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RESUMO 

A c lctroflotaçàu caracteri za-se pela utili zaç~o de micro-bolhas de oxigênio e hidrogênio resultante da decomposição 
eletrulítica da água, pela passagem de uma corrente clétrica contínua. Em muitos aspectos, a e lctroflotação assemelha
se à !lotação por ar di ssolvido, sendo ambos os processos aplicúvcis ao tratamento de c tluentcs. 1\ utilização de micro
bolhas é uma característ ica inerente aos dois processos. No entanto, enquanto na !lotação por ar disso lvido as bolhas 
formadas apresentam dimensões na lilixa de 40 a I 00 11m, na clct ro l1otaçilo as hulhas são ainda menores, apresentando 
diàmet ro médio da urdem dt: 30 ;un . 

No presente trabalho são apresentados n:sultados de pesquisa rekrentes à aplicaçào do processo de elctrot1otaçào como 
coadjuvante no processamento minera l de partículas linas. Ensa ios de t1otaçào foram reali zados com aparelhagem 
espec ialmente projetada vi sando estudar a clct rotlotaçào como um sistema de !lotação comp lementar, em escala de 
bancada. Os resultados ohtidos mostraram, por exemplo, que na !lotação de um minério de estanho, com alta 
percentagem de linos, a recuperação poderia ser aumentada cm cerca de 15'Yu pela utilização da eletro llotação como 
coadjuvante. 

No tratamento de clluentcs. a eletrollotaçào representa uma alternat iva competi tiva que vem se consolidando nos anos 
recentes, um aspecto tamhém abordado no presente trabalho. 

PALAVRAS-CHAV E: clctrollotação, tratamento (k efluentes, part ículas linas. 
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I. INTRODUÇÃO 

1\ eletrotlotação caracteriza-se pda utiliza~ào de micro-bolhas de oxigênio c hidrogênio resultante da decomposição 
elctro litica da água. pela passagem de uma corrente détrica continua. Lm muitos aspectos. a elctrotlotaçào assemelha
se à !lotação por ar dissolvido. sendo ambos os processos largamente utilizados no tratamento de efluentes (Ge ct ai.. 
2004 e C hen, 2004). Os dois processos baseiam-se na utilização de minoholhas. sendo também semelhantes os 
equipamentos de separação. No entanto, enquanto na !lotação por ar di sso lvido as bolhas l(mnadas apresentam 
dimensões na lltixa de 40 a I 00 f.!m. na elctrotlota~ào as bolhas são ainda menores. apresentando diámetro médio da 
ordem de :10 pm. dependendo da densidade de corrente. 

Do ponto de vista do tratamento de ctluentcs (Ousscdie c Khclilit, 2001 c Murugananthan ct ai., 2004), a elctrotlotaçào 
permite ainda a exploração de algumas características importantes: a) permite um arranjo dos ele! rodos. de forma a 
suprir de microholhas toda a área do tanque de scparayào; h) a minimi zação da turbulência. diminuindo as 
possibilidades de quebra dos llocos eventualmente limnados; c) o conseqüente favorecimento das condições de 
lloculação como etapa inicial do processo de !lotação. 

Em uma revisão do processo de c letrollotação aplicado ao tratam<: nto de c!lucntcs, 13rathy c Marais ( 1977) abordara m 
algumas questões importantes. São discutidos aspectos referentes ao material de eletrodos c projeto dos mesmos. 
técnicas experimentais bem como aspectos económicos de variáveis do processo. Em um trabalho recente, Gao c/ ai. 
(2005) estudaram um processo combinado de c letrocoagulaçào c cletrotlotaçào que resultou na remoção de cromo de 
água poluída para va lores abaixo de 0,5 mg/L. 1\ remoção de metais pesados foi também estudada por Poon ( 1997). que 
demonstrou ser a cletrotlotação um método competitivo do ponto de vista cconômico para a descontaminação de água 
subterrânea na remoção de Ni, Ph, Zn e Cu. A utilização combinada da tloculaçào e da eletrollotação foi estudada por 
Mostefa c Tir (2004), para remoção da làse óleo de emulsões óleo/água. 1\ eficiência de remoção chegou a 99% para 
uma emulsão contendo 4% (em peso) em condições otimizadas. 

A partir do importante trabalho apresentado por (ilcmhotsky e/ a!. ( 1975), Iili dcspcrtado o interesse da área mineral 
pela aplicabilidade de ektrollotaçào na recuperação de tinos. Com efeito. esses autores, após uma revisão dos trabalhos 
desenvolvidos sobre eletrollotaçào. apresentaram resultados positivos de aplicação da cletrollotação <i recuperação de 
finos de mangancs e diamante. Outros aspectos abordados no trabalho citado são: 

a) a homogeneidade de tamanho das microbolhas lilrmadas c a baixa tcndên~ ia à coalcscência dos gases fom1ados. 
quando utilizados separadamente; 

b) a vantagem da utilização dos gases cletrolíti~os para ativar as partículas grossei ras numa !lotação combinada com 
bolhas de ar; 

c) a possibilidade de controle do tamanho das microholhas pela escolha adequada do material dos cletrodos c pH da 
solução; por exemplo, com elctrodos de platina cm pll 2, as bolhas de hidrogênio aprescntam diámetro médio de 
70pm, ao passo que em pll -- 12, o di~mctro médin é de ~Opm; as microholhas dc oxigcnio. ao contrário. apresentam 
diâmetro médio de 20pm c 60>tm, respectivamente. 

d) variação do tamanho das bolhas pelo uso de di !'crentes materiais catódicos, segundo sua posição na sé rie 
elctroquímica; 

e) a possibilidade de ativaçào de minerais específicos (a !lotação de pirita. por exemplo. quando cfetuada com oxigênio 
clctrolítico, atingiu 98% de recuperação. ao passo que. com hidrogênio. a llotabilidade Iili praticamente nula; o controle 
deste fenômeno pode levar a uma diminuição apreciável do consumo de reagentes cm alguns casos); 

t) a possibilidade de exploração de alterações na composi~ào c nas propriedades dos reagen tes de tlotaçào pela ação da 
e letrólise. 

Todos estes latos levam os citados autores a concluir pelo aspecto promissor da clctrollotaçào na úrca mineral. quer no 
bcneliciamento de matérias-primas não tratúvcis pelos métodos convencionais, que até mesmo na substituição da 
!lotação convencional cm casos particu lares. 

13haskar Raju & Khangaonkar ( I9X2). estudando a recupcraç;lo de li nos de calcopirita por detrotlotaçào com 
hidrogênio c oxigênio separadamente. demonstraram que a cletrollotação com oxigênio apresentava resultados 
superiores (90°/., versus 60'X,, com hidrogênio). llogan e/ a/. ( 1979), num estudo sobre elctrotlotaçào de cassiterita. 
concluíram pela baixa e liciência dos gases l(mnados. No entanto, a anwstra de mincrio estudada apresentava uma 
granulomctria entre 7 e 50pm. Os referidos autorco; não levaram, aparcntcm.:nte. cm consideração a situação inadequada 
de llotaçiio das partículas mais grosseiras com microholhas geradas ektroliticamente. 
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"'o presente trabalho, objctivou-sc estudar a influência da utilização de microbolhas geradas cletrol iticamente na 
recuperação de ultralinos. A idéia fundamental foi trabalhar com cletrotlotaçào numa célula com acração convencional, 
de forma a gerar ektroliticamentc apenas o gás necessário para tlotaçào das partículas finas. Para esta finalidade, foi 
efet uada uma adaptação cm uma cél ul a Den vcr, de bancada, scndo os ensa ios cfctuados com amostras de minério 
primário de cassitcrita após dilcn;ntcs tempos de moagem. 

2, MATERIAIS E MÉTODOS 

Para os ensaios de cktrotlotaçiio l(li projetada uma aparclhagcm visando a estudar a cletrotlotaçào não como uma 
alternati va à tl otaçào convencional, mas como um sistema coadjuvante. A geração de microbnlhas por eletrólise teria, 
dentro desta concepção, a função de aumentar a nxuperaçào das partíc ulas linas, sendo as partícu las intermediárias e 
grosse iras tlotadas por açüo do ar introduzido na cdula pelos processos convencionais de sub-aeração ou compressão. 
Foram incorporados à cuba de !lotação dois sistemas de dctrodos l(lrmados cada um por um anodo c dois catodos, 
sendo o anodo de tela de platina c os catotlos de tela oc aço inoxid:ível. Os dctrodos foram construidos cm fo rma 
circular com 3,0cm de diúmctro, com te la de 2X mcshes c tios de O,J9mm de diâmetro. A distànc ia entre os cletrodos 
era de 0.7cm. Um min.:rio de cassitcrita (Pela Lma, Goiás), contendo 2,9'Yo Sn, foi utili zado nos ensa ios de bancada. 

Na geração de microbolhas de hid rogénio c oxigênio lü i utilizada uma fonte de corrente continua, marca AVEL, de IOV 
e SA. A intensidade de corrente utili zada l(li sempre I A, o que corresponde no presente caso a uma densidade de 
corrente de 35 3,6 A.m· ~. Para melhor controle da corren te de alimentação fiJi incorporado ao c ircu ito um amperímet ro 
com expansão de esca la . A Figura I apresenta uma vista da d ispos ição gera l da aparelhagem c a Figura 2 um detalhe da 
di sposição dos c lctrodos na cuba dc detro llotaçào. 

1) • FlLTRQ OC AR E REGULADOR OE PRESSÃO 0€ SAlDA 
2)- F't..UXIWETRO 

J) • CtLULA OE fLOTAÇÃO DlNVER, ROTOR•f TOmm 
•l · FONTE DE CORRENTE CONTINUA 
~) - AMPEAINETRO DE CONTROLE 

Figura I - Aparelhagem para ensa io de flotaçiio convencional e/ou elctrotlotaçào. 

• o .. 

Alguns trabalhos anteriores foram empreendidos utili zando uma micro-célula do tipo Hallimond para eletrotlotaçào de 
minerais isolados ( Bhaskar Raju e Khangaonkar, I 9X2). No presente traba lho, estudos preliminares foram efctuados em 
uma cé lula semelhante. Foi possível observar que as microbolhas l(mnadas, tendo um empuxo muito pequeno, subiam 
muito len tamente ao aderirem ús primeiras partículas. Era necessário um tempo detenninado para a fonnaçào de 
ag lomerados de partículas c bolhas, de dimensões maiores, os quais, ao ating ir um taman ho crít ico, flutuavam mais 
rap idamente. Considerou-se, no entanto, que a utili zaçüo cm uma mesma cél ula de bolhas de tamanho convencional 
(0,5 a I mm) e microbolhas geradas dctrolitieamentc (- SO,un) seria a solução mais adeq uada para o au mento da 
recuperação das partículas linas. Para uma melhor avali ação em termos comparativos do efeito da cletrotlotaçào foi 
projetada a celula de bancada descrita anteriormente. 

Hogan et ui. ( 1979) estudaram a elctrollota<;ào de um minério de cass iterita contendo 0 ,6% Sn e di st ribuição 
granulométrica entre 7 e 50 pm, utilizando uma célula de eletrotlotaçüo exclusiva. Foi utilizada uma cé lula c ilíndrica, 
com I O cm de diümctro, com 2 c letrodos cm tela. dispostos hori zontalmente próx imos ii base. Os resultados foram 
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discutidos em relação à cconomicidadc do processo. sendo enlillizada a baixa eficiência dos gases clctroliticos 
utilizados. Entretanto, este fato pode estar relacionado com a dificuldade de flutuação das part ícu las mais grossei ras 
(Trahar, 1981) pelas microbolhas geradas cletroliticamentc . No que sc rcfere aos materiais dos eletrodos a serem 
utilizados industrialmente, a experiênc ia da eletrotlotaçào como processo já consagrado no campo do tratamento de 
efluente pode ser utili zada. Inicialmente, algumas usinas ut il izavam eletrodos de a lumínio ou aço, como eletrodos de 
sacritic io, para a geração das microbo lhas. Os custos de manutenção e de substituição dos dctrodos eram. obviamente. 
elevados. Elctrodos de titânio platinado chegaram a ser utili zados. dada a vantagem de uma vida útil bem maior, mas. a 
um custo quase proibitivo. Outra tendência é a utili zação de anodos de titiinio revestidos com dióxido de chumbo c 
catados de aço inoxidável (Zabel, 19X4). 
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Fig. 2 - Vista superior da disposição dos e letrodos na ~é lula de dctrollotação 

3. RESULTADOS 

Uti li zando-se a aparelhagem descrita c reprcsentada nas Figuras I c 2, l(lram realizados ensa ios de cletrotlotaçào em 
escala de bancada com o minério de cass iterita contendo 2,9% Sn. Para fins comparativos, foram rea lizados ensaios de 
flotação convencional e eletroflotação em condições semelhantes. Em ambos os casos, os ensaios fo ram rea li zados com 
uma aeraçào de 9,0 l'·min·' e uma agitação correspondente a 1200 rpm. Os resultados dos ensaios de tlotaçào reali zados 
com Procol CA-540, um sulfosuccinamato de sódio, após diferentes tempos de moagem, estão apresentados na Figura 
3. Verifica-se que o aumento da rewperaçào é mais pronunciado quando a alimentação contém uma percentagem 
elevada de tinos. A ligura apresenta também a percentagem cm peso da fraçào 1 2 ~1111 contida nos produtos obt idos 
com diferentes tempos de moagem. Para um tempo de moagem de 90 minutos, que produz 50,3%, de material - !211m. 
tem-se um incremento da ordem de 16'Y., na recuperação por elctrollotac,:ào. O teor, no entanto, apresentou diferença 
sensivcl apenas para produtos de moagem muito fina , correspondentes a 120 c !50 minutos . 

Os ensa ios com materia l contendo 50,3% na fai xa granulomét rica inkrior a 1211111. real izados cm di !Crentes condições 
de pH , apresentaram um maior incremento na recuperação, pelo efeito da e lctrotlotaçào, para valores mais elevados de 
pH (Figura 4 ). Em pH = 3,0 este incremento é da ordem de X%. Em pH - 4,0 passa a 16%, embora com uma pequena 
redução no teor. A única variável adicional nas operações de cletrollotaçào cm relação àquelas da llotaçào convencional 
foi a ad ição de Na2S0 4 à polpa para manter a mesma densidade de corren te com tensão constante (9 V). dev ido à 
limitação da fonte util izada. No entanto, ensa ios rea lizados com cassiterita puri1icada não revelaram inlluência a lguma 
deste reagente na cinética de flotaçào da cassiteri ta, o au mento da recuperação podendo ser creditado, de fato. à 
presença das microbolhas geradas eletroliticamcnte. O aumento dos valores da recuperação em função do pH está 
provavelmente também relacionado com a va riação do tamanho das bolhas geradas clctroliti camente (Glcmbotsky er 
ai. , 1975). 
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Figura 4 - Rccuperaçüo e teor dos concentrados obtidos por !lotação convencional e por um s istema misto 
incluindo detrotlotaçào, para diferentes valores de pH. Minerio de cassiterita moído a 50% - 12~tm. 
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4. DISCUSSÃO 

A utilização de microbolhas como recurso para a fl otaçào das partículas finas tem suporte na teoria de Rcay e Ratcliff 
( 1975) e Flint e Howarth ( 197 1 ). De fàto , substituindo-se a expressão referente ú eficiência de coli são (Ec), dada por 

. ( d 12 
Lc = UJ. d:) (I) 

3 ·Q · Ec · h 
na expressão da constante cinética, expressa por K = , ve rifi ca-se que: 

2· db 

, 
K= 

3 u, ·O· dr·h 

2 d ~ 
(2) 

onde a 1 = constante, Q = vazão, h = altura de ascensão, e d, c d, representam respecti vamente o diâmetro das bolhas c 
das partículas. 

Desta forma, sendo a constante cinética inversamente proporcional ao cubo do diümctro das bolhas ( d~ ), justifica-se 

trabalhar com um sistema de bolhas tão pcqutonas quanto poss ível , desde que os custos adicionais para sua geração 
sejam balanceados. 

Hogan e/ ai. ( 1979), num estudo sobre elctroflotaçào de cassiterita, enütti zaram o consumo e levado de energia 
observado em seus experimentos. No entanto, a amostra estudada apresentava gran ulomctria entre 7 c 50~m. 
Considerando-se a geração de bolhas de um tamanho méd io de 30pm. verifica-se que as partículas mais grossei ras não 
poderiam ser flotadas cticientcmente. Não se levando cm consideração as poss ibilidades de coalcscência, bem como de 
ancoragem de mais de uma bo lha numa mesma partícula , seriam nccess~irias bolhas de aproximadamente 90~m para 
llotar as partículas maiores. 

No presente trabalho procurou-se adotar uma concepção diferente , qual seja a de trabalhar com clctrotlotaçào numa 
célula com aeração convencional, de forma a: 

a) permitir uma tlotaçào das partículas mais grosseiras pelas bo lhas maiores e de maior empuxo; 

b) minimizar o consumo de energia, gerando cletroliti camente apenas parte do gás necessário para !lotação, com o 
objeti v o de atender às partícul as finas; 

c) tlotar os agregados constituídos de partícul as finas c microbolhas por coa lescência com as bolhas maiores 
introduzidas na célula por aeração. 

Observa-se, pe la Figura 3, que com o aumento da percentagem da lraçào 12pm para valores superiores a 50%. tem-se 
um incremento de 16'X, na recuperação com a introdução da cletrollotaçào. Este aumento não pode se r creditado à 
modificação das condições químicas da polpa pela adiçiío de Na,S04 , de vez que este reagente não provocou alteração 
na tlotabilidade na cassi tcrita (Oliveira c Adamian, 2005). Tampouco pode ser creditado ao simples aumento da aeraçào 
pela elctrólisc da água. De fàto, trabalhou-se num ponto de má.xim~ recuperação da cassiterita em relação à acraçào da 
célula (Figura 5). Observa-se que um aumento da acraçào além de 9 I' min-' aca rretou uma queda nos teores do 
concentrado, devido ao aumento do arraste de finos representado pe lo aumento da água llotada, bem como uma queda 
na recuperação, devido à perturbação das condições ótimas de di spersão de gás admitido na célula . Assim. o aumento 
da recuperação deve ser creditado genuinamente ao efeito da clctrotlotaçào. No entanto, um aumento dos teores cm 
relação aos obtidos na llotação convencional foi perceptível apenas para a limcntaçào d<.: mat<.:ria l superfino, com mais 
de 57,9% < 12eull (Fig. 3). 

346 



XXI ENTMMI' -- Natal- RN, novembro 2005 

700 
- e- Teor , Sn(%} 

- &-- Recuperoçbo (%) 

98 600 

20 

;t 94 e 
at 500 

o 
o 18 ti .., 

•O o 
<> 

~ 
:2 ~ 90 i 400 .. 

"' 
., o 

::> 16 1- ::> u 
"' ., 

•q; 
0:: 86 300 

14 

8 200 

3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 

Aer açáo, I . min- 1 

Figura 5 - Efe ito da acraçào na recuperação c teor dos concentrados obt idos do minério de cassitcrita, com 300g/t de 
Proco l CA-540. pi I -- 4,0 c I Og/t de óleo pinho. com 1200 rpm. 

A vari ação do p H na faixa de 2,5 a 4,5 indicou um maior incremento da recuperação para os va lores de pH ma is 
elevados (Figura 4 ). Glembotsky <'I ai. ( I 975) menc ionam a possib ilidade de controle do taman ho das microbolhas pela 
escolha adequada do ma terial dos clctrodos c pH da so lução: por cxc:mplo, com cletrodos de platina , em pH = 2, as 

bolhas de hidrogênio têm di:1metro médio de 70 p m, ao passo que .:m pH -- 12, o diâmetro méd io é de 30 pm; as 

microbolhas de oxigênio, ao contrário. apresentam diilmctro médio de 20 ~un c 60 pm para valor de pH ~ 2 e pH = 12, 
respectivamente. O incremento da rccupera,iio da cassitcrita para d iferentes làixas de pH está, provavelmente, 
relacionado com o ta nmn ho das bo lhas geradas clctroliticamcnte nas diversas condições. 

O consumo de energia envolvido no aumento da recupera,ào da cassiterita por eletrotlotaçào foi de 0,45kWh por 
tone lada de mi nério. Cons iderando-se o teor de 2.9'Y., Jc Sn02, nos ensaios realizados com I kg de minério, um aumento 
de 16% na recuperaç~o representa 4,64 g de cassitcrita recuperada adicionalmente por elctrollotação. Para uma tensão 
de 9V c uma intensidade de wrrentc de I A, u consumo de ene rgia por tonelada de cassiterita ad iciona lmente recuperada 
em 3 minutos de !lntaçiio corresponde a: 

E ~ V.i.t. = ______::2___x I 0·1kWh í t = 96,'-JkWh / t 
60 X 4,64 

(3) 

Um consumo de energia dessa ordem, embora elevado. poderá ser excqüível. dependendo do custo e disponibilidade da 
energia elétrica local. Adiciona lmen te. um estudo visando a mi nimização do wnsumo energético seria recomendáve l. 

S. CONCLUSÕES 

A utili zação de microbo lhas geradas clct ro liticamen tc possibil itou um aumento de até 16% na recuperação dos tinos de 

cassitcrita , a partir de uma alimentação contendo 50% de materia l < 12pm. A ut ili zação da c letroflotaçàu como processo 
coadjuvante a !lotação convenciona l na làixa de pll de 2,5 a 4.5 apresentou maior rendimento para os valores ma is 
elevados de p H. O consumo de energia correspondente ao aumento de 16% na recuperação foi de 96,9 kWh por 
tonelada de concentrado adicionalrncnh: recuperada, o que representa 0,45 kWh por tonelada de minério. 
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