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RESUMO
O co ntato en tre as bolhas de ar c as partículas dispersas tem especial importância no processo de Aotação. O tamanho das bolhas pode variar devido ao ll:nômeno de coalescência, sobre o qual tem influência a concentração do espumante resu ltando em
uma não unifórmidade do diümctro das bolhas. Para entender este comportamento foi estudado a influência da concentração do mctil - isobutil-carbinol (MIBC) c sua relação com o diilmctro médio das bolhas. A metodologia utili zada
para determinar o tamanho das bolhas foi baseada cm uma desenvolvida pela Universidade Técnica de Clausthal, que associa um capilar de vidro c uma sonda fotoclétrica para caracterizar as bolhas cm termos de distribuição volumétrica, superficial c numérica. com base no índice de rcfraç;lo das l ~tscs. Os experimentos foram rea li zados com concentrações va riando de
O a 16,3 ppm . Os diúmctros das bolhas apresentaram tamanhos variando de 2,27 a 2,67 mm em sis tema ar/água. O método
empregado representa uma alternativa aos métodos de anúlisc de im age m aplicados cm estudos similares.
PALAVRAS-CHAVE: Flotação; Bolhas; Espumantes; Instrumentação de processo; An á lises on-line.

ABSTRACT
ln lhe froth flotation proccss. thc contact bctwccn air bubblcs and dispcrscd particlcs has spccial importancc. Thc
si zc bubblcs may vary duc thc phcnomenon of coalcsccncc on which inftucnccs thc concentration of frother results in a
non-uniformity of thc bubblcs diamctcrs. To bcttcr undcrstand this bchavi or, it was studied the influencc of mcth ylisob ut yl-carbinol ( M IBC) conccntration and its rclation to thc avcragc dia meter of thc bubblcs. To mcas ure bubbles
si zcs. it was uscd a mcthodology dcvclopcd by thc Tcchnical Univcrsity of C lausthal that links a glass capillary tube and
a photoclcctric probc to charactcrizc thc bubhlcs in tcrms of distribution volume, surfacc and numcrical, based on index
of rc li·action of thc phascs prcscnts. Thc cxpcrimcnts wcrc madc wi th concentration ranged bctwccn 0-16.3 ppm. Thc
diamctcrs of the bubblcs wcrc sizcs ranging 2.27-2.6 7 mm in the systcm ai r I water. Thc method is an altcrnativc to
mcthods of imagc analysis applicd in s imilar studics.
KEY WORDS: Froth llotation: Flotation bubblcs; Flotation froths; Proccss inst rumentation; On-line analysis.
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L INTRODUÇÃO
A técnica de flotação é empregada na separação scletiva de mincrats com base nas diferenças existentes entre as propriedades superficiais das espécies. A eficiência da separação depende fortemente das condições em que ocorrem os contatos entre as bolhas e as partículas, etapa inicial e imprescindível para a flotação (Baltar, 2008). A freqüência das colisões aumenta com a redução do tamanho das bolhas, devido ao
aumento da área superficial disponível para o contato com as partículas.
Neste sentido, o fenômeno da coalcscência das bolhas é prejudicial já que implica em aumento do diâmetro
médio das bolhas. Uma das funções do reagente espumante é a de dificultar a coalescência. Uma pequena
adição do espumante tem forte influência no tamanho das bolhas (Grau et ai., 2005), cujo diâmetro médio
tende a diminuir até o tamanho original (Grau c outros, 2005; Azgomi c outros, 2007), A concentração
correspondente a esse tamanho limite é denominada concenlraçüo crítica de coalescência (ccc) que é característica de cada sistema (Cho e Laskowski, 2002).
O uso de espumantes em processos de flotação está relacionado com a necessidade de se reduzir a tensão superficial, manter a estabilidade da espuma, evitar a coalescência e facilitar a adesão das partículas hidrofóbicas às bolhas de ar (Baltar, 2008). O MIBC (Mctil-isobutil-carbinol) é um espumante amplamente usado
em processos de ftotação de minerais diversos (Sampaio e outros, 2007).
Outros autores têm mostrado a importância do controle do tamanho das bolhas cm um processo de
flotação (Haris, 1982; Xia e Peng, 2007). Apesar da importância do tema a dificuldade para se monitorar a
variação do tamanho das bolhas, em uma célula de ftotação, tem limitado o avanço do conhecimento relacionado à coalescência na flotação.
No trabalho utilizou-se uma técnica desenvolvida pela TUCiausthal (Tcchnische Univcrsitat Clausthal) da
Alemanha que faz uso de uma combinação capilar/ sonda fotoclétrica para capturar as bolhas e medir o sinal
através dos índices de refração das fases. Através do sinal e análise estatística é possível determinar o diâmetro das bolhas cm densidade numérica, área c volumétrica segundo manual do Hydromess 1.40 (Manual Hydromess, 2002).
A sonda consiste em um conjunto composto por um capilar de vidro, duas células luminosas c dois fototransistores. As bolhas são capturadas pelo capilar de vidro e transformadas cm elipsóides cilíndricos como
pode ser observado na Figura l(a). Quando o elipsóide cilíndrico passa pelos feixes das células luminosas
provoca uma perturbação no índice de refração da fase continua, dois fototransistores detectam o início e final
da interferência do sistema. O sinal bruto é tratado e convertido cm sinal quadrado para determinar o tempo
de passagem do elipsóide cilíndrico diante das células I (til c 2 (t 2). A possível dccalagcm entre os sinais gerados pelas células I e 2 é designada pelos tempos 13 c 14 respectivamente, Figura I ( b).

(a)

(h)

Figura I. Sonda de sucção fotoclétrica para captura de bolhas de ar c formação de elipsóide cilíndrico no capilar de
vidro que será regi strado pelo fototransislor cm (a), leitura do sinal bruto emitido pelos fototransistorcs c transformação
cm sinal quadrado cm (b).
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2. EXPERIMENTAL
Para caracterizar o diâmetro de bolhas, faz-se uso do aparato experimental mostrado na Figura 2 e
do software de aquisição Hydromcss® 1.40. Utiliza-se uma bomba de vácuo que tem como finalidade manter
a constante a velocidade de sucção no interior do capilar.
Segundo Paulo ( 1996), a velocidade de sucção da sonda (UaJPI c U0 JP2) pode ser calculada pela equação
(l). No caso ideal em que IJ e 14 (Figura 1-b), as velocidades de sucção são iguais. Desta forma, quando o
elipsóide cilíndrico formado no capi lar de vidro apresentar intervalo conveniente a sonda pode determinar o
comprimento (/) utilizando a equação (2).

a

a

ta

t•

Uaspt =-e UaSp2 =-

(I)

(2)

Onde:
a = distância entre as duas células luminosas;
13 e t4 = obtidos a partir das di fcrenças dos tempos t 1 c t2 entre as duas células (conforme figura 1-b)
I = comprimento do elipsóide cilíndrico (gota deformada no interior do capilar);
r1 e 11 = tempo de passagem do elipsóide cilíndrico diante das células luminosas l e 2
Se o elipsóide cilíndrico preencher a secção transversal do capilar, o diâmetro da esfera equivalente
ao volume da partícula (dv) que possui o mesmo volume do elipsóide cilíndrico pode ser calculado pela
equação (3), onde dcap corresponde ao diâmetro interno do capilar.

(3)

O aparato experimental faz uso de um computador com software do equipamento, Hydromess®
1.40, sonda fotoelétrica, capilar de vidro, coluna de acrílico com cerâmica porosa, quitazato e bomba de
vácuo. Os detalhes do aparato podem ser apreciados na Figura 2. Os componentes observados são: computador para aquisição de dados; interface Hydromcss/computador; capilar de vidro anexado a sonda; válvula de alívio para regulagem da velocidade de sucção de bolhas no capilar de vidro; quitazato para armazenamento do fluido succionado; bomba de vácuo que tem a função de gerar vácuo no quitazato c fornecendo vazão constante do ar que entra na coluna de Aotação; rotãmetro para medida da vazão de ar.

Sonda
fotoelétrica

Coluna de flotação

Capilar de vidro

v ávula

rr=".""""i~::IFm

Bomba de
Vácuo

~=9~

Rotâmetro

Figura 2. Aparato para detenninação de diâmetro de bolha cm coluna de flotação.
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As análises de diâmetro de bolhas foram feitas com todas as soluções em água destilada visando simular condições padrões.
Os capilares de vidro utilizados na sonda possuem diâmetro interno de 0,6 e 0,8 mm;
A sonda fotoelétrica foi calibrada em modo automático pelo software;
A velocidade de sucção foi ajustada em valores próximos de I ,5 m/s com auxílio de bomba de vácuo;
A vazão de ar se manteve constante cm 130 cml/min para todos os ensaios;
Os experimentos foram eKecutados usando o reagente MJBC;
As concentrações do espumante variaram de O a 16,3 ppm.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
O programa Hydromess~ 1.40 gera resultados da distribuição de diâmetro de bolha em termos de densidade numérica, superficial e volumétrica. Os resultados são apresentados em diâmetro de Sautcr, pois correlaciona superficic/volumc da partícula.
O estudo apresenta resultados da variação do diâmetro de bolhas usando o espumante MIBC. Os dados do
diâmetro médio arihnético obtido a partir da distribuição da densidade cm número de bolhas (d 1,O), o diâmetro médio obtido a partir da distribuição da densidade em área de bolhas (d 1,2) c o diâmetro médio obtido a partir da distribuição da densidade em volume de bolhas (d 1,3), podem ser determinados pelas
equações de (4) a (6).
(4)

d 12
•

M3,0

=

d13
•

M1
2=•
M2,0

=

(5)

M4,0

M1• 3 =
-M3,0

(6)

Para as expressões de (4) a (6) o momento M.,., resulta das seguintes expressões:

(7)

M

m,r

= Mm+r•o
MO

(8)

r.

Onde:
M = números inteiros que determinam o tipo de diâmetro característico (número área c volume);
d ~'diâmetro médio da gota;
q = função de distribuição de densidade em número, área ou volume:
dd = variação de diâmetro médio da gota.
Os dados dos diâmetros característicos podem ser observado!> na tabela I.
Tabela 1. Diâmetro médio obtido a partir de várias funções de distribuições
(vazão de ar constante e igual a 130 cm3/min).
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Mmc (ppm)

d1 ,0

du

d,.3

0,0
1,6
3,3
4,9
6.5
8,2
9.8
11.4
13.1
14,7
16.3

2,23
2,09
2,03
2,02
1,95
1,12
1.26
0,86
1,04
0.99
0.99

2,44
2.52
2,29
2,28
2.29
2,33
2,17
2,15
2, 12
2,18
1.77

2,55
2,67
2,45
2.43
2,43
2,49
2,29
2.27
2,33
2,37
2 47
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O gráfico apresentado na Figura 3 mostra a variação do diâmetro de bolhas com a concemração do MIBC, para
as distribuições de dcns1dade em número (qo), área ('h) e volume (<tJ). Para a distribuição da densidade cm volwne, podese notar que o diâmetro das bolhas diminuiu em 0,5 1 mm com a adição com aproximadamente 10 ppm de MlBC. Em
concentrações acima de 1O ppm os diâmetros das bolhas apresentam uma leve tendência a aumentar.
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Figura 3. Distribuição do diâmetro de bolhas em função da variação de concentração do espumante.

A equação (9) apresenta a função q3 da distribuição de densidade em volume de bolhas.

(8)

Onde:
dj = diâmetro médio de um intervalo de classes de gotas j;
Nj = número de gotas da classe j
.ó d =variação dos diâmetros extremos da classe j ;
M = número de c lasses
As Figuras 4 (a), (b) e (c), apresentam os resultados de uma análise realizada com Hydromess 1.40 em termos
de q3 para as concentrações de MIBC de Oppm, IOppm e 16 ppm com desvio padrão (s), dso e o erro (error).
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Figura 4. Curva de distribuições de densidade cm volume com as concentrações do MIDC em O ppm em (a), 10 ppm em
(b) e 16 ppm em (c).
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Embora a determ~nação de diâmetro de bolhas por meio da técnica combinada capilar/sonda foto elétríca e o
software Hydromess
1.40 apresente boa precisão, alguns parâmetros de medida podem ser criteriosos. Pode-se citar o diâmetro estimado da bolha que deve ser no mínimo três vezes maior que o diâmetro interno do
capilar e não ultrapassar 15 mm de comprimento do elipsóide cilíndrico, a velocidade de sucção ideal deve
ser da ordem de I ,5 m/s. O sistema não funciona em sistema com turbulência.

4. CONCLUSÃO
Estudou-se a possibilidade de se usar uma nova técnica para medição do tamanho de bolhas. Observou-se
que a técnica combinada capi lar/sonda fotoelétrica e o software Hydromess® 1.40 permite a medição o tamanho de bolhas geradas em uma coluna de fiotação. Com uma vazão de ar em 130 cm3/min, e na ausência de
espumante, o diâmetro médio das bolhas é de 2,51 mm,.
Os resultados mostraram uma relação entre o djâmetro médio das bolhas e a concentração do MTBC.
A variação da concentração do espumante de 1,6 para I 1,4 ppm provoca uma redução de 61%, 30% e 15
%, respectivamente, nos djâmetros médios da distribuição de densidade em volume, cm área e em número. Para concentrações de espumante acima de Ll ,4 ppm a variação provocada no diâmetro médio das boi has
é discreta.
A aplicação da técnica apresenta a lgumas I mitações, não sendo adequada cm sistemas turbulentos ou com
bolhas muito grandes. A velocidade de aspiração da sonda também pode ser causa de erros de leitura. A
técnica se destaca pela simplicidade, precisão e, sobretudo, pela rapidez na obtenção dos resultados.
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