423

XXII ENTMME I VIl MSHMT- Ouro Preto-MG, november 2007.

REAGENTES E EQUIPAMENTOS APLICADOS
FLOTAÇÃO NO TRATAMENTO DE MINÉRIOS

AO PROCESSO DE

James José Varela
Doutorando, MSc . Eng. de Minas, Rheinisch-Weslflilische Technische Hochschule Aachen- RWTH-Aachen, LFG
Autbereitung mincralischer Rohstoffe, Lochncrslr. 4-20 Haus C Raum 19 D-52064 Aachen Alemanha
E-mail: varela(í:Vamr.rwth-aachen.de

Irineu Antônio Schadach de Brum
Prof., Dr. Eng. de Minas- Departamento de Engenharia de Metalúrgica- Laboratório de Processamento Mineral,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Av. Bento Gonçalves, 9500 CEP 91501-970 Porto Alegre- Brasil
E-mail: irineu.brum@ufrgs.br

RESUMO
A flotação é um dos processos com maior aplicação para a concentração de mmenos principalmente devido à
poss ibilidade de recuperação de partículas tinas e ultrafinas . Este processo baseado na separação por bolhas e que
explora as diferenças nas características interfaciais naturais ou induzidas dos minerais é influenciado diretamente por
dois fatores básicos: os reagentes e os equipamentos. Neste artigo são abordados aspectos relacionados às características
dos equipamentos e dos reagentes utilizados no processo de flotação. Também são apresentadas as principais
tecnologias desenvolvidas e que contribuem para o sucesso deste processo. Por fim, são ainda abordadas as perspectivas
deste processo na área de mineração.
PALAVRAS-CHAVE: flotação; reagentes; células convencionais, células pneumáticas, colunas de flotação

ABSTRACT
Flotation is one of lhe processes with larger application for ore concentration, mainly due to possibility of fine and
ultrafine particle recovery. This process based on the separation with bubbles and that explores lhe natural or induced
differences in lhe interface characteristics of the minerais are influenced directly by two basic factors: lhe reagents and
the equipments. ln this paper, aspects related lo lhe equipmenls and reagenls used in the flotation processare reported.
The main developed technologies thal contribute to lhe success of this process are also presented. Finally, lhe
perspectives in the mining arca are remarked .

KEY- WORDS: Froth flotation , reagents , conventional cells, column flotation.
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I. INTRODUÇÃO
O processamento mineral visa à o\1tenção de concentrados utili zados por múmeras cadeias produtivas da nossa
sociedade. Neste contexto, especificação de produto (física e/ou química), taxa de produção c eficiência operacional
são alguns fatores imprescindíveis para a operação de usinas modernas. Outros parilmclros como , por exemplo, as
questões relacionadas à segurança e ao meio ambiente, não de vem ser desprezados nas atividades cxlralivas.
A flotação é o processo de concentração mais empregado para a concentração de minérios. As primeiras aplicações
industriais deste processo remontam ao início do século XX. A sua imporlilncia, desde então , tem aumentando tanto
o interesse da comunidade científica quanto das empresas mineradoras. Entre as aplicações deste processo
encontram-se o processamento de minérios sulfelados (cobre, chumbo, zinco, níquel), oxidados (ferro, cobre, titánio,
cromo, nióbio), minerais industriais (fosfato, magnesita, barila , quarto, carbonato de cálcio, fluorila, sais solúveis) e
carvão.
J\lualmenle o processamento de partículas tinas e ultrafinas é uma necessidade c se faz presente na maioria das
atividades mineiras do Brasil e do mundo. Uma vez que os custos de uma mineração são influenciados direlamenle
pelo tipo e complexidade das operações unitárias de bcncficiamcnlo, é natural que se busque alternativas
tecnológicas visando o aproveitamento racional dos recursos existentes.

2. O PROCESSO DE FLOTAÇÃO
Verifica-se ao longo da história humana uma transição do empmsmo ao método científico aplicado ao
processamento mineral. A obtenção de melais preciosos é um claro exemplo desta evolução, pois há
aproximadamente 2500 anos atrás já era praticada a separação de partículas de ouro de sillc através de penas
embebidas em graxa ou betume (Jain, 1987).
Apenas a partir no século XIX a !lotação é conhecida como um método de concentração físico-químico . A tlolaçào
pode ser definida como um processo de separação, via adesão a bolhas de ar, de partículas (ou agregados) no
tratamento (concentração) de minérios, assim como gotículas e colóides parliculados no tratamento de ct1uenles
(Rubio, 2002). Na literatura encontram-se patentes inglesas relacionadas com as propriedades superficiais para a
concentração de minérios sulfetados desde o ano de 1860.
Por definição, a t1otação será denominada direla se o material de valor for flotado. No caso contrário, ao !lotar-se as
impurezas (ganga), a flolação é denominada reversa. A definição da rota de beneficiamento industrial dependerá dos
estudos prévios de viabilidade técnica e económica realizados cm escala de laboratório c piloto.
Até o ano de 1898 , nenhum processo comercial de flotaçào foi bem sucedido. Porém, neste ano. F. E. E Imore
palentou o processo de !lotação baseado em óleo para a concentração de calcopirila contendo ouro. Em 1904-1905 o
mesmo autor patenteou métodos para a introdução de g:ts por eletrólise e também através do uso de vácuo.
O período após 1960 é marcado por grandes desenvolvimentos relacionados ú inleração mineral-reagente e por
estudos abrangendo os aspectos físicos, químicos e físico-químicos dos mecanismos c fen ômenos envolvidos no
processo de tlolação. J\ compreensão dos mesmos é de fundamental importância c têm sido objclo de muitos
trabalhos como, por exemplo, Ahmed e Stechcmcsser ( 1999), Schubert (2004) c Schubert (2005).
A eficiência do processo depende de inúmeras variáveis , a saber: a distribuiçüo de tamanho das partículas, a carga
superficial, a hidrofobicidade, a hidrodinâmica do sistema, o condicionamento c a acração da polpa , entre outros. O
grau de tlotabilidade dos minerais é determinado através da caracterização superficial c intcrf:tcial do silcma sólidoágua-ar. Desta forma , os ensaios de microtlotação são muito utili zados para a avaliação do potencial de separação
das espécies minerais em escala reduzida (Araujo c outros, 2005).
A energia transferida à polpa na etapa de condicionamento influencia tanto na recuperação c teor do concentrado
quanto a cinética de tlolaçào. O condicionamento em alta intensidade, reconhece a necessidade de exceder esta
transferência mínima de energia (Da Rosa e outros 1998). A aeração consiste na introdução de ar na polpa de modo
a gerar uma camada de espuma estável para a retenção da bolha mineralizada.
Os primeiros dispositivos utilizados para a geração de bolhas , também denominados de difusores ou constrilores de
fluxo, foram construídos baseados no principio de cavilação ou nucleaçào resultante da injeção de ar através de
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mat eriais porosos (placas ou tubos). Vúlvulas do tipo agulhas também utilizam este pnncíp1o para geração de
bolhas. Outro dispositi vo utilizado para geração de bo lhas, baseado no princípio de cisalhamento, são os
misturadores cstúticos em linha . As vúlvulas do tipo venturi também são utilizadas para geração de bolhas e
caracterizam-se por autoaspirar o ar, ou seja, possibilitam a introdução de ar no sistema sem a necessidade de um
compressor.
Outros métodos utili zados para a gcraç:1o de bolhas reportados cm inúmeros trabalhos são por eletróli sc e tlotação
por ar dissolvido (FAD). A geraç :lo de bolhas no processo FAD estú baseada no princípio da cavitação do líquido
induzida pela redução brusca de pressão ( dcspressurização de úgua saturada com ar a pressões da ordem de 3 a 6
atm através de eonstritorcs de !luxo, citados antenormentc) . Estes dois métodos possuem uma particularicdade que é
a ge ração de bolhas com tamanho inferior a I 00 pm, também denominadas de microbolhas, ao contrúrio dos
métodos citados anteriormente, que produzem bolhas de tamanho médio da ordem de 0,5 - 2 mm) (Rodrigues e
outros, 2002; Oliveira c Aquino, 2004).
A instrumentação é, atualmcntc, imprescindível para o sucesso da etapa de flotação realizado cm escala industrial ,
notadamcntc nos equipamentos do tipo coluna. Entre as principais variúvcis controladas na operação de uma coluna
encontram-se as dosagens de reagente, as percentagens de sólidos em polpa, a altura da zona de espuma e os !luxos
(polpa, ar c úgua de lavagem).
A água de lavagem cstú relacionada com um dos conceitos utilizados na operação das colunas de !lotação, o bias.
Normalmente, utiliza-se o bias positivo (diferença entre o fluxo de água do drenado- underflow- maior que o fluxo
da água da alimentação), embora existam trabalh os demonstrando a potencialidade de trabalhar-se cm regime de
bias negativo (Aiiaga c outros , 2006; Fine h c Dobby, 1991 ). Também encontram-se referências do uso da água de
lavagem e suas melhorias no desempenho das células mecânicas (Finch, I 995).
Atualmente, o processo de tlotação tem despertado interesse das mineradoras pelo seu potencial em tratar tanto os
elluentes gerados (óleos, graxas, corantes, metais pesados) quanto as áreas degradadas, como, por exemplo, o caso
da drenagem ácida de minas e/ou reciclo de água de processo (Smith e outos, 2002).

3. REAGENTES
O sucesso do processo de flotação depende dirctamcnte do uso de reagentes químicos. Novos reagentes, orgânicos e
inorgânicos têm sido desenvolvidos, principalmente ao longo das últimas décadas, tanto por questões econômicas
quanto por questões ambientais. Inúmeros autores também reportam modificações nos tradicionais reagentes, assim
como novas aplicações dos mesmos tanto no processamento de finos de carvão, quanto para a recuperação de
minérios complexos. Também ex istem exemplos mostrando o emprego de microorganismos no processo de
flotação , resultando no termo bio!lotaç:io (Torem e Casas, 2006).
Os reagentes são utilizados para proporcionar as condições ideais necessárias para que ocorra uma alta seletividade e
um processo de tlotação eficiente. Os reagentes são classificados principalmente segundo a sua composição química
(composto orgânico/inorgánico, ácido/búsico, sal, substância solúvel/praticamente insolúvel) e segundo a sua função
no processo (colctor, espumante, agentes modificadores), propiciando, por exemplo, o controle da molhabilidade
dos minerais e do Eh , a aglomeração, a dispers:lo de partículas e também a estabilidade das bolhas.
Urbina (2003) apresenta uma re visão do uso dos reagentes na !lotação iniciado com o processamento de sul fetos.
Neste trabalho a autora justifica que embora o papel dos reagentes esteja bem compreendido , ainda existem muitas
questões a serem investigadas. Fabricantes como Shcrex, Ccca, Ciba, Cytec, Clariant, Akzo Nobel , Ausmelt
Chemieals, Ekof, destacam-se no desen vo lvimento e produção de reagentes utilizados nas usinas de processamento
mineral. A empresa Cytec, recentemente desenvolveu um programa denominado Flotation Matrix I 00 para facilitar
o enfoque holístico na selcção c otimização de reagentes no processo de !lotação (Nagaraj, 2006).
Os coletores são substúncias orgúnicas que aluam selctivamcnte na superfície das partículas minerai s tomando-as
hidrofóbicas. Estes reagentes possuem composição molecular complexa, constituída por uma parte polar
(hidrocarboneto) e outra apoiar. Pode-se classificar os coletores em dois tipos : não iônicos e iônicos (aniônicos e
catiônicos). Os princ ipais avanços relacionados a estes reagentes estão relacionados com a substituição de coletores
tradicionais visando à redução no seu consumo e aos seus efeitos adversos ao meio ambiente.
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Alguns tipos de coletores atualmentc di sponíveis siio: mcrcapanos. tiouréias, tio. carbamatos, óleos não iónicos ,
ácidos graxos, dixantógenos, aminas e aquil-sulfatos. Muitos colcton:s possuem propriedades surfractanlcs, ou sej a,
não há a necessidade de adição de ewumantcs ao processo. Os ácidos ~raxos são um exemplo, sendo a sua principal
aplicação para a concentração de fosf ~llO e fluorita. Diversos autores reportam o uso de úko combustí ve l c diesel no s
processos de flotação para a recuperação de finos de minérios (Rubio . 2003). Esta pr:'1tica deve ser adulada com
muita precaução, devido ;Is restrições ambientais cm vigência . como ocorrem nos países europeus. Franzidis c
lloltham (2006) sugerem o uso de óleo de eucalipto como uma alternativa ao uso de diesel c MIBC na flotação de
carvão. As aminas são usualmente utili zadas para a flotação de silicatos.
Os xantatos, por serem muito selctivos (adsorção química), são os colctorcs com mai o r emprego nos processos de
notação de sulfetos, minérios oxidados de chumbo e cobre. Os ditiofost:.1tos compreendem o segundo grande grupo
de coletores utilizados para a llotação de sulfetos. É importante ressaltar que o uso de xantatos c ditiofosfatos tem
sido uma prática ao longo dos últimos RO anos (Pcarse, 2005).
Os espumantes permitem a produção de uma espuma estável para reter a partícula mineral flotada até que a espuma
seja separada/removida . Também são caracterizados como surfractantes de baixa solubilidade c tensão superficial, e,
desta forma , influenciam no tamanho das bolhas geradas no processo de acração. Zhang c Somasundaran (2006)
fazem uma revisão dos mecanismos de adsorção envolvidos cm diversas aplicações dos surfi·actantes utilizados
industrialmente. Os principais espumantes utilizados são óleo de pinho, metilsobutilcarbinol (MIBC), úcido
cresílico, propilcno-glicóis, parafinas alcoxi substituídas c álcoois.
Os agentes modificadores são utilizados para intensificar a ação do colctor. De acordo com a função que estes
reagentes exercem, eles podem ser classificados como: depressor, ativador, regulador de pH. Outra categoria de
reagentes são os floculantes, dispersantes e coagulantes que possuem a função de agregar ou dispersar seletivamente
as partículas.
Os depressores são reagentes tanto orgânicos quanto inorg;inicos que têm a função oposta ao ativador, ou seja, são
utilizados para tornar a superfície da partícula mineral hidrofílica , tornando-a inativa ao colctor. J\tualmcnte os
trabalhos descrevendo a vanços e desenvolvimento relacionados com a aplicação de depressores no processo de
tlotação têm sido realizados com substâncias naturais orgünicas, tais como Carboxil Meti! Celulose c "guar gum''
(Castro e outros, 2005; Bicak e outros, 2006).
Os principais modificadores utilizados nos processos de flotação são sulfato de cobre c zinco, cromatos-dicromatos,
hipocloritos, pergamatos , sul feto de sódio, cianctos, fluoretos c sulfito de sódio, qucbracho, lignosulfonados, sais de
chumbo, ácidos cítricos e tânicos (Rubio, 2002). Os reagentes mais utilizados com a função de agregar e dispersar
partículas são poliacrilamidas, polióxidos de etileno, poliaminas, policarboxilatos, alunimatos sódicos , sulfàtos de
ferro e alumínio, silicatos solúveis , polissacarídeos, poli fosfatos.

4. EQUIPAMENTOS
Grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento de equipamentos têm impulsionado cada vez mais a difusão
do processo de flotação na concentração de minérios sulfetados, oxidados, minerais industriais c, inclus ive, para fins
ambientais. Pode-se dividir os equipamentos de llotação cm 3 categorias, a saber, células mcdnicas, células
pneumáticas c colunas .
Embora Cordcs (1997) identifique que 95 % dos processos de !lotação no mundo já tenham sido realizados através
de células mecânicas, atualmente, o equipamento alvo da maioria das pesquisas e desenvolvimentos e, com um
número de aplicações cada vez maior, é a coluna de flotação . Algumas vantagens associadas às colunas são: melhor
desempenho metalúrgico, menores custos de investimento e de operação, economia de espaço nas usinas e maior
capacidade de produção por volume unitúrio (até 2000 m 3/h de polpa).
No início do século XX a empresa Mineral Separation desenvolveu a primeira célula mecünica. Neste processo foi
utilizado um agitador com uma velocidade acima de I O m/s e um tanque com 2 m 3. Nas células de flotação
mecânica, o conjunto rotor-estator é responsável pela introdução de ar à célula e pela agitação/suspensão do sistema.
Schubert ( 1986) reporta que em 1976 a empresa Outokumpu desenvolveu um sistema rotor-estator, com até 6,4 m/s
de agitação cm uma célula de 16 m 3, com boa dispersão de ar e suspensão da polpa e baixo consumo de energia. i\
energia consumida no processo de notação convencional é da ordem de I ,5 a 7 kWh/t.
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Ao longo dos anos, os principais desenvolvimentos no processo de flotação realizado através de células mecânica,
processo também conhecido por llotaçüo convencional, consistiram em alterações no fonnato das células, assim
como no conjunto rotor-estator e aumento do tamanho dos Ianques das células. Alguns dos modelos de Ianques
conhecidos são Denver, Agitair, Wcdag, OK (Outokumpu), Wemco (Chaves e Filho, 2004). Os volumes dos
tanques após o período de 19ó0 evoluíram rapidamente para até 25 m 3 Inúmeros desenvolvimentos no processo de
!lotação foram realizados na ex-URSS. Um exemplo disto foi a implantação de uma célula cilíndrica denominada de
3
célula Maxwell na década de 1970 com 56,6 m
O aumento das células de tlotaçüo mcdnicas contribui com uma tendência mundial na área de mineração que
consiste na rcduçüo do espaço requisitado para processamento de altas taxas de minério. No processo de !lotação
convencional , é comum o uso de células cm série. denominado banco de !lotação. Geralmente um banco de flotação
é constituído por um mínimo de 5 a X células. Pode-se encontrar circuitos de !lotação com centenas de células, a
exemplo, na Mi na de Anaconda, cm Montana com I I 04 células de I, 13 m 3 para o processamento de 45000 tld de
cobre. Ao contrúrio de uma moderna usina , instalada na mina 13ougainvillc, Papua - Nova Guiné, que utiliza I 08
células de 17m 3 para o processamento de 90000 t/d (Wotruba. 2006).
Provavelmente o maior conjunto de células de !lotação, correspondendo a I O x 200m3, tenha sido instalado cm
2006, na Austrália. Atualmcnte, a TankCcll @ 300, fabricada pela empresa Outokumpu, com uma capacidade
volumétrica de até 300 m', é considerada a maior célula de flotação do mundo. Entretanto prevê-se o
desenvolvimento de células com dimensões maiores a serem fabricadas. As escalas de produção em uma usina de
processamento mineral têm sido constantemente revistas, a ponto das células de 50 m 3 serem hoje em dia
reconhecidas como de pequena capacidade.
As células pneumúticas, caracterizadas por não possuírem partes móveis (estator/rotor), possuem um sistema
responsável tanto pela geração de bolhas quanto pela agitação/suspensão da polpa. Existem inúmeras versões deste
conjunto que podem ser genericamente classificados como distribuidor e aerador de polpa. No trabalho de Finch
( 1995) observa-se que após inúmeros desenvolvimentos nos equipamentos de flotação, o conceito de
reatar/separador é discutido tendo cm vista a importância deste estágio no processo de flotação . Atualmente
observa-se que o sucesso dos equipamentos desenvolvidos relacionam-se com a qualidade do concentrado,
recuperação do material de valor c taxa de produçüo.
Cardes ( 1997) cita que ao longo do desenvolvimento das primeiras gerações das células pneumáticas os principais
tipos foram a célula Callow (1914) e a célula Mclntosh (após 1925). Outros exemplos também são citados, embora
nenhum deles tenha sido aprovado industrialmente devido a problemas operacionais relacionados com o
entupimento dos meios porosos utilizados para a aeração das células e problemas construtivos relacionados com a
sendimentação de material em casos de t~tlta de energia. Novos desenvolvimentos nas células pneumáticas
relacionadas com célula EKOF®, Allflot®, Flotaire®, célula Bahr, flotação ciclone, Pncutlot® (tipo tangencial e
tipo vertical).
Uma das grandes vantagens das células pneumáticas em relação a célula convencional é a possibilidade de
otimização do consumo de ar. O hold-up, definido pela fração volumétrica de ar em um ponto do equipamento de
tlotação, não ultrapassa I 5 % nas células mecânicas, já nas células pneumáticas este valor é normalmente 50 %.
Existe uma relação entre a taxa de alimentação de ar (m 3/min) e o tamanho da célula de tlotação. Geralmente a
quantidade de ar injetado por volume da célula decresce com o aumento da capacidade volumétrica da célula.
Observa-se desta forma a possibilidade de redução no custo operacional das células de maior porte relacionado com
a geração de ar.
Em geral, o formato destas células pneumáticas é idêntico às células convencionais , correspondendo a um tanque de
seção quadrada ou circular. A relação altura versus diâmetro das células de tlotação é em geral menor do que I. No
caso das células de grande porte esta relação tende a ser ainda menor. Um exemplo disto são as células TankCell®
160 XHD e PNEUFLOT® com 5 m de diàmetro que possuem, respectivamente_.. uma relação altura versus diâmetro
da ordem de 0,72 e 0,54 (Outokumpu Technology, 2007 ; 1-Iumboldt Wedag, 2006).
Atualmcnte, foram concebidas células que desempenham funções especiais em uma usina, a exemplo da SkimAir®
que é utilizada no processo conhecido como Flash Flotation, obtendo-se um produto de alto teor e evitando-se a
sobremoagem do minério que já se encontra liberado.
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A coluna de tlolação, patenteada no início da década de 60, no Canadú, representou uma revolução na área de
processamento de minérios. Uma revisão bibliográfica dos principais avanços tecnológicos relacionados a este tipo
de equipamento pode ser encontrado-nos trabalhos de Aquino c outros (2004 ).
Outros desenvolvimentos no processo de tlotação são o cone para constrição da camada de espuma. distribuidores
internos e externos de água de lavagem, dispositivos utilizados para a geração/distribuição de ar c deflelorcs internos
(utilizados para controlar o regime de mistura) têm sido reportados (Finch, I 9!)5).
Via de regra, a acração das colunas de llolação é realizada na parle inferior do equipamento (acima da saída do
material drenado) e a polpa é alimentada a, aproximadamente, 2/3 da altura do equipamento. A quantidade de ar nas
colunas pode chegar a 65 % do volume da polpa, porém, normalmente, encontra-se na literatura valores entre 535%.
Um parâmetro muito importante para a operação das colunas é a velocidade superificial de ar (Jg), geralmente da
ordem de 0,5 a 3 rnlmin. Este parâmetro relaciona-se principalmente com o tipo de aplicação do equipamento,
podendo ser aplicado tanto para o enriquecimento de partículas finas quanto para grossas. Normalmente o valor da
velocidade superficial de bias encontra-se entre O, l a 0,5 cm/ s.
A principal característica das colunas são elevados valores para razão altura versus diâmetro (em geral, valores
menores são considerados no scale up de colunas industriais). Esta característica do equipamento proporciona a
divisão conceituai da coluna em zonas (coleta e limpeza), resultando cm uma maior sclctividade devido a menor
turbulência na zona de limpeza e, conseqüentemente, um controle do material !lotado.
As primeiras colunas instaladas nos EUA possuíam até 20 m de altura com diâmetros máximos de I m. Hoje em dia,
existem colunas industriais instaladas no Brasil para o processamento de minérios com alturas entre 9 e 15 m,
diâmetros da ordem de l a 4 m (no caso de seção circular) e tratando-se de uma coluna com seção quadrada de l ,2 x
I ,2 m até 3 x 6 m de largura. A razão altura versus diâmetro das colunas também é uma parâmetro muito importante
para uma correta aplicação da coluna, podendo variar nos aluais casos brasileiros entre de 2,5 a 12 (Aquino e outros,
2004).

É importante ressaltar que uma menor quantidade de equipamentos em uma usina sempre irá representar economias
em tubulação, cabos, instrumentação, equipamentos auxiliares. Uma grande vantagem das colunas de !lotação é a
possibilidade de substituição de uma série de células mecânicas. Tanto as células de tlotação (convencionais e
pneumáticas) quanto as colunas de tlotação podem ser inseridas nos estágios rougher, cleaner e scavenger de uma
usina de tratamento de minérios.
Com relação aos fabricantes de colunas de !lotação, a empresa Canadian Process Technologies destaca-se por ser
responsável pela introdução de mais de 200 colunas industriais, com unidades instaladas inclusive no Brasil.
Também encontra-se na literatura outros fabricantes de equipamentos de llotação como por exemplo a Jamcson cell
com mais de 250 unidades instaladas - principalmente para o processamento de carvão e cobre - assim como as
colunas Microcel® e coluna Cisa (Metso Minerais). Outras tecnologias relacionadas ao processo de !lotação
encontradas na literatura são Contact Cell e Centrilloat, Tower flotation, Cyclotlotatíon, embora sem muitas
aplicações industriais (Heiser, 1996; Finch, 1995).

5. CONCLUSÕES
Os principais equipamentos de llotação foram revistos apontando-se a evolução dos mesmos ao longo da história
deste processo, assim como foi realizada uma revisão dos tipos de reagentes c as suas funções no processo de
tlotação aplicado ao processamento de minérios. Este trabalho não tem como objetivo ser tendencioso ao divulgar
nomes comerciais, mas sim apresentar um retrospecto do binômio equipamento-reagente como o responsável pela
presença do processo de tlotação nas usinas de tratamento de minérios modernas. Por fim , registra-se que embora os
equipamentos e os reagentes possam ser padronizados, serão as características associadas a cada depósito mineral
que determinarão a viabilidade técnica-econômica de um processo de llotação.
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