ào lúi uma amostra de minério de fluorita proveniente da Mincmçào Nossa 
Senhora do Canno, locali zada no Municipio de Morro da Fumaça, Santa Catarina. O minério estudado tem como 
componentes principa is cerca de 45'Yu de CaF,, I X% S i O , , li •y., de fcldspatos c 2,5% de carbonatos. Os reagentes 
empregados fo ram : NaO H (pa ra ajuste de pH), sili cato de sódio (para a depressão da si li ca) a uma concentração de 440 
g/t, amido de milho (para depressão do carbonato) a uma concentração de 3XO g/t c quebracho (tanino) (também para 
depressão do carbo nato) a tuna cont:cntração de 320 g/t c Tal/ oil, como agente colctor e espumante, em concentrações 
que variaram entre I 00 c 500 g/t. 

2.2 Etapa de cominuição 

O miné rio fo i inic ia lmente seco, sendo que, após esta rase, foram descartados a lguns aglomerados de argila . Visando a 
facili tar o manuseio da amostra, a rraçào maior do que 12,7 mm foi separada e britada em britador de mandíbulas e 
posteriormente reu nida ú fração menor do que 12,7 mm. Os ensaios de moagem visaram a deliniçào de uma 
granulometria adequada para um estudo de !lotação de part ículas grossas cm w luna de !lo tação de grossos, sendo que 
nessa etapa do estudo fo i utili zado um moinho metáli co cilindrieo. Os corpos moedores utili zados fo ram bolas 
metá licas, sendo que a carga ro í de 44 bolas com di âmetros de 4,3 cm c X bo las com 2,2 cm. A massa total de corpos 
moedores lo i de 12,9 kg. A rotação do moinho l(>í mantida constante e m 67 rpm. Foram ava liadas as fraçõcs +60# 
(+0,25 mm) c 200# (-0,074 mm) cm função do tempo de moagem. A Tabela I apresenta o perfil g ranulométríco em 
função do tempo de moagem. Os teores linais da amost ra li caram entre 60 c 65% de CaF~, 12% de SiO, e 3% de 
CaCO,. 

T b I I D .b - d a c a tstn ut ·ao T d c t.:ores para as granu omctnas utt tza as nos cnsatos d fl e o taçao . 

Tempo de Fraçào Massa na fraçào CaF, Si O, CaCO , 
moagem (m in.) (mm) (%) (%) (%) (%) 

l O 
+0,25 27,0 6 1,15 I X,20 3,03 
-0,074 42 ,X 56,95 9 , 1 H 4,41 

20 
+0,25 11 ,0 59,76 I X, li 3,00 
-0,074 5X, I 59,01 11 ,04 4, 16 

4 5 
·I 0,25 0 ,6 NA NA NA 
-0,074 77,2 65,72 10,79 2,75 

- -NA- Nao ana lt sado por falt a de amostra (massa msultctc nte). 

2.3 Flotação em coluna 

A co luna de flotação empregada nos en sa ios foi construída a partir de uma tubulação de policloreto de vinila (PVC ) 
com d iâmetro interno de 9X mm c a ltu ra de 3 metros. Em todos os ensa ios, a a limentação fo i fo rnec ida à coluna, em 
fo rma de polpa, a parti r de um tanque de condicionamento, e as concen trações de sólido fo ram de I O c 15'%. 
Os tempos de condicionamento n.:sscs ensa ios fo ram de 5 minutos para s ilica to de sód io, qucb racho c Tal/ o i/, e de I O 
minutos para amido de milho. 
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A alimentação fói injctada a uma altura de cerca de 2 metros da base. através de uma bomba pneumática: o 
concentrado, recolhido no topo da coluna cm uma caixa de acrílico, l(Ji coktado por gravidade. O llu.xo de rejeito I(Ji 
removido na base da coluna, também com auxilio de uma bomba pneumática . Para a geração de bolhas foi utilizado um 
borbulhador de aço sinterizado, o qual foi posicionado na base da coluna. Os tlu.xos de ar c água de hias foram 
controlados por rotâmetros. 

Em ti.tnçào da quantidade de amostra necessária, a maioria dos ensaios foi realizada cm c ircuito fechado. ou seja os 
fluxos de concentrado c rejeito voltavam para o tanque de alimentação. Durante o período de amostragem o circuito era 
aberto. Nos ensaios cm que !(Ji utilizada água de hios o circuito t(Ji aberto. Ao final da coleta do concentrado c do 
rejeito as amostras eram secas, preparadas e enviadas para análise química. 

O hold-up foi avaliado cm ti.mção da difen:nça de pressão entre dois pontos da coluna. na zona de colcçào, conforme 
metodologia semelhante à descrita por Dobby ( 1990) c rcp011ada por Lopez ( 1991 ), mantido um bias de <U cm/s. 
A velocidade do ar variou de 0,7 cm/s até 2,0 cm/s. O fluxo de alimentação apresentou uma velocidade de polpa de 
cerca de I ,9 cm/s. Como a coluna operou em uma condição de h ias nega tivo, conforme anteriormente dc!inido. a vazão 
de reje ito foi da ordem de I ,6 cm/s. 

Também foi avaliado o efeito, na rccuperaçüo c teor. de um lluxo ascendente de úgua de hius, injctado a partir da base 
da coluna em um ponto logo acima do borbulhador. Nesses ensa ios. os lluxos de úgua de hius utili ;~.ados fóram de O. 3. 
5 e 7 lpm, os quais equivalem a O; O, 7; I, I c I ,5 cm/s. 
A concentração do agente colctor, tal! ui/, também foi uma variúvel analisada. ficando entre I 00 c 500 g/t. 

3 RESULTADOS E DISCUSÃO 

Nesse estudo a granulometria foi o principal elemento na análise dos resultados, sendo que. na maioria das figuras 
apresentadas, o tempo de moagem é utilizado para caracterizar a distribuição granulométrica dos só lidos presentes no 
fluxo de alimentação do processo de ílotaçào. Também são utilizados os termos lraçào grossa. intermediária e fina para 
os produtos gerados em I O, 20 e 45 minutos de moagem. respectivamente. A Tabela I apresenta as distribuiçôes 
granulométricas rc!crentcs aos tempos de moagem utili;~.ados. 

3.1 Análise do gás Jwld up 

A Figura I mostra os va lores de hold up obtidos cm função da concentração de tal! oi/ c da velocidade superficial de 
gás, em sistemas dinâmicos, sem a presença de sólidos c com um valor de hias negativo de cerca de 0,3 cm/s. 

20 

15 

10 

0.5 1,5 

Velocidade superfici<lol do ar (cmfs) 

--+--0 ppm ___.__ 5 ppm ___...,_ 10 ppm -*-50 ppm -100 ppm 

2,5 

Figura I. Variação do hold up cm ti.tnçào da velocidade superficial do ar c da concentraçilo de tal/ oil, para ensaios 
dinâmicos. Bias negativo de cerca de 0,3 cm/s. 

No presente estudo não foi utili zada exatamcntc a mesma metodologia empregada por Finch c Dobby ( 1990) c Lopez 
( 199 1 ), uma vez que esses autores utilizaram, para os ensaios dinâmicos, velocidades de alimentação c rejeito iguais. 
resultando cm um hias nulo. Já para os ensaios reportados nesse estudo !(Ji mantido um /lias negativo de 0.3 cm\, o 
qual foi utili zado cm todos os ensa ios cm coluna. Nesse sentido. mesmo que esse eleito não seja ana li sado de forma 
mais detalhada nesse trabalho, se buscou avaliar o hold up para o va lor de hias que seria utilizado nos ensaios , uma vez 
que o làto de haver um diferencial entre as velocidades de alimentação c rejeito deve influenciar a quantidade de bolhas 
de ar na zona de coleçào c conseqüentemente o conteúdo de ar nessa. A Figura I mostra também que, para os valores 
mais e levados de concentração de colctor, as curvas tendem a ficar constantes a partir da veloc idade superficial do ar de 
I ,5 cm/s. Foi observado que acima desse valor a hidrodinümica do sistema tende a passar para um regime turbulento. 
com presença de bolhas de ar com diâmetros maiores do que aqueles observados nas l~tixas menores de velocidade. Os 
ensaios cstaticos apresentaram os va lores de hold Uf> semelhantes aos dos ensaios dinâmicos. 
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A Figura 2 mostra a influência da concentração de sólidos, para a granulornctria intcrmí.'diúria (moagem de 20 minutos 
e 300 g/t de tal/ oi/). nos valores de lwlt! up. Analisando esta ligura , é poss ivcl observar que não existe uma diferença 
sign ificati va entre os valores quando a COtH.:cntraç<lo de sólidos passa de IO'Y., para 15%, de sólidos cm massa. sendo que 
o mesmo comportamento füi observado para as alimentações lina c grosscim. Entretanto. a Figura 2 mostra valores de 
hold up maiores do que aqueles observados cm sist<:mas contendo somente ügua. 

50 ; 

40 ' 
~ ; 
~ 3Q I 

g. I 
~ 20 I 
o ' :I: . 

10 j 

o. o 0,5 1.0 1.5 2.0 2.5 

Velocidade superficial do ar (cm/s) 

--- cptp 1o% ........__ c p/p 15% 

Figura 2. Variaçào dos va lores de lw/J llfl cm limçào da velocidade supcr1icial do ar c da concentração de sólidos no 
fluxo de alimentação da coluna de flotaç<lo. Ensaios com tempo de moagem de 20 minutos c concentração de tal/ oil de 
300 g/1. 

Esses valores maiores cm sistemas com sólidos se explicam pelo talo de que bolhas carregadas possuem menor 
mobilidade c uma tendência de permanecer um tempo maior na zuna de eokção. Essa menor mobilidade tica 
caracterizada pelos maiorcs valores tk lwlt! up cm sistemas com Cp/p 15%. A recirculação de sólidos nessa região da 
coluna lambem aparece como empecilho para o deslocamento das bolhas de ar. 

A análise da variação do hold up em limçào da velocidade superficial do ar c da granulometria mostra que esta última 
não foi um fator relevante para a variação do conteúdo de ar na zona tk colcção. Em todos os ensaios onde foi 
adicionada água de hias os valores th: hold up ((Jram l(l!'tcmcnte influenciados. apresentando uma clara diminuição com 
o aumento d..: velocidade de água de hias. Essa r..:duçàu nos valores de lwld up com emprego de água de hias está de 
acordo com resultados anteriormente observados. Se por um lado a presença e/ou excesso de sólidos resulta em um 
fenómeno de retenção de bulhas dc ar na zona de colcçào, o flu xo ascendente de água de hias ajuda no transporte destas 
c conseqüentemente redu z o cnntcúdo de ar nessa região da coluna. 

3.2 Ensaios de flotação em coluna 

Como anteriormente mencionado. os ensaios de tlotação em coluna l(mun rcalizados com valores de hias negativo de 
cerca de 0.3 cm/s. Ao longo da discussão dos resultados são apresentadas as fi guras referentes à recuperação e 
sc letividade do processo para o mineral tluorita. 

As Figuras 3 c 4 mostram a recuperação de lluorita cm limçfio da velocidade superficial do ar c da granulometria do 
minério no tluxo de alimentação. Em todos os ensaios a concentração de tal/ oil foi de 300 g/t, sendo que a Figura 3 
mostra ensaios com Cp/p de I O'Y., c a Figura 4 mostra ensaios com Cp/p de 15'%. A partir da análi se dessas figuras é 
poss ível perceber que. para um fluxo de alimentação com material mais grosso (tempo de moagem de 10 minutos), a 
concentração de sólidos na polpa que alimenta a coluna não inlluenciou a recuperação de tluorita. As recuperações em 
ambos os casos ticaram cm torno de 60'%. com t..:ores de concentrado na taixa de 80%. Para polpas de alimentação 
contendo a fraçào intermediária (tempo de moagem de 20 minutos) e tina (tempo de moagem de 45 minutos), a 
concentração de só lidos apresentou um efeito diferenciado. A traçàu tina apresentou valores de recuperação de tluorita 
levemente superiores pa ra uma conc..:ntraçào de só lidos de 10%, sem diferenças signilicati vas nos teores de 
concentrado. A diferença mais significativa tlli registrada na f'ruçào intermediária. onde os valores de recuperação foram 
bastante mais altos para a concentração de sólidos cm polpa de I 0%. atingindo valores de 80% para todas as 
ve locidades superficiais do ar c teores sempre acima de XO%. 

Esses resultados mostram que a capacidade de transporte cm um sistema de partículas grossas é maior do que a de 
partículas finas , sendo tator limitante para a cfetivaçào do processo a estabilidade do agregado bolha/partículas. Isso 
equivale a di zer que para igualar a recuperação ohtida com uma única partícula grossa, um sistema de tinos necess itaria 
estabilizar, cm uma bolha de ar. várias partículas li nas. Nesses ensaios, a recuperação de s ílica ficou abaixo de 17% cm 
todos os ensaios. com teores variando entre 1.7% c 3,3%. Com relação a esse mineral , também se observou uma leve 
tendência de maiores recuperações para a fraç<ln intcnncdiúria. o que pode ser explicado pela maior recuperação de 
mistos nessa granulomdria de alimcntaçüo. cm relação ú fraçiin tina. 
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O carbonato de cálcio. importante contaminante na concentração de tluorita . apresentou teores de concentrado rougha 
em torno de 4% para todos os ensaios. As curvas de recupcraç5o desse mineral mostram comportamento bastante 
similar às curvas da tluorita.Nessa análise também é possível observar que. cm geraL os ensaios com uma menor 
concentração de só lidos em polpa apresentaram os melhores resultados com relação à recuperação. Nos ensaios com 
15% de sólidos em polpa. as recuperações se concentram entre 60'1<, c 70%. com oscilações que não são percebidas nos 
ensaios com polpas mais diluídas. Esse comportamento em sistemas mais concentrados pode estar relacionado com o 
fenômeno de recirculaçào de sólidos na zona de coleçào e corn a menor ascensão das bolhas carregadas. 
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Figura 3. Variação da recuperação de lluorita cm função da ve locidade supcrli eial de ar c da granulomet ria do tluxo de 
alimentação. Ensaios com Cp/p de I 0% c 300 g/t de rui/ o i!. 
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Figura 4. Variação da recuperação de fluorita cm função da velocidade superficial de ar c da granulomctria do fluxo de 
alimentação. Ensaios com Cp/p de 15% e 300 g/t de w/1 o i!. 

A Figura 5 mostra os resultudos para tluorita cm função da velocidade supcrticial do ar e da concentração de coletor. A 
granulomctria de al imentação correspondente ao tempo de moagem de 20 minutos ltli escolhida para essa comparação 
por ter apresentado resultados metalúrgicos melhores do que a alimentação mais grossa. O mesmo critério foi 
empregado para escolher uma concentração de sólidos de I 0%. 

Essa tigura também mostra que a recuperação de fluorita não apresenta variações signilicativas com o aumento da 
velocidade supcrticial de ar. para uma mesma concentração de coletor. Para a menor concentração de tal/ oil. as 
recuperações ficaram cm tomo de 40%. sendo que nas menores velocidades de ar os teores foram bastante elevados. 
chegando perto de 95'Yo de CaF,. As concentrações mais altas de tal/ oil (400 c 500 g/t) não atingiram os valores obtidos 
com 300 g/t. sendo que esse resultado se deve ao comportamento do agente colctor que. a partir de dcternlinadas 
concentrações. tende a formação de micclas. Os teores de flu orita fóram muito semelhantes na maioria dos ensaios e se 
mantiveram praticamente constantes para cada conccntra.,:ào de reagente analisada. O mesmo comportamento foi 
observado para sílica e carbonato. 

3.3 Flotação com água de bias 

Os ensa ios com água de hias, injetada desde a base da coluna, foram rea li zados cm função dos resultados obtidos nos 
ensaios anteriores c. por esse motivo, optou-se pela análise da alimentação com granulomctria intermediária. A 
ve locidade superficial de ar escolhida para análise fói de 1.1 cm/s, uma vez que a partir desse valor os parâmetros de 
separação começavam a ticar constantes na maioria dos ensaios. 

410 



XXI ENTMM E Natal-RN, novembro 2005. 

100 

~ .. 80 . _ : i ! ~ 

o r ·----. 60 .., 
·~ 40 i --------------. i I 
a 20 

~ 
o l 

0.0 0.5 1.0 1.5 2, 0 2.5 

Velocidade superficial do ar (cm/s) 

-- 100 g/t -- 300 glt --.-400 g/t --soo glt 
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A Figura 6 mostra os resultados para a concentração de fluorita cm funç ;1o da veloc idade de água de bias c da 
granulometria no flu xo de alimcnt;u;iio. [: possivd observar 4ue o fluxo de alimentação com uma granulometria mais 
tina apresenta uma recuperação crescente em função da velocidade superficial de água de hias. A sílica e o carbonato de 
cálcio apresentaram curvas de recupcraçiio semelhantes à da fluorita. Esse comportamento, cm uma alimentação com 
alto conteúdo de tinos, associado ao fato de 4ue houve uma brusca redução nos valores de hold up na zona de coleção 
4uando da utili zação de água de hias , permite concluir que a recuperação dos três minerais está fort emente influenciada 
pelo deslocamento de úgua no concentrado. Para uma alimentação com partículas grossas, foram obtidos valores ma is 
baixos de recuperação c m comparação ~ Ji·açào 45 minutos. O aume nto da turbulência, principalmente na zona de 
cokção, resultou cm uma desestabilização instantúnea dos agregados formados , o que acaba por influenciar 
negati vamente a recupe ração desse mineral, o qual apresenta uma leve tendência de elevação para a maior velocidade 
superfici al da água, possivelmente influenciada pelo arraste hidrodinúrni co. O teor apresentou comportamento similar à 
alimentação fina, mesmo porque a silica também apresentou aumentos nos valores de recuperação e teor. O carbonato 
manteve teores constantcs em todos os concentrados. 
A Figura 7 apresenta o comportamento de sistemas com ad ição de água de hias em função da velocidade superficial do 
ar. Nesses ensaios, uma melhor recuperação de fluorita é obtida para a maior ve locidade superficial do ar. No intervalo 
de velocidades de ar ana lisada os va lores de lwld up também são maiores, em comparação à veloc idade de I, I cm/s. 
Consc4üentementc. conclui-se que a oti.:rta de úrea superficial de bolhas de ar disponível para o transporte de partículas 
grossas é maior c, mesmo com a rápida remoção dessas da zona de cokçào, o processo <.:onsegue ser bastante e ficiente. 
Os teores de lluorita nos concentrados timun todos muito próximos, va riando entre !lO% e 90%,, apresentando um 
comportamento de queda com o aumento da velocidade de água de hias. Foi observada uma leve tendência de maiores 
teores de conccntrndo para a menor velocidade superficial de ar. Isso se explica pela menor recuperação de sílica c 
carbonato para uma velocidade surerficia l do ar de I, I cm/s. 
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Figura 6. Variação na recuperação de fluorit a cm função da velocidade supcrficial da ilgua de hias c da granulometria 
no fluxo de a limentação . Ensaios com velocidade superficial do ar de I , I cm/s, 300 g/t de I ali o i/ e polpa de 
alime ntação com C p/p de 15% . 
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superficial do ar. Ensaios com granulomctria de polpa 20 minutos, concentração de tal! oil de .\00 gil e polpa de 
alimentação com Cp/p de 15'X,_ 

4 CONCLUSÕES 

Sistemas com ad ição de só lidos apresentaram maiores valores de lwld "I'· c m lodos os ensaios, quando comparado com 
s istemas água/ar. Com o aumento da quantidade de só lidos. c a conscqiicnlc l(mnação de agregados bolha/paniculas, na 
zona de colcçàn. a mobil idade dos agregados é diminuída. A granulometria dos sólidos c a concentração destes na 
polpa de alimentação parece não inllucnciar de maneira significativa o conteúdo de ar na coluna. A injcçào de água de 
hias ajuda na ascensão dos agregados bolha/partículas c na retirada destes da /.ona de cok çüo . 

A coluna de !lotação se mostrou um equipamento bastante elicicnte operando como etapa ro11gher cm regime de hias 
negati vo. Os ensaios com conccntra.,:ào de sólidos de I 0% apresentam rccup.:raçôes de lluorita scmclh~ntes aos 
observados em estudos de !lotação conve ncional, mas teores superiores na faixa de ~5" ·;,_ N.:ss.:s ensaios foram obtidas 
recuperações menores para sílica c para carbonato. A concent ração de w// oi/moslrou que os melhores resultados sào 
obtidos com uma dosagem íntermcdiúria (.\00 g/1). evitando a tldta de n:ag.:nk por l(mnaçào de micc las. 
Quando da utili zação de água de hias nào l(mun observados ganhos signílicati vos com relação à recu peração de 
tluorita. Entretanto a seletívidade lc>i prejudicada pelo aumento na recuperação de sílica c de carbonato de cúkio. 
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