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RESUMO 
 
A flotação é uma técnica de separação mineral baseada nas diferenças das 
características de superfície das várias espécies minerais presentes. O arraste 
hidráulico é um fenômeno que está associado ao processo de flotação, consistindo 
na recuperação de partículas por meio da interação de parâmetros físicos, como a 
vazão de ar introduzida no sistema, o tamanho, a forma e a massa específica das 
partículas, acarretando no arraste das mesmas através do fluxo gerado atrás das 
bolhas de ar em ascensão na polpa. O presente trabalho foi realizado a fim de 
encontrar uma função que modele o arraste hidráulico de partículas de apatita em 
tubo de Hallimond, tendo como base a influência da granulometria. Os ensaios de 
arraste foram realizados admitindo-se as frações granulométricas de – 300+212µm, -
212+180 µm, -180+150 µm e –150+106 µm, sem adição de reagentes. Cada ensaio 
foi executado admitindo-se 1,0 g de apatita. Então, inseriu-se 320 mL de água 
destilada com pH igual a 7 no tubo de Hallimond modificado, seguido de agitação 
durante um minuto para promover a suspensão de todas as partículas. Após 
agitação, ligou-se o sistema de aeração, iniciando o ensaio de arraste propriamente 
dito, o qual também teve duração de um minuto, conforme procedimento padrão. 
Cada ensaio foi constituído de três testes, ambos realizados nas mesmas condições, 
totalizando 48 testes. Os resultados demonstraram que há uma relação não linear 
entre a granulometria e o arraste, descrita por uma função gaussiana, a qual foi 
ajustada através do software Origin 9.0. Além disso, as partículas na fração 
granulométrica –212+180 µm apresentaram a maior intensidade de arraste para 
uma mesma vazão de ar. 
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ABSTRACT 
 
The flotation is a mineral separation technique based on differences of the surface 
characteristics of the several mineral species present. The hydraulic entrainment is a 
phenomenon that is associated to the flotation process, consisting in the recovery of 
particles through the interaction between physical parameters as the air flow 
introduced in the system, the particle size, shape and specific mass, resulting in the 
entrainment of the particles trough the flow generated behind air bubbles rising in 
pulp. The present work was performed in order to find a function that models the 
hydraulic entrainment of apatite particles in Hallimond tube, basing on influence of 
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the particle size. The entrainment tests were performed using the size fractions – 
300+212 μm, -212+180 μm, -180+150 μm e –150+106 μm, without adding reagents. 
Each test was executed using 1,0 g of apatite. Then, 320 mL of destiled water with 
pH equal to 7 was inserted in modified Hallimond tube, followed by agitation for 1,0 
minute to promote the suspension of all the particles. After agitation, the aeration 
system was activated, starting the entrainment test itself, which also had duration of 
one minute, according to standard procedure. Each test was performed in triplicate, 
totalling 48 tests. The results showed that there is a nonlinear relation between the 
particle size and entrainment, described for a gaussian function, which was adjusted 
trough the software Origin 9.0. In addition to this, the particles in size fraction –
212+180 μm presented greater intensity of entrainment considering a same air flow. 
  
KEYWORDS: flotation; hydraulic entrainment; particle size; apatite.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A flotação é uma técnica de concentração mineral que se baseia nas diferenças das 
características físico-químicas de superfície dos minerais para promover a 
separação. A flotação ocorre em uma suspensão em água (polpa), onde as 
partículas são obrigadas a percorrer um trajeto e num dado instante aquelas que se 
deseja flotar são levadas a abandoná-lo, tomando uma direção ascendente. 
 
A diferenciação entre as espécies minerais é dada pela capacidade de suas 
partículas se prenderem a bolhas de ar, fazendo com que o conjunto partícula-bolha 
se desloque verticalmente para a superfície, onde fica retido e é separado numa 
espuma, enquanto que as partículas das demais espécies minerais mantêm 
inalterada a sua rota (Luz et al., 2004). A seletividade do processo de flotação 
baseia-se no fato de que a superfície de diferentes espécies minerais pode 
apresentar distintos graus de hidrofobicidade, conceito associado à sua 
umectabilidade ou “molhabilidade” pela água, ou seja, maior ou menor afinidade pela 
fase gasosa. O conceito oposto à hidrofobicidade é designidado como hidrofilicidade 
(Chaves, 2013). 
 
O comportamento hidrofílico das espécies minerais pode ser alterado pela 
introdução de reagentes adequados ao sistema. Qualquer partícula mineral pode ser 
tornada hidrofóbica mediante a adição de substâncias à polpa. Além disso, é 
possível, estando presentes duas espécies minerais, induzir a hidrofobicidade em 
apenas uma delas, mantendo a outra hidrofílica, ou seja, é possível induzir uma 
hidrofobicidade seletiva (Baltar, 2008). 
 
Neethling e Cilliers (2002) realizaram um trabalho que descreve um modelo 
matemático para o movimento de sólidos no interior de uma espuma de flotação. Tal 
modelo é importante, uma vez que os processos que ocorrem no interior da zona de 
espuma na célula de flotação são críticos na determinação da recuperação tanto de 
partículas desejadas quanto daquelas não desejadas ao produto e, portanto, a 
qualidade de separação alcançada. 
 
O arraste hidráulico no processo de flotação corresponde à recuperação de 
partículas pelo fluxo gerado atrás das bolhas de ar em ascensão na polpa, não 
havendo adesão das partículas às bolhas mediante a ação do reagente coletor. 
Vários parâmetros são determinantes para a ocorrência do arraste, como a vazão de 
ar introduzida no sistema, o tamanho, a forma e a massa específica das partículas. 
No que tange ao processo de flotação industrial, o arraste de partículas hidrofílicas 
provoca a contaminação do concentrado e consequente redução do teor do mesmo. 
Por outro lado, a ocorrência do arraste hidráulico no processo de microflotação em 
tubo de Hallimond mascara a real eficiência do reagente coletor para determinado 
mineral. 
 
Segundo Drzymala (1994), gases borbulhando através da água em tubos de 
Hallimond causam arraste de partículas finas. As partículas são arrastadas com uma 
camada de água fluindo atrás das bolhas. Tais partículas estão sujeitas à força da 
gravidade, causando a sedimentação das mesmas. Então, as partículas que 
apresentam menor velocidade de sedimentação em relação à velocidade da camada 



Guimarães Júnior, P.; Silva, A.C.; Silva, E.M.S. 

de água atrás das bolhas podem ser arrastadas com as mesmas e transferidas ao 
receptor do tubo de Hallimond. 
 
Os dois mecanismos importantes pelos quais há a coleta de partículas em um 
operação de flotação são a adesão e o arraste (Subrahmanyam e Forssberg, 1988). 
Kirjavainen (1989) realizou um trabalho em célula de flotação, no qual os resultados 
indicaram que o arraste de partículas hidrofílicas é basicamente um fenômeno 
estatístico. Então, com base nos resultados experimentais, um modelo de 
probabilidade para o mecanismo de arraste foi apresentado. Zheng et al. (2006) 
realizou um trabalho em células de flotação industrial a fim de modelar o arraste 
hidráulico de partículas por meio da correlação entre a recuperação de água e o 
grau de arraste, constatando-se que tais variáveis são diretamente proporcionais. 
 
Por outro lado, o presente trabalho diferencia-se dos trabalhos elaborados por 
Kirjavainen (1989) e Zheng et al. (2006), sendo desenvolvido a partir de ensaios de 
arraste hidráulico realizados em tubo de Hallimond, no qual não há transferência de 
massa, a fim de analisar o comportamento das partículas de apatita individualizadas 
inseridas na água frente à passagem de um fluxo de ar na ausência de reagentes. O 
trabalho teve como foco o modelamento matemático do arraste hidráulico de 
partículas de apatita em tubo de Hallimond, baseando-se na influência do tamanho 
das mesmas. Os resultados obtidos foram apresentados na forma de gráficos e as 
curvas constituintes dos mesmos foram ajustadas através do software Origin 9.0. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
As amostras de apatita foram adquiridas junto à Mineração Zé da Estrada, a qual 
não é responsável pela lavra de apatita, porém comercializa amostras minerais. A 
Figura 1 apresenta as amostras de apatita nas frações granulométricas utilizadas 
nos ensaios de arraste hidráulico, os quais foram realizados em tubo de Hallimond 
modificado (Figura 2), admitindo massa de 1,0 g de apatita, conforme procedimento 
padrão.  
 
As vazões de ar utilizadas nos ensaios foram de 30, 35, 40 e 50 cm3/min, 
controladas através de um rotâmetro marca Dwyer, modelo RMA – ISI – SSV. As 
faixas granulométricas utilizadas nos ensaios de arraste foram de - 300 + 212 µm (-
48+65#), -212+180 µm (-65+80#), -180+150 µm (-80+100#) e -150+106 µm (-
100+150#), realizando-se uma correlação entre as vazões de ar e tais 
granulometrias, totalizando-se 16 ensaios. A pressão admitida foi de 
aproximadamente 69 kPa (10 psi) para todos os ensaios, além de uma agitação 
constante de 1.250 rpm para os mesmos. Cada ensaio foi realizado em triplicata 
visando à obtenção de resultados representativos. Logo, ao final do trabalho foram 
realizados 48 testes de arraste hidráulico. A Tabela 1 apresenta os ensaios 
realizados e as condições nas quais os mesmos foram executados. 
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a)                                                           b) 

  
c)                                                                 d) 

Figura 1. Imagens de microscopia óptica da apatita nas frações granulométricas 
utilizadas nos ensaios: a) –300+212 µm, b) –212+180 µm, c) –180+150 µm e d) –150+106 µm.  

 

  
Figura 2. Tubo de Hallimond modificado utilizado na realização dos ensaios de arraste 
hidráulico: A) Agitador magnético; B) Parte inferior; C) Extensor; D) Parte superior; E) 

Rotâmetro e F) Manômetro. 
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Tabela 1. Condições operacionais de realização dos ensaios de arraste hidráulico. 

Vazão (cm3/min) Granulometria (µm) Pressão (kPa) pH água 
Tempo de 

agitação (min) 
Tempo de 

aeração (min) 

30 

-300+212  

69 7 1 1 
-212+180 

-180+150 

-150+106 

35 

-300+212  

69 7 1 1 
-212+180 

-180+150 

-150+106 

40 

-300+212  

69 7 1 1 
-212+180 

-180+150 

-150+106 

50 

-300+212  

69 7 1 1 
-212+180 

-180+150 

-150+106 

 
A princípio, desmontou-se o tubo de Hallimond, inserindo a barra magnética na parte 
inferior do mesmo, cujo movimento foi induzido através do agitador magnético, 
seguido da inserção de uma amostra de 1,0 g de apatita, montando o tubo 
novamente. Em seguida, inseriu-se aproximadamente 320 mL de água destilada 
com pH de aproximadamente 7 e então, prosseguiu-se com a agitação durante 1 
minuto, de modo que todas as partículas ficassem em suspensão. Após agitação, 
ligou-se o sistema de pressão e vazão de ar (aeração), dando início ao ensaio de 
arraste propriamente dito, o qual também teve uma duração padrão de 1 minuto. 
Então, realizou-se a descarga do material contido no tubo de Hallimond em dois 
béqueres, sendo um destinado a receber o material “afundado” e o outro, o 
“arrastado”, valendo ressaltar que não houve a utilização de reagentes no processo. 
Realizada a descarga do tubo de Hallimond, iniciou-se o processo de filtragem a 
vácuo, obtendo-se dois produtos. Após filtragem, prosseguiu-se com a secagem dos 
materiais em estufa a uma temperatura de aproximadamente 60º C durante nove 
horas e após a retirada dos mesmos, aguardaram-se mais três horas em 
temperatura ambiente para, posteriormente, realizar a pesagem, registrando-se a 
massa de material “arrastado”, bem como a massa do “afundado”. A partir da massa 
total de material (arrastado e afundado), obteve-se a proporção em porcentagem do 
material arrastado. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O gráfico apresentado na Figura 3 mostra as curvas de correlação obtidas entre o 
arraste das partículas e a granulometria das mesmas para as vazões de ar de 30, 
35, 40 e 50 cm3/min, respectivamente e a Tabela 2 apresenta os parâmetros 
referentes a cada curva. O ajuste das curvas apresentadas foi realizado através do 
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software Origin 9.0, no qual o melhor ajuste consistiu em uma função gaussiana, 
caracterizada pela Eq. (1): 
 
 

𝑦 = 𝑦0 + 𝐴. 𝑒
−
(𝑥−𝑥𝑐)

2

2𝑤2     (1) 

 
Em que y corresponde ao arraste; x é a granulometria das partículas e y0, A, xc e w 
são constantes.  
 

 
Figura 3. Curvas que correlacionam a granulometria e o percentual de arraste para uma 

determinada vazão de ar. 

 
A Figura 4 apresenta a superfície gaussiana que correlaciona a vazão de ar, a 
granulometria e o arraste, dada por: 
 
 

𝑧 = 𝑧0 + 𝐴. 𝑒
[−
1
2
(
𝑥−𝑥𝑐
𝑤1

)
2
−
1
2
(
𝑦−𝑦𝑐
𝑤2

)
2
]
 (2) 

  
Em que z corresponde ao arraste; x é a granulometria das partículas; y é a vazão de 
ar; z0, A, xc, yc, w1 e w2 são constantes. 
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Figura 4. Superfície gaussiana de representação dos resultados que correlacionam a vazão de 

ar, a granulometria e o arraste. 

 
Para as curvas referentes às vazões de 30, 35, 40 e 50 cm3/min, obteve-se um 
coeficiente de correlação (R2) igual a 98,19%, 84,39%, 97,65% e 95,14%, 
respectivamente. Já em relação à superfície apresentada foi obtido um coeficiente 
de correlação (R2) igual a 95,78%. Através das curvas apresentadas, nota-se uma 
relação não linear entre o arraste das partículas e a granulometria para ensaios 
realizados em tubo de Hallimond. Entretanto, dentre as frações granulométricas 
admitidas nos ensaios, houve aquela que apresentou o maior grau de arraste em 
todas as vazões de ar utilizadas: -212+180 µm.  
 
 
4. CONCLUSÕES 

 

As curvas constituintes do gráfico, bem como a superfície que correlaciona a vazão 
de ar, a granulometria e o arraste, apresentaram a forma de um “sino” (característica 
da curva de Gauss) e tal comportamento pode ser explicado através do esquema de 
uma bolha de ar em ascensão num meio fluido. À medida que uma bolha toma uma 
direção ascendente, as linhas de fluxo contornam a mesma em sentido contrário. 
Partindo desse princípio, as partículas dentro do intervalo de faixas granulométricas 
representadas pela extremidade esquerda das curvas constituintes do gráfico 
apresentam as menores massas, possuindo uma maior tendência de serem 
carreadas para o fundo do tubo de Hallimond pelas linhas de fluxo que contornam a 
bolha. Em contrapartida, aquelas dentro do intervalo de faixas granulométricas 
representadas pela extremidade direita dos gráficos possuem massa suficiente para 
permanecerem no meio aquoso, podendo até colidirem com as bolhas. Finalmente, 
dentre as frações granulométricas consideradas neste trabalho, houve aquela (parte 
intermediária dos gráficos) em que as partículas apresentaram uma maior 
intensidade de arraste, visto que possuem determinada massa, proporcionando 
maior tendência em seguir a camada de água localizada atrás das bolhas, sendo 
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arrastadas pelas mesmas, uma vez que se trata de uma zona de menor pressão. 
Estudos mais avançados devem ser realizados devido à complexidade do assunto. 
Além disso, ensaios com partículas em outras frações granulométricas isoladas 
devem ser realizados e também, para cada ensaio, alimentar o tubo de Hallimond 
com partículas de diferentes granulometrias constituindo uma única amostra. 
Embora escassos, tais estudos contribuem com o fornecimento de informações 
potenciais quanto à obtenção do maior controle do processo de flotação na indústria, 
ou seja, possibilita reduzir ou eliminar material contaminante (partículas hidrofílicas) 
no concentrado. Já no processo de microflotação em tubo de Hallimond, a 
quantificação do arraste possibilita conhecer o rendimento real do processo de 
microflotação, visto que é uma técnica a partir da qual se deseja conhecer a máxima 
eficiência do reagente coletor para determinado mineral. Assim, é evidente que tanto 
as variáveis físicas quanto as químicas desempenham um papel importante no 
processo de flotação. 
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