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RESUMO
O estado de suspensão de partículas é condição fundamental para o sucesso da !lotação, pois aumenta a probabilidade
de colisão dos só lidos com as bolhas de ar c posterior formação do agregado partícula-bolha, contribuindo, dessa fonna,
para um melhor desempenho da operação. Uma variável importante para garantir a suspensão dos sólidos em uma
célula mccúnica ele !lotação é a vazão de bombeamento (descarga) do impelidor que, para escoamentos turbulentos, é
função apenas da sua geometria c rotação. A vazão de descarga elo rotor é calculada a partir de medidas de sua
velocidade de bombeamento, caracterizando esta variável como fundamental na análise da suspensão de partículas em
sistemas agitados. Utilizando um medidor de velocidade do tipo turbina (micromolinete), foram realizados
experimentos para determinar a velocieladc de bombeamento do rotor em célula mecânica de 11otação Denver de
laboratório, em condições acradas c não-aeradas . Também foram conduzidos ensaios de suspensão de sólidos,
utilizando o mineral apatita, com a célula operando nas mesmas condições citadas anteriormente, e medindo-se a
rotação mínima do rotor para manter as partículas cm suspensão. O objetivo deste trabalho é caracterizar a velocidade
de bombeamento do rotor de uma célula de f1otação e utilizar esses resultados para ilustrar faixas de velocidade onde há
uma tendi:ncia de as partículas estarem mais scdimcnladas ou mais uniformemente distribuídas ao longo do volume da
célula , em função do diiimctro médio das partkulas. A análise das regiões ilustradas pode ser estendida para
condicionadores de polpa.
PALA VRAS-Cl-1/\ VE: Apatita; suspensão de sólidos; capacidade de bombeamento do impelidor.

ABSTRACT
Particle suspcn s ion is a fundamental condition to thc succcss of lhe flotation process, since it increases lhe probability
of collision betwcen air bubblcs and solids particlcs, promoting lhe formation of lhe particle-bubble aggregate, and
contributing to a bcttcr pcrformancc of thc process. i\n important parameler to reach lhe particle suspension in a
mcchanical llotation c c li is lhe impellcr pumping capacity, lha! in turbulent flows is only a function of lhe impeller' s
geometry and rotacional specd . Thc impcller pumping tlow rate is detem1ined from the measurements of its purnping
velocity, characterizing this variable as a fundamental onc in lhe analysis of particle suspension in stirred tanks. By
means of a microlurbine werc carricd ou! mcasurements to determine thc pumping velocity of a Denver laboratory
mechanical f1otation ccll undcr gasscd and ungasscd conditions. lt was also carried out measurements of particle
suspension with Apatite in order to obtain the minimum impeller rotacional speed that provide the total solids
suspcnsion under gasscd and ungasscd siluations. Thc aim of !h is work is to charactcrize to impeller pumping capacity
in one bench scalc mcchanical llolation ccll anel from thcsc results to show some range of velocity where there is a
biggcr or lesse r probabilily of lhe particlcs to bc more lluidi zcd or scl!led in lhe tank as a function of particle diameter.
The analysis can bc applied to pulp conditioning cquipmcn! as wcll.
KEY- WORDS : Apatite; parti ele suspcnsion; impcllcr pumping capacity
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I. INTRODUÇÃO
A suspensão de partículas sólidas dentro de células de flotação é promovida pela movimentação da polpa dentro do
tanque de agitação. Tal movimentação (hu/kfluidjloll') é obtida pelo giro do rotor. que bombeia a polpa das cotas mais
baixas do tanque para as cotas mais altas. A capacidade de bombeamento de um rotor é definida como o volume de
lluido que é descarregado pelo mesmo por unidade de tempo (llolmes ct ai. , 19(>3). Para se calcular a vaôo de descarga
do rotor, é necessário o conhecimento de sua velocidade de bombeamento, que é função do número de Reynolds c da
geometria do impclidor (Bertrand et ai., I 9XO). A velocidade de bombeamento do rotor (v 11 ) vai se contrapor a
velocidade terminal de sedimentação das partículas ( v,cd). definindo se as mes mas vii o apresentar tendência a
sedimentar no tanque ou serem arrastadas pelo fluxo ascendente até as cotas mais altas .
Como pode ser observado na Figura I, é o bombeamento do rotor que promove a circulação da polpa no interior da
célula. Dessa forma, é importante conhecer a capacidade de bombeamento do impelidor, para que se possa modelar o
fluxo de polpa que é transportado da polpa para a camada de espuma. Tal fluxo é responsúvcl pelo arraste de partículas
da polpa para a espuma, independentemente destas apresentarem comportamento hidrofílico ou hidrofóbico. Tal
mecanismo é o responsável pelo fenômeno denominado emraiiiiiH! III.

Ar

Camada de espuma
Zona de separação

Zona de coleta
Rotor/estator

Figura I - Circulação de polpa cm célula de !lotação.

O objetivo deste trabalho é estudar os fenôm enos responsáveis pela suspensão de partículas de apatita dentro de uma
célula mecânica de flotaçào Denvcr, modelo de laboratório. gerando subsídios para compreensão dos meca nismos de
suspensão de partículas, do arraste hidrodinilmico e da ocorrência de l!lllrainlllent.

2. MATERIAIS E MÉTODOS
2.1 Determinação da velocidade de bombeamento do impelidor da célula de flotação
A capacidade de bombeamento do impclidor da célula de llotação Denvcr de laboratório foi obtida utilizando um
micromolinete, colocado na região rotor/estator, numa posição radial ú descmga do fluido . como ilustra a Figura 2.
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Figura 2 Determinação da capacidade de bombeamento do rotor
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Com o objctivo de avaliar o efeito da acração na descarga do rotor, os experimentos foram re alizados sob condições
aeradas c também cm condições não acradas, numa faixa de rotação de I 000 rpm a 1400 rpm.

À. med ida que o fluido é bombeado pelo rotor, ele

ÜIZ girar o micromolinete. Na ponta da haste do medidor de
velocidade hú um se nsor ótico que detecta a passagem de cada pú do micro molinctc, armazenando o número total de
passagens cm um sistema contador/ temporizador. A velocidade de descarga do rotor é determin ada a partir da
frcqü ê ncia de rotação do micromolinctc c de uma curva de calibração do aparelho, reali zada previamente pelo Centro
de Tecnologia da U niversidade de São Paulo. A freqüência do micromoline te (X) é expressa pela Equação I , c a curva
de calibração, pela Equação 2. A reta que representa a Equação 2 não passa pela origem devido ao fato da mesma
constituir uma curva de calibração c , como tal , apresenta sua faixa de aplicação de 5 a 40 cm/sou 5 a 60Hz.

X=:!_
T
~'t. =

(1)
(2)

[cm/s]

0 ,59· X +3,16

Onde n é o número de vezes que as pús da hélice do micromolincte passaram pelo ponto de detecção do sensor ótico; T
é o inte rvalo de tempo em que as contagens foram feitas, c; vb é a velocidade de bombeamento do rotor. Os det alhes de
medição c outros aspectos relacionados à determinação da velocidade de bombeamento são relatados por Lima e
colaboradores (Lima ct ai. , 2006).

2.2 Determinação da rotação crítica do rotor para se cumprir o critério 1-s
Zwi etcring (Zwictcring, 195 X) realizou o trabalho pioneiro de investigação da suspensão de sólidos em tanques
agitados, desenvolvendo um pariimctro que considerava que todas as partículas estavam suspensas quando nenhuma
dela s permanecia no fundo do tanque por mais de um ou dois segundos. Esse critério ficou conhecido como "critério Is", e a rotação cm que se alcançava tal condição ficou conhecida como rotação crítica de Zwietering (N,). Desde então,
o critério de Zwictcring tem sido amplamente utilizado na avaliação do estado de suspensão de sólidos em sistemas
agitados (Raghava Rao et ai., 198X; Saravanan et ai., 1997, Wcsthuizen , 2005). Uma extensiva revisão bibliográfica
sobre o estado da arte de métodos para investigação da suspensão de sólidos em tanques agitados foi publicada por
Ricger e Di ti (Ricgcr c Di ti , I 994 ).

A

dctem1inação da rotação crítica (Nz) do rotor para se cumprir o C ritério I-s de Zwietering foi feita através de
observação visual do fundo da célula, usando-se espelho inclinado e fonte de luz, conforme aparato experimental
ilustrado na Figura 3. As partículas foram consideradas completamente em suspensão quando nenhuma partícula
perma necia no fundo do tanque por mais que I ou 2 segundos, de acordo com o critério do 1-s proposto por Zwietering.
A Tabela I apresenta a magnitude das variúvcis utilizadas para determinar Nz.

T a bc Ia I

-·

V anave1s
..
UtT
I 1za d as nos E
· nsa10s da

Abertura da peneira, mm
-0,2 97
-0,210
-0,149
-0, I 05

- da Ro taçao
- Cn'f1ca do Ro t or.
oetcrmmaçao

Diâmetro médio Dp, mm

Concentração de sólidos em
massa

0,254
0,179
0,127
0,090

25 %

+ 0,21 o
+ 0,149
+ 0,105
+ 0,074

Na Tabela I, o diiimetro médio D1, foi calculado como a méd ia aritmética entre as aberturas de duas peneiras
consecutivas,

D~

e

D: , de acordo com a Equação 3
Equação 3
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N

Figura 3 - Aparato experimental para se determinar N1 .
Conhecendo-se a magnitude de Nz, é possível caracterizar o estado de suspensão das partículas de apatita na célula
mecânica: quando a rotação de trabalho do impelidor (N) for maior que a rotação crítica (N 1 ) ; isto é, N~Nz, o
movimento do rotor favorece a completa suspensão das partículas na célula. Tal situação favorece o transporte de
partículas de apatita da polpa para a camada de espuma através de arraste hidrodin<imico. Por outro lado, quando N<Nz,
o movimento do impelidor favorece a sedimentação das partículas na célula. Ao sedimentar, elas teriam probabilidade
de encontrar com as bolhas de ar ascendentes, ocasionando colisão c possível adesão (caso as condições
termodinâmicas como ângulo de contato e tempo de indução forem favoráveis). Neste caso, as partículas de apatita
seriam transportadas para a camada de espuma através de flotação verdadeira.

2.3 Cálculo da velocidade de sedimentação das partículas de apatita
A velocidade tenninal de sedimentação livre (jree settling) com que uma partícula esférica sofre decantação em um
tanque é determinada através da Equação 4 (McCabe e Smith, 1956 ). É mister ressaltar que o sistema experimental é
composto de partículas de forma irregular. Por outro lado , esferas sedimcntam mais rapidamente que partículas de
fonna irregular e, deste modo, Vsed pode ser considerado um valor limite para atender aos propósitos deste trabalho .
I

vs~d

=

4 . a, d , I • \P.,
b
[
3 . /7 Pt
11 {

11

_ . _
l - 11

Pr.

. )]

2- 11

(4)

Onde:
ax = aceleração do campo externo (9 ,81 m/s 2);
dr= diâmetro da partícula de apatita considerada como sendo uma esfera;
Ps = massa específica do sólido (3170 kg/m3 );
Pr = massa específica da água (I 000 kg/m 3);
11 =viscosidade dinâmica da água= 0,001 Pa.s (20° C).
Vsed = velocidade terminal da partícula esférica isolada.
b 1 e n =variáveis dependentes do regime de escoamento (laminar, transição ou turbulento) .
Para se conhecer o regime de escoamento, calcula-se o parâmetro K através da Equação 5. Conhecendo-se a magnitude
de K, identifica-se o regime de escoamento das partícul as e, conseqüentemente, os valores de b 1 e 11 adequados para
serem utilizados na Equação 4. Os valores de K estão expressos na Tabela 11 (McCabc e Smith, 1956 ).

Valores de K
K<3,3
3,3<K<44
44<K<2360

TbiiiVI
a ea
a ores de b en de acor do com o parametro K
Re 0
Re~ime de Escoamento
bl
Rer< l,9
1,9<ReP<5 00
500<Rer <2x I 0

5

11

Regime de Stokes ou laminar

24

I

Regime de Transição
Regime de Newton ou
turbulento

18,5

0,6

0,44

o
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(5)

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Figur:~ 4 ilustra o comportamento da vazão de descarga do rotor de uma célu la de flolação Denver de laboratório
versus a rotação (N) de trabalho do mesmo. Para o sistema sem aeração, pode ser observado que a velociadade aumenta
linearmente com a rotação do rotor. Se considerarmos que a área do escoamento é constante, a vazão de bombeamento
apresentará ex a lamente a mesma tendência. Comportamento seme lh ante foi observado por Bertrand el ai., ( 1980),
investigando a vazão de bombeamento de rolores em Ianques agit:~dos . A Figura 4 também ilustra o comportamento da
velocidade de bombeamento quando a cél ul a de !lotação operou com a entrada de ar totalmente aberta. Nota-se que os
valores de velocidade são inferiores àqueles obtidos com o sistema monofásico, corroborando os resultados reportados
pela literatura (Chapman el ai., 1983). A queda na magnitude de vb na presença de ar, para uma mesma rotação do rotor,
indica que a aeração prejudica a suspensão das partículas na célula de flolação . Uma célula mecânica de flotação pode
ser comparada a uma turbomáquina, e a presença do ar na região rotor-estator prejudica a capacidade de bombeamento
do impelidor da mesma forma que a cavitação prejudica o funcionamento de uma bomba (Lima et ai., 2006).
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Figura 4- Velocidade de bombeamento (vb) do rotor versus rotação (N) em condições aeradas e não aeradas.
Numa tentativa de estimar a velocidade de bombeamento do impelidor da célula de flotação em condições reais (sob
aeração) , procurou-se relacionar os dados dos sistemas com ar e sem ar, como ilustra a Figura 5.
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Figura 5 Relação entre as velocidades de bombeamento
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Verifica-se na Figura 5 que foi possíve l obter um ajuste linear capaz de relacionar a velocidade de bombeamento do
rotor célula de llotação em condições aeradas com a velocidade no sistema não-aerado. A correlação é satisfatória
(R2=0,966S) visto que todos os pontos-estão numa fai xa de mais ou menos 5'% dos va lores calcu lados.
A Figura 6 apresenta o comportamento da velocidade de sedimentação de partículas de apatita cm úgua a 20"C, obtida
por meio das Equações 4 e 5, versus o diiimetro da partícula. As partículas mais grossas scdimentam com maiores
velocidades que as partículas mais finas . Em outras palavras, quanto mais grossas forem as partículas de apatita, menor
será sua susceptibilidade ao arraste pelo !luxo de água ascendente promovido pelo impclidor.
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Figura 6 Velocidade de sedimentação das partículas de apat ita
A Tabela III apresenta a rotação crítica (Nz) com a qual deve operar o rotor a fim de que ocorra a completa
incorporação das partículas de apatita à polp;t. Tais valores de rotação crítica foram obtidos experimenta lmente,
utilizando o critério 1-s de Zwietering, segundo o qual nenhuma partícula deve permanecer no fundo do tanque por mais
que um ou dois segundos. Verifica-se que, dentro da faixa de rotação (N) em que se opera uma célula Dcnver de
laboratório (I OOO<N< 1400 rpm) somente partículas mais finas (diâmetro médio de 0,090mm) apresentam tendência de
serem incorporadas à polpa, numa concentração mássica de 25%.

1 o (X m =_
2'i%)
TbliiVI
a e a I a ores d e N z d e acor d o com a granu ometna (o soTd
o
Rotação crítica Nz, rpm
Diâmetro do sólido, mm
1320
0,090
0,127
1630
0,179
IX60
2160
0,254

Os resultados mostrados na tabela III são corroborados pela Figura 5. que apresenta a relação entre dois agrupame ntos

adimoosionoi'
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7

ressaltar que a magnitude de vh refere-se a condições acradas.

Na Figura 7 estão ilustradas três situações distintas que pode m ocorrer dentro da célula de llotação, de acordo com a
granulometria do sólido e a rotação do impelidor: a) sedimentação; b) suspensão de sólidos e; c) aJTaste hidrodinámico.
A região de sedimentação é aquela onde há uma maior probabilidade de as partículas sólidas se depositarem no fundo
do equipamento. O aJTaste hidrodinâmico ocorre quando se trabalha com rotações do impelidor acima do valor de Nz,
ocorrendo o transporte de sólidos para a camada de espuma, independentemente de a partícula estar o u não hidrofóbica.
Na região de suspensão, os sólidos estão distribuídos na célula, de tal forma a permitirem a ocorrência dos fenômenos
de colisão, adesão e transporte do agregado para a camada de espuma de forma seletiva, ou seja, !lotação verdadeira.
Também pode ser observado que há uma faixa de diâmetro de partículas onde a qualidade da suspensão do material é
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mais adequada. pois as fraçoes mais grossas são mais dificilmente incorporadas à polpa mineral, enquanto que as
fraçõcs mais finas são mais susceptíveis ao entraimnent. Ambas as situaçoes são desfavoráveis ú tlolação. A situação
onde ocorre a suspensão foi delimitada em 0,6 Nz< N<Nz, de acordo com Westhuizen (2005).
A Figura 7 também sugere que células de !lotação devem operar cm rotações do impelidor cm valores abaixo do valor
de rotação crítica. Por outro lado, quando se traia de condicionadores de polpa, deve-se operar cm valores de rotação do
impclidor acima da rotação critica, de modo a obter o máximo de suspensão de sólidos ao longo de todo o volume do
tanque.
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Figura 7 Sedimentação, suspensão c arraste de partículas de apalita cm célula de flotação de laboratório

4 CONCLUSÃO
O slatus da suspensão de partículas foi caracterizado por meio de medidas da velocidade de bombeamento c
pelo método da rotação crítica de Zwictering. A caracterização do bombeamento do impelidor em célula mecânica de
flotação de laboratório foi realizada utilizando um micromolinete , indicando que a presença do ar prejudica a
capacidade de bombeamento do rotor. O slatus da suspensão de sólidos foi avaliado através do "critério 1-s" de
Zwielering, constatando-se, por inspcção visual, que rotações superiores à rotação crítica (N z) favorecem o arraste
hidrodinúmico de partículas para a camada de espuma de células de notação de laboratório . Os resultados também
mostraram que hú uma faixa de diümelro de partículas cm que ocorre uma melhor qualidade da suspensão de sólidos
dentro do equipamento, onde as partículas mais grossas (0,254 mm) são mais dificilmente incorporadas à polpa,
enquanto as mais finas (0,090 mm) são mais facilmente arrastadas para a camada de espuma, de aco rdo com a relação
N/Nz. Os res ultados também mostram que, no caso de condicionadores de polpa, a rotação de operação do impelidor
deve ser superior à rotação crítica de Zwiclcring.
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