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RESUMO 

A potência di ss ipada pela açüo do rotor para manter a polpa em muvimento no in teri or de célu las mecúnicas de tlotaçào 
constit ui parúmetro de ex trema importúnc ia para o cú kulo de parâmetros hidrodimimicos, como energia média 
dissipada( !:). comprimento de Komolgorov (L") . vdocidadc méd ia turhulenta de part ícu las e bolhas (v,) no interior da 
célu la. assim como o número de potencia (Np) que pode ser interpretado como sendo o coe lic icnte de arrasto do 
impelidor. Com o rotor da ct'lula cm movimento. se medirmos a potencia ctmsumida pelo motor, teremos um número 
que não nos inl(mmt a potência líquida realmente dissipada pelo sistema mccàniw rotor/estator, ignorando as perdas de 
transmissilo da energia elétrica cm Iorque através de fri cção c cs~:orrcgame nto. Para determinação do rendimento da 
transmissão de energia clétrica cm Iorque. acoplou-sc um gerador de corrente contínua ao eixo do impe lidor, simulando 
a operação do sistema mecânico com vúrios ni vcis de rcs istênát ao movimento do impclidor dentro da cé lula de 
tlotaçào. Ta l ní ve l de res istência Iil i medido através da am pcragem solicitada ao motor para manter o rotor movendo-se 
em rotações (N) prev iamente cstabdecidas (I 000 rpm< N < 1500 rpm) . Os resultados indicaram rendi mentos variando 
entre 20-40%. cm função da ampcragcm solicitada ao motor. Tal ni vcl de so li citação Iili simulado na prática com 
polpas de minério de ferro c an.:ia , calcu lando-se a potênc ia útil dissipada pelo sistema mecünico para cada tipo de 
minério. Essçs valon.:s !(mun utili zados para determinar o númem de potência do impelidor operando cm cada situação 
pnitica . Apesar dos resultados tcr<.:m s ido utili zados para ca ract<.:r iza<;üo hidrod inâmica de urna célul a de tlo taçào de 
laboratório de marca Dcnvcr, a metodologia utili zada neste trabalho poderia tam bém ser aplicada em células industriai s. 

PALAV RAS-CHAVE: llotaçüo; hidrodin<imica; potência; cdulas m..:cúnicas; conversão de energia 

L INTRODUÇÃO 

.A. llotaçào é um processo de separação, ondç a turhuléncia <e xerce papel fundamental no desempenho da 
operaçào. inlluencíando o estado de suspensüo das partículas, proporcionado cm grande parte pela macrotubulêncía; a 
dispersão das bolhas de ar na pol pa, as colisões das partkulas só lidas com as bolhas de ar e a preservação do agregado 
particula-holha são. por sua vez. governadas pela microturbulênc ia . Dessa forma, uma vez que as va riá veis tisi co
químicas (tensão superfici a l c úngulo de contato) estejam bem estabelec idas no processo, uma aná li se criteriosa dos 
parâmetros hidrodinâmicos atuantes no s istema é de suma importância para d iagnosticar o dese mpenho da operação, 
fornecendo infonnaçôcs que poss ibilitam a otimi 1açào do processo. 

A turbulcncia é essencialmente di ss ipati va. uma vez que as tcnsôes viscosas de c isa lhamcnto rea li zam trabal ho 
de del(mnaçào, que aumenta a energia in tL' rna do llu ido <Ís custas da energi a c inética da turbulcncia, de modo que é 
necessá rio o fo rnecimento contínuo de energia ao sistema, caso contrário , a turbulência rapidamente cessa. Essa energia 
é conseguida pelo movimento das pús do impclidor da cé lula de llotaçào, mantendo a polpa em suspensão, ev itando o 
aterramcnto da célula. 

Vá ri os autores têm investi gado a di ssipaç<io de energia cm células de tl otaçào (Fa ll en ius, 19!l7; Schu lze, 19R4; 
Schubert e Bischo!bergcr. 197S, Dcglon e/ ai., 1999 entre outros) buscando sempre estabe lecer relaçôes entre a potência 
fornec ida ao s istema c o descmpcnho (rccupcraçüo c teor) da opcraç:lo. através da análi se da energia média di ss ipada c c 
do nú mero de potênc ia Np. Baseado nas hipóteses de isostropia loca l e similaridades da mieroturbulênc ia de 
Kolmogorov ( Kolmogorov. 1941 a,b,c) é possível uma simpl iticaçào das cquaçôcs que se propõem a descrever 
escoamentos turbukntos. Dentre as vá rias variúvc is inerentes ú turbulénc ia, tais como tensões viscosas ou ace leração c 
diúmctros dos grandes c peq uenos turbilhôes, a taxa de dissipação méd ia de energia e é extremamente importante, 
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sendo considemda determinante. ao lado da viscosidade. para caracterizar a microturbulência. c é de linida como energia 
por unidade de tempo por unidade de massa. ou seja. de acordo com a equação (I) 

p 
,; -::-:- - '"-'' (I) 

m 

onde I' út il é a potência l(>rnecida ao sistema rotor/estator; m c a massa de polpa no tanque de !lotação c; c é a energia 
méd ia dissipada. Leal Filho et ai. (2003) reali zaram experimentos dt: di ss ipação de energia na !lotação de esleras de 
vidro. mostrando que h:\ um valor ótimo de dissipação média de energia. que proporciona a múxima recuperação. 
enquanto que para valores acima e abaixo deste ponto ótimo. a recuperação é sempn: menor. 

Por meio da determinação da potência em células mccamcas de tlotaçào. é possível estimar o número de 
potência Np, que pode se r interpretado como um cocliciente de arrasto. ou seja. a n.:sistência do !luxo ao movimento 
das pás do impclidor no seu meio. O Np é expresso pela equação (2), onde 1\, , é a potência líquida lúrnecída ao eixo de 
rotação; N é a rotação do impelidor; D é o di;imetro do impclidor; p é a densidade da polpa e; Np é o númt:ro de 
potência da célula do impelidor. 

P .... ~ ·--
N ,. = N 'D ' p (2) 

Devido às perdas de transmissJo de c:ncrgia elétrica cm Iorque. a poténcia absorvida pelo motor não é igual 
àquela fornecida ao sistema rotor/estator, hav.:ndo a necessidade de conhecer as pt:rdas ent:rgéticas na transmissão da 
energia, ou seja, para se avali ar o <.:feito da potência cm células mecflnicas dt: tlola~ào . é fundamental que o rendimento 
do motor seja uma variável conhecida. Para motores industriais. adota-sc o valor 0,9 para o rendimento quando não se 
conhece seu valor real (Pirei! i, 2001 ). No entanto, para motores monoi{Isicos, como é o caso do motor da célula de 
flotaçào Denver de lahoratório. não se pode aplicar esst: mesmo valor. de modo que st: torna impn:scindívd a estimativa 
do rendimento do motor em cada rotação c carga de trabalho, para se prosseguir cm estudos sobre dissipação de enc:rgia 
em células mecân icas de flotaçào. Deste modo. este truhalho visa à estimativa do rendimento líquido do motor de uma 
célula Dcnver de laboratório, que apresenta as seguintes características: motor de indução monofásico. marca 
Magneteck; com potência de'/. Hp; tensão 115/2]0 V; velocidadt: 1425/1725 rpm; freqüência 50/60Hz, bem como a 
aval iaçào da dissipaçJo de energia cm di ICrcntes sistemas de !lotação. 

2. Materiais c Métodos 

2.1 Estimativa do rendimento líquido do motor da célula de tlotação 

Com o objetivo de identificar a potência cti.:tivamcnte transmitida ú polpa pelo sistema rotor/estator de uma 
cél ula de tlotaçào. foi desenvo lvido um método indin.: to de medição desta polênria. Neste procedimento de calibração 
da célula , foram levantadas curvas de rendimento c potência absorvida para di fcrentcs rotaçôes. Para isto. foi necessário 
desenvolver um procedimento experimental que permitisse medir a potencia litil lkscnvol vida no t: ixo de agitação c a 
potência absorvida pelo motor. Para simulação da carga da célula toi utilizado um gerador de energia cm corrente 
contínua. como máquina calibrada para determinação da potênc ia litil desenvolvida no eixo de agitação. Este gerador. 
com o eixo na posição ve rtical c acoplado ao eixo de agitação. alimentou. por suave; .. uma carga rcsist iva ajustá ve l. 

A potência efetiva transmitida ao sistema de !lotação na forma de torque do eixo de agitação foi determinada 
indiretamente. através da medição da potência gerada para a carga c somando-se as perdas de acoplamento e internas do 
gerador. O rendimento foi calculado pela razüo entre a potência no eixo de agitação c a potência absorvida da rede 
e létrica pelo motor da cé lula. 

Buscando abranger uma faix a ampla de velocidades do impclidor, a rotação f(>i variada de I 000 rpm a 1500 
rpm e. em cada velocidade, a carga foi variada desde vazio (ei xo não acoplado ao gerador) até quando a potência 
absorv ida pelo motor da célula atingisse o valor nominal (- 300 W). Para a rcalizaçüo dos experimentos, foram 
utilizados os seguintes equipamentos/instrumentos: 

a) tacómetro estroboscópico para medição da vdocidade do eixo de agitação e comparar com o indicador 
da célula; 

b) wattímetro digital para medição da potência. tensão c corrente absorvida pelo motor da célula; 
c) voltímetro analóg ico CC para medição da tensão f(>rnccida ú carga rcsistiva; 
d) amperímetro analógico CC para medição da corrt:nte fornecida à carga rcsi sti va: 
e) gerador 1500W, 4700 rpm, lJO Vcc. 
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A montagcm experimental estú ilustrada na figura I 
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Figura I Montagem experimental uti li zada para est imação da potência útil 

Na realizaçúo dos ensaios para estimativa do rendimen to da célula de !lotação, as seguintes etapas foram 
seguidas: 

a) inicialmente. a ve loc idade predeterminada do eixo de agitação foi ujustada com a célu la operando em 
vazio: 

b) com o eixo de rotação dcsacoplado do gerador de correntes, ou seja , operando cm vazio, lo i medida a 

potência absorvida da rede clétrica (r""'") pelo motor: 

c) cm seguida. acoplando o gerador ao eixo tk agitação. f()i medida novamente a potência absorvida da rede 

clétrica (r.,") pelo motor, sem carga de trabalho conectada ao gerador: 

d) as duas .:tapas anteriores permitiram determinar as perdas de vido ao acoplamento e internas do gerador 
(jJ;). lilzendo a dikn:nça ent re as potências absorvidas pelo motor com o eixo de agi tação acoplado ao 
gerador c com o eixo li vre. como mostra a equação (3) 

(3) 

c) a obtenção de um ponto de carga t<1i feita ajustando-s.: a carga rcsistiva do gerador e dctcnninando-se a 
potência t<Jrnccida ii carga (P1, ). Neslc caso. foi medida a corrente CC(/, ) e a lensào CC (V, ). A potência 
foi então calculada aplicando a equação (4) . Foi medida , também. a potencia e lélriea absorvida da rede 
(P .. ,J pelo motor c a velocidade rotacimwl do eixo 

(4) 

O proccdimcnlO anlerior foi n:pdido para vúrias cargas até que a potência absorvida pelo motor da célu la 
alcançasse seu va lor nominal (-300 W). A polcncia desenvolvida pelo e ixo de agilação da célu la (P..) no ponlo de carga 
é a soma da polência f<m1ccida ú carga pelo gerador {1'1, ) mais a perda devido ao acop lamcnlo e às perdas internas do 
g.:rador (]1,), como mostra a cquavüo (5) . 

1',. ="·· +r. (5) 

O rendimento liqu ido do nwtor foi calculado pe la razJo entre a potência gerada no eixo de rotação Pc e a 
potência absorvida pelo motor da célula 1' .. 1,_, dado pela equação (6). 
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,, 

2.2 Determinação da energia média dissipada 

p 

p 
;ol• . 

(6) 

No presente trabalho, a avaliaçüo da energia média dissipada l(li discutida sob a útica do número de potência. 
um importante parâmetro hidrodinfunico, muito utili zado para lins de "scak up" de c01ulas de llotaçào (Dcglon "'a! .. 
1999). Após determinação do rendimento 11 do mot<'r da célula Denvcr. timun realiz.ados experimentos com os 
minério de ferro (CSN · mina Casa de Pedr~1) c areia (Mineração Jundu. Dcscalvado). a tim de determinar o número de 
potência para cada sistema cm determinadas rotações . Utilizando 500 g de cada minério. c mantendo contantc o volume 
de polpa da célula ( 1300 mL) em cada experimento. a rotação do impclidor ti1i variada de I ú.7 s ·' (I 000 rpm) a 21 .7 s· ' 
( 1300 rpm), medindo-se a potência absorvida pelo motor. por meio de um watímctro digital Y okogawa. mode lo 2433 . 
Por meio da correlação ajustada para o rend imento do motor, lúi possível estimar a potência liquida fornecida ao 

sistema c o número de potência , que l(,i calculado utilizando a cquaçüo (2). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

3.1 Estimativa do rendimento mecânico do motor da célula 

Por meio do procedimento descrito na scçào 2.1. foi estimado o rendimento do motor para variadas rotações do 
impclidor e cargas de trabalho simuladas pelo gerador de eorr~nte continua. Para cada rotação do eixo. foi detcnninado 
o rendimento do motor, a rotação real do eixo ú medida que se aumentava a carga de trabalho e a poti'ncia gerada pela 
carga simulada. como ilustram as tabelas I c li para as rotaçiics de 1500 rpm c 1200 rpm. 

O U V VIU I '"""' ·~UI<UU>.".> UU '-'•HIIIIU'I" ~"-' UV 1'-IIUIIII.._.,,H ''-IIU L>.IIU):"'-' ".! ~.:.• "" '-H< >.-III • • ' '-"' I n11 d d o 
Motor da célula de !lotação Gerador calibrado Fixo lk agita ·ão 

Potência 
Potência Rotação. Rendimento. 

Tensão. V Corrente, A absorvida. Tensão. V Corrente, A 
w útil , w rpm o/o 

127 2.50 137 Dcsa~oplado 1514 
127 2,65 16X 26,5 0,00 Jl 1502 I S.4 
126 2,S7 210 24 .R uo 63 14X9 30. 1 
126 2.99 231 24,0 1,95 ?X 14X3 33.7 
126 3,2 1 265 23.4 f---- 2.92 9'J 1469 37.5 
127 3,41 296 21.9 3.XO 

--~ 1460 3X.5 

< U '-' '-''U 10 ,,...., .,...,,..,_,,_. ,.,., .,...,_, .._ , ,.,,.,.._..,..,..._ '-'"' , .... .,...,,.,.,...,,, " , .,_,..._, ''-"")'"-'' ' •• '- ' " '" '-no.._,., o.._ .. ._ o ' '"' 

Motor da cé lu la de llotaçào Gerador calibrado Eixo de agita ·ào 
Potência 

Potência Rotaçüo. Rendimento. 
Tensão, V Corrente. A absorvida, Tensão. V Corrente , A 

iltii. W o .· 

w rpm l o 

126 2.46 126 Desacoplado 11 9X 
126 2,51 141 21.0 0.00 15 1202 10,6 

(--· 

127 2.62 165 19.6 1.00 35 1191 2 1.0 
127 2,X I 201 IX ,O 2.40 5X 11 X2 29 .0 
126 3,00 234 16,5 3.6X 76 1171 32,4 
126 3,23 270 15.2 4,90 X9 1161 33.1 
126 3.41 297 14,2 5.X5 X3 1152 27,9 

A figura 2 ilustra o comportamento do rendimento do nwtor, cm l'unçüo <hl potência absorvida pelo motor 
détrico. para determinadas rotaçôcs. Nesta tigura pmk ser observado que os va lores de n:nd imcnto são 
consideravelmente bai xos, com valores múximos em torno de 40'.V. .. 
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Figura 2 Rendimento do motor em funçüo da potência absorvida pelo motor (os valores de rotações são referentes às 
rotações ajustadas pelo medidor da célula) 

A fim de prever o rendimento do motor numa determinada rotaçüo e carga de trabalho (representada pela 
potência absorvida pelo motor) , o ajuste dos pontos fói estabelecido aplicando um modelo matemático, cujos 
parâmetros foram ajustados por regressüo nüo-lincar. utilizando o código computacional Statistica 5.0. A tabela III 
mostra o valor dos parümctros estimados para a corrclaçüo. cuja expressão é dada na equação (7). 

17( P, N) = a +h· P +c· N + d · N · P + k · N' +h · P' (7) 

Taheh III l'cll"imctros do modelo R~o 995 

Parümctros a h c d k h 

Valor -0.65 6,\ X 10 9.96 -I O 1,30-10 ' ~ X.\6-10' -\,7-10' 

Os valores de rendimentos obtidos pelo ajuste dos pontos foram confrontados com os dados experimentais. A 
figura 3 ilustra os valores de rendimentos experimentais c os estimados pela correlação. A figura 3 ilustra também a 
curva pontilhada, representando a reta y · x, onde pode ser observado que os pontos experimentais c os previstos estão 
bem dispostos cm torno da reta onde os rendimentos reais c previstos são iguais. 

0,40 . . . 
0,35 y=x ..... .. 

.s 0,30 
,.,. 

I • <n . s .. 
~ 0,25 

.s • 
c 0,20 <!) 

-~ " LJ 
0,15 c 

<!) 

0:: 
0,10 

0,05 +-~---.-~-.-~----,-~-.-~-.--~--.~---, 
0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 

Rendimento experimental 

hgura 3 Rendimentos previstos versus rendimentos experimentais. 
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3.2 Número de potência do impelidor da célula de tlotação 

A figura 4 ilustra os resultados do número de potência (Np) da célu la de fl otaçiio Dcnvcr para os minérios de 
ferro c areia , onde é possível observar que à medida que s<: aumenta a rotaç;lo do impclidor, o número de potência 
diminui. Pode ainda ser observado na fi gura 4 que o número de potênc ia, que representa a resistênc ia do fluido ao 
movimento das pás do impclidor, é maior quando a polpa é formada por minério de ferro do que quando se usa areia 
como minéri o. Isto indica que é nccessúri o uma di ss ipação mai or de energia para processar po lpas de minério de ferro 
do que de areia. De fato , de acordo com as características físicas do material processado, estas influenciarão nas 
característ icas da polpa (densidade c viscos idade) numa célu la de flotação , c quanto mais densa c viscosa for a po lpa. 
mais energia deve ser dissipada nesse sistema para se manter o estado de suspensão das partículas sólidas. e 
conseqüentemente. promover a operação de flotação. 

2.9 o Areia jundu 

• Minério de ferro 
2.8 • • 

.~ 2,7 o • u 
c o <Q) 

õ 2,6 
c. 
Q) o • ~ 2,5 
a; 
E 2 4 

·:J ' z 
2,3 I o 

2,2 
18 19 20 21 22 23 24 

Rotação do impelidor, s 
1 

Figura 4 Dissipação de energia <:m sist<:mas de llotaçào 

4. CONCLUSÃO 

A metodologia utilizada para estimativa da potência fornecida ao e ixo de rotação mostou-sc adequada para se 
estimar o rendimento do motor da cé lula de !lotação Dcnvcr, cm escala de laboratório. Para prcv.:r o comportamento do 
rendimento do motor, uma correlação empírica f()j ajustada por regressão não linear. utili zando o código computacional 
Statistica para detern1inar os parâmetros do modelo. 1\ correlação aj ustada para rclac:ionar o rendimento com as 
vari ilve is rotação c potência absorvida pelo motor (carga de trabalho), permitiu uma boa prev isão do rendimento. sendo 
que os va lores previstos apresenta ram um bom ajuste aos dados <:xpcrim<:nta is, <:om um desvio pos itivo máximo de 
16,0% para baixos rendimentos (11 <0, I), c desvio nega tivo mú ximo de X.2"1.,. Os va lores de rendimento obtidos neste 
traba lho estão na faixa de 20-40%, mostrando que o motor da cdu la de flotação Dcnvcr cm estudo apresenta uma 
grande perda de energia. 

A comparação dos números de potência calculados para os minérios de ferro c are ia. mostrou que hú difere ntes 
níveis de so li citação de energia , para d iferentes sistemas, a IIm de que seja mantido o mesmo estado de suspensão e 
dispersão das partículas. 

Por meio do conhecimento do rendimento total do motor cm uma célula de llotação, é possível uma ampla 
investigação dos efe itos das vari~vcis tisicas do sistema (d~nsidadc. viscosidade, granulomctria, etc) na recuperação do 
processo, e qual o ponto ótimo de dissipação de energia para ohtcnçüo da múxima nx:upcraçüo, possibilitando uma 
análi se de custos operacionais mais precisa c fo rnecendo inflmnaçôes relevantes para o controle do prm:csso e também 
"scale up" do equipamento. 
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