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RESUMO 
 
No presente trabalho, foi avaliada a influência do tipo de surfatante na velocidade 
superficial do ar, no diâmetro das bolhas e na espessura da camada de espuma em 
uma célula de flotação mecânica. Os estudos, conduzidos em um analisador de 
tamanho de bolhas acoplado à célula de flotação Magotteaux, mostraram que o 
propileno glicol metil éter foi mais eficaz que o metil-isobutil carbinol no sentido de 
permitir a geração de bolhas menores e proporcionar uma maior velocidade 
superficial do ar, em baixas concentrações. Ademais, as espessuras das camadas 
de espuma obtidas com o propileno glicol foram maiores nas diferentes 
concentrações dos reagentes e nas vazões de ar estudadas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: surfatante; diâmetro de bolha; velocidade superficial do ar. 
 
ABSTRACT 
 
In the present work, it was evaluated the influence of surfactant type on the 
superficial air velocity, the bubble diameter and the froth height in a mechanics 
flotation cell. The studies, conducted on a size analyzer coupled to the Magotteaux 
flotation cell, showed that the propylene glycol methyl ether was more effective than 
methyl isobutyl carbinol in order to allow the generation of smaller bubbles and to 
provide a larger superficial air velocity, at low concentrations. Moreover, the froths 
heights obtained with propylene glycol were higher in different reagents 
concentrations in the air flowrates studied. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Espumantes são espécies químicas surfatantes, que se caracterizam pela 
configuração heteropolar de suas moléculas, ou seja, pela existência de um grupo 
funcional polar ligado quimicamente a uma cadeia hidrocarbônica apolar. Esses 
reagentes adsorvem preferencialmente na interface líquido-gás, atuando na redução 
da tensão superficial, minimizando significativamente o fenômeno da coalescência 
de bolhas, influenciando no tamanho das mesmas e na velocidade superficial das 
bolhas de ar geradas no processo. Além disso, são capazes de aumentar a 
probabilidade de colisão bolha-partícula, facilitar a adesão, tornar as bolhas mais 
estáveis, favorecer o transporte e a velocidade da flotação (Baltar, 2010) e 
estabilizar a espuma (Grau et. al., 2005). 
 
Os espumantes mais amplamente empregados na flotação são os alcoóis 
aromáticos, os alcoóis alifáticos e os poliglicóis (Baltar, 2010). O mais conhecido 
representante da classe dos alcoóis alifáticos é o metil-isobutil carbinol (MIBC). Em 
relação aos poliglicóis, mais especificamente o poliglicol éter, a estrutura química 
comum dessa classe de espumante é: 
 

 R - [O - C3H6 ]n – OH                                                  (1) 

 

Gupta et.al. (2007) estudaram a influência do tipo de espumante no tamanho das 
bolhas e na estabilidade da espuma. Constataram que o poliglicol éter foi mais 
eficaz no sentido de minimizar e até impedir o fenômeno da coalescência de bolhas, 
além de ser capaz de gerar uma espuma mais estável. Esses mesmos 
pesquisadores avaliaram o desempenho do MIBC e do Dow Froth na flotação de 
carvão, e concluíram que o MIBC proporcionou uma seletividade maior, sendo mais 
adequado na flotação de partículas ultrafinas. Em contrapartida, o Dow Froth foi 
mais seletivo para partículas maiores, favorecendo a recuperação. Estudos 
semelhantes com MIBC foram conduzidos por Gourram-Badri et.al. (1997), nos 
quais foi possível reduzir a coalescência imediata a 0% com uma baixa 
concentração do espumante, da ordem de 30 ppm. 
 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Reagentes  
 
Os espumantes empregados foram o metil-isobutil carbinol (MIBC), e o Flotanol D14, 
um propileno glicol, fornecido pela Clariant. Foram preparadas soluções desses 
reagentes nas concentrações de 5, 30, 60, 90 e 120 mg/L. 
 
2.2. Equipamentos 
 
2.2.1. Célula de flotação Magotteaux 
 
Os ensaios foram conduzidos em uma célula de flotação Magotteaux modelo 
FM001, equipada com uma cuba de acrílico com volume de 5 litros. O painel do 
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equipamento possui sistemas de controle de rotação, vazão de ar e pressão de 
alimentação. A célula opera sob condição de aeração forçada, sendo possível o 
ajuste por meio de um rotâmetro que permite variar a vazão de ar até 20 L/min. Nos 
ensaios foram utilizadas vazões de ar de 2, 6, e 10 L/min, com a célula operando a 
1000 rpm em todos os experimentos. 

 
2.2.2. Analisador de tamanho de bolhas 
 

Para avaliar a influência do surfatante no tamanho das bolhas, foi adotado o 
diâmetro médio de Sauter (ds), o qual é calculado pela equação: 
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Onde dbi é o diâmetro de bolha e ni é o número de bolhas. 
 
O equipamento Bubble Sizer Anglo Platinum, acoplado à célula de flotação, dispõe 
de um reservatório localizado no topo do equipamento, um compartimento para 
instalação da câmera fotográfica, um tubo de acrílico, que fica parcialmente imerso 
na célula de flotação, além de uma fonte de luz. As soluções dos espumantes eram 
transferidas para a cuba de acrílico, sendo subsequentemente acionados a agitação 
e a aeração. As bolhas geradas na célula de flotação ascendem pelo tubo imerso e 
passam pela câmara de visualização, onde são fotografadas. Continuam então o 
movimento ascendente e vertical, da câmara de visualização para o reservatório. A 
variação de volume da solução do espumante no reservatório, durante um 
determinado intervalo de tempo, permite calcular a vazão de ar no tubo. 
  
A velocidade superficial do ar é determinada a partir da vazão de ar e da área de 
seção reta do tubo. A fonte de luz LED é utilizada para garantir o contraste da 
imagem. A aquisição das imagens foi realizada com uma câmera digital Canon 
Power Shot S95, e o processamento das mesmas foi feito no software Stone Three 
Bubble Sizer, o qual fornece informações a respeito do número de bolhas e dos seus 
diâmetros máximo, mínimo e médio de Sauter. A Figura 1 mostra a célula de 
flotação Magotteaux e o compartimento do Bubble Sizer, onde a câmera fotográfica 
é instalada. 
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Figura 1. Célula de flotação Magoteaux (a) e o Bubble Sizer (b). 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Figura 2 mostra os resultados da velocidade superficial do ar medida em função 
da concentração do MIBC. Os valores da velocidade obtidos para a vazão de 10 
L/min são maiores e aqueles correspondentes à vazão de 2L/min são os menores, 
em toda faixa de concentração estudada. As três curvas apresentaram 
comportamento semelhante, ou seja, no intervalo de concentrações de MIBC entre 0 
e 30 mg/L apresentam crescimento aproximadamente linear. Para concentrações 
acima de 30 mg/L as curvas correspondentes às vazões de 2 e 6 L/min possuem 
valores da velocidade aproximadamente constantes. Para a vazão de 10 L/min, a 
velocidade cresce sensivelmente para valores de concentração entre 30 e 60 mg/L, 
e diminui no intervalo de concentrações entre 90 e 120 mg/L. É importante ressaltar 
que em baixas concentrações de MIBC, (entre 0 e 5 mg/L), a vazão de ar não exerce 
nenhuma influência significativa na velocidade. Tal comportamento só é verificado 
em concentrações iguais ou superiores a 30 mg/L. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Velocidade superficial do ar em função da concentração do surfatante (MIBC). 

a b 
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Na presença do Flotanol D14 (Figura 3), não há mudança significativa na tendência 
das curvas da velocidade superficial. Entretanto, em baixas concentrações de 
surfatante, a velocidade aumenta de forma mais acentuada quando comparada com 
as velocidades obtidas na presença do MIBC. Nas concentrações acima de 30 mg/L 
a velocidade permanece aproximadamente constante para as vazões de 2 e 6 L/min. 
Na vazão de 10 L/min a velocidade superficial diminui sensivelmente nas 
concentrações entre 30 e 90 e apresenta um pequeno aumento para concentrações 
que variam de 90 a 120 mg/L. Diferentemente do ensaio com MIBC, na presença do 
Flotanol D14 a vazão de ar influencia na velocidade superficial a partir da 
concentração de 5 mg/L. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Velocidade superficial do ar em função da concentração do surfatante (Flotanol D14). 

 
Em relação ao diâmetro médio de Sauter, as curvas que o representa possuem o 
mesmo comportamento, ou seja, decrescem em baixas concentrações e alcançam 
um patamar nas demais concentrações.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Diâmetro médio de Sauter em função da concentração do surfatante (MIBC). 
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Os resultados obtidos com o MIBC, representados na Figura 4, mostraram que o 
valor da concentração de coalescência crítica (CCC) foi de aproximadamente 11 
mg/L e, portanto, coerente com aqueles obtidos por Gupta et. al. (2007) e Melo & 
Laskowski (2006), cujos valores foram 11,5 e 11,2 mg/L, respectivamente. No caso 
do Flotanol D14 (Figura 5), o diâmetro de Sauter diminui acentuadamente no 
intervalo de concentrações entre 0 e 5 mg/L do surfatante e quase não se altera 
para concentrações acima de 5 mg/L (CCC), embora seja afetado pela vazão de ar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Diâmetro médio de Sauter em função da concentração do surfatante (Flotanol D14). 

 
As Figuras 6 e 7 mostram a variação da espessura da camada de espuma com a 
concentração de MIBC e Flotanol D14 respectivamente. Observa-se claramente que 
quanto maior a vazão de ar, maior é a espessura da camada de espuma. Além 
disso, para uma mesma vazão de ar, a espessura da espuma é sempre maior na 
presença do Flotanol D14, para quaisquer concentrações dos surfatantes. No que se 
refere aos resultados com MIBC, para as vazões de 2 L/min e 6 L/min, a camada de 
espuma pouco varia com a concentração do espumante. Para a maior vazão de ar 
(10 L/min) a variação na altura da espuma é mais significativa. Os resultados com o 
Flotanol D14 mostraram que na vazão de 10 L/min, a espessura da espuma 
praticamente não varia com a concentração do surfatante.  
 
As distribuições dos tamanhos de bolha obtidas na presença dos surfatantes são 
mostradas nas Figuras 8 e 9. Inicialmente a concentração do surfatante foi mantida 
constante (60 mg/L) em três diferentes vazões de ar. Posteriormente, as 
distribuições foram obtidas em três diferentes concentrações do espumante, 
permanecendo fixa a vazão de ar (6 L/min). Os resultados mostram que a vazão de 
ar quase não interfere na distribuição dos tamanhos, ou seja, as curvas praticamente 
coincidem nas três diferentes vazões de ar (Figura 8a). Por outro lado, a 
concentração do surfatante influencia no aspecto das curvas de distribuição, 
sobretudo no caso do MIBC. Em relação ao Flotanol D14 (Figura 9), a mudança 
significativa na distribuição ocorre quando a concentração aumenta de 0 para 5 
mg/L, porém quando a concentração aumenta desta última para 120 mg/L o aspecto 
da curva de distribuição pouco se modifica. Esse comportamento vem a corroborar 
os resultados do diâmetro de Sauter, permitindo concluir que uma pequena 
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quantidade de Flotanol D14 já é capaz de reduzir significativamente o tamanho das 
bolhas. Por outro lado, concentrações maiores pouco afetam o diâmetro. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Altura da camada de espuma em função da concentração do surfatante (MIBC). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Altura da camada de espuma em função da concentração do surfatante Flotanol D14. 
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Figura 8. Distribuição dos tamanhos de bolha na presença da solução de MIBC (60 mg/L) 
variando-se a vazão de ar (a) e na vazão de 6 L/min, variando-se a concentração (b). 

 

 
Figura 9. Distribuição dos tamanhos de bolha na presença da solução de Flotanol D14 (60 
mg/L) variando-se a vazão de ar (c) e na vazão de 6 L/min, variando-se a concentração (d). 

 
Na Figura 10 são mostradas as imagens das bolhas geradas nas soluções de MIBC 
(a) e Flotanol D14 (b) na concentração de 90 mg/L e vazão de ar de 6L/min. Pode-se 
observar a presença de bolhas maiores na solução de MIBC (Figura 10a). 
 
A Figura 11 mostra as imagens da camada de espuma em presença de MIBC (a) e 
Flotanol D14 (b) nas mesmas condições de concentração (90 mg/L) e vazão de ar (2 
L/min). As espumas, geradas pelo Flotanol D14 são mais compactas, estáveis e 
espessas, quando comparadas às geradas pelo MIBC. Em seus estudos com MIBC 
e poliglicol éter, Gupta et. al. (2007) sugerem que a maior massa molecular deste 
último pode explicar a maior viscosidade e estabilidade da camada de espuma. Além 
disso, os pesquisadores fizeram uma análise das orientações das moléculas dos 
espumantes na interface ar-água. O MIBC tem somente um grupo hidroxila na 
molécula que interage com uma molécula de água, de modo que a orientação da 
molécula do espumante é vertical em relação à interface. O poliglicol éter possui 
vários grupos oxigenados em sua estrutura que podem interagir com várias 
moléculas de água. Isso contribui de forma positiva para a adsorção do surfatante 
aumentando a viscosidade da espuma e estabilizando-a. 
 

a b 

c d 
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Figura 10. Imagens das bolhas na presença de MIBC (a) e Flotanol D14 (b), na concentração de 

90 mg/L. 

 

        
Figura 11. Espessura da camada de espuma com MIBC (a) e com Flotanol D14 (b), para a 

concentração do espumante de 90 mg/L. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Foi observado um aumento da velocidade superficial do ar e diminuição do diâmetro 
médio de Sauter na presença do poliglicol éter (Flotanol D14), em baixas 
concentrações do surfatante, a partir de 5 mg/L. Tais resultados não ocorrem tão 
significativamente na presença do MIBC. 
 
A vazão de ar exerce influência no diâmetro médio, na espessura da camada de 
espuma e, evidentemente, na velocidade superficial das bolhas de ar geradas na 
célula de flotação. No que se refere à velocidade superficial do ar, no entanto, em 
baixas concentrações do MIBC (entre 0 e 5 mg/L) a velocidade não é influenciada de 
modo significativo pela vazão de ar, diferentemente do que ocorre nas demais 
concentrações. 
 
A concentração de coalescência crítica (CCC) do MIBC foi de aproximadamente 11 
mg/L, um valor coerente com aqueles da literatura e maior que o encontrado para o 
Flotanol D14, que ficou em torno de 8 mg/L. 
 

a b 

a b 
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Em relação à espuma, a vazão de ar influencia na espessura conforme observado 
na Figura 11. As espumas geradas nas soluções do Flotanol D14 foram mais 
espessas, compactas e estáveis.  
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