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RESUMO 
 
A flotação é um processo complexo no qual estão presentes fenômenos físico-
químicos e hidrodinâmicos. O desempenho da flotação está relacionado com a 
probabilidade de colisão bolha-partícula e a estabilidade do agregado formado. 
Atualmente um dos maiores desafios da indústria mineral é a flotação de partículas 
finas e ultrafinas por apresentarem baixa recuperação. Assim uma possível solução 
para aumentar a recuperação dessas partículas é a utilização de bolhas com 

tamanho intermediário (100-1000 m). Portanto, determinar e controlar o tamanho 
de bolhas tornam-se ações importantes para produzir bolhas na faixa de diâmetros 
desejada. Desta forma, este trabalho teve por objetivo estudar a caracterização e 
controle do tamanho de bolhas em uma coluna de flotação. Para determinação do 
tamanho das bolhas foi utilizada a técnica de amostragem de bolhas e filmagem 
direta no sistema ar-água. Sondas de medidas também foram utilizadas para 
determinação da distribuição do tamanho de bolhas, no sistema ar-água e na 
flotação de minério. Os resultados mostraram que bolhas de tamanho intermediário 
e em condições com alto holdup, são geradas preferencialmente com maiores 
valores de concentração de tensoativo e de velocidade superficial do gás. Estes 
efeitos foram quantificados. Os resultados obtidos com a sonda mostraram uma 
redução do tamanho de bolha quando minério é adicionado ao sistema. 
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ABSTRACT 
 
Flotation is a complex process in which is present physicochemical and 
hydrodynamic phenomena. The flotation performance is related to the probability of 
particle-bubble collisions and stability of aggregate formed. Currently one of the 
biggest challenges of the mining industry is the flotation of fine and ultrafine particles 
due to their low recovery. Thus, a possible solution to increase the recovery of these 

particles is to use bubbles with intermediate size (100-1000 m). Therefore, 
determining and controlling the bubble size become important actions to produce 
bubbles in the range of desired diameters. Thus, this study aimed to study the 
characterization and control of bubble sizes in a flotation column. To determine the 
size of the bubbles was used sampling and direct shoot bubbles techniques in the 
air-water system. Probes were also used to determine the bubble size distribution 
(BSD) on air-water system and ore flotation. The results showed that mid-sized 
bubbles and high air holdup conditions are preferably generated with higher 
surfactant concentration values and superficial gas velocity. The results obtained with 
the probe showed a reduction in the bubble size when ore is added to the system. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A flotação em coluna é um processo físico-químico, sendo uma das técnicas mais 
utilizadas industrialmente na concentração mineral, por apresentar um 
aproveitamento de minérios complexos e de baixos teores de forma econômica e 
com bons rendimentos (Oliveira e Aquino, 2006). A interação bolha-partícula é o 
sub-processo principal da flotação, e a eficiência de colisão bolha-partícula está 
diretamente relacionada com o tamanho das partículas e das bolhas de ar. Portanto, 
um maior conhecimento sobre como ocorre essa interação e de que maneira ela 
pode ser favorecida são de extrema importância para alcançar melhorias na flotação 
mineral. 
 
Atualmente, um dos principais problemas enfrentados na indústria mineral é o 
aproveitamento das partículas finas e ultrafinas, as quais tem apresentado baixo 
desempenho na flotação, devido à baixa probabilidade de colisão bolha-partícula. 
Filippov et al. (2000) mostraram que microbolhas não foram tão eficientes quanto o 
esperado no beneficiamento dessas partículas, apresentando altas perdas de 
partículas de interesse no rejeito, devido à sua baixa velocidade de ascensão. 
Diante disso, uma segunda alternativa é então promover uma flotação com maiores 
valores de holdup e com uma maior distribuição de tamanho de bolhas (DTB), 

principalmente bolhas na faixa intermediária (100-1000 m), para se obter um 
melhor desempenho na flotação dessas partículas. 
 
Portanto, visto que o diâmetro de bolha é uma variável importante na otimização 
desse processo, a determinação e controle do tamanho das bolhas formadas 
tornam-se essenciais para caracterizar o processo de flotação e, assim, determinar 
os valores operacionais que resultem em melhores recuperações do mineral de 
interesse (Ribeiro, 2012). Dentre as técnicas reportadas, a filmagem e análise de 
imagens têm se apresentado como a mais utilizada e com informações mais 
precisas a respeito das DTB da coluna de flotação. 
 
Portanto, diante da necessidade de uma DTB com uma maior faixa de valores e de 
uma maior compreensão do processo de flotação, esse trabalho teve por objetivo o 
estudo de determinação e controle do tamanho de bolhas em uma coluna de 
flotação. O controle do tamanho de bolhas foi relacionado com o holdup de ar e com 
a porcentagem de bolhas intermediárias obtido nas condições estudadas. As bolhas 
foram medidas a partir de técnicas de filmagem. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1. Unidade experimental 
 
A unidade experimental, representada pela Figura 1, encontra-se no Laboratório de 
Sistemas Particulados da Faculdade de Engenharia Química da Universidade 
Federal de Uberlândia. A unidade consiste de uma coluna de flotação feita em 
acrílico composta de uma seção cilíndrica com 150 cm de comprimento e 4 cm de 
diâmetro, abaixo uma seção tronco-cônica com 9,5 cm de altura e abaixo desta 
outra seção cilíndrica com 12 cm de altura e 10 cm de diâmetro. 
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Legenda: 
 
1- alimentação de água 
2 - ponto de coleta do concentrado 
3 - rotâmetro de água 
4, 10 e 13 – bomba peristáltica 
5 e 6 – pontos de amostragem do 
holdup 
7 – manômetros diferenciais 
8 e 9 - sistema de alimentação de ar 
comprimido com filtro de ar e 
rotâmetro 
11 – Venturi 
12 – manômetro 
14 – aerador 
15 – ponto de coleta do rejeito 
16 – sistema de amostragem de 
bolhas 

 

Figura 1. Unidade Experimental. 

 
A coluna de flotação foi construída de forma que fosse possível a geração de bolhas 
através de duas diferentes técnicas: a geração de bolhas com o sistema operando 
com ar disperso, no qual a alimentação de ar é feita diretamente no aerador (14), e 
também, a geração de bolhas pela passagem forçada da corrente de recirculação 
por um Venturi (11), com restrição de 2 mm de diâmetro. Para os testes de medida 
de distribuição de tamanho de bolhas na flotação de minério, foi adicionada água de 
lavagem, cuja alimentação era feita no topo da coluna através de uma bomba 
peristáltica, com a vazão de água medida por um rotâmetro conforme mostra o 
ponto 3 da Figura 1. A alimentação de tensoativo foi realizada no mesmo ponto de 
alimentação de ar no Venturi (item 13 da Figura 1). O tensoativo utilizado foi o 
Genagen. 
 
2.2. Metodologia experimental 
 
2.2.1. Metodologia para medida de holdup 
 
Os valores de holdup de ar da coluna foram obtidos a partir dos manômetros 
diferenciais (7) acoplados à coluna, como ilustrados na Figura 1. Assim a partir dos 
valores de pressão obtidos foi possível obter o valor de holdup (Dobby et al., 1988). 
Os desníveis observados nos manômetros eram coletados no momento em que não 
se observava uma variação significativa no holdup da coluna. 
 
2.2.2. Metodologia para medida do diâmetro de bolhas  
 
Foram utilizadas duas técnicas para medida do tamanho de bolhas no sistema ar-
água. A primeira técnica, amostragem de bolhas, consistia na filmagem estática de 
bolhas capturadas da coluna de bolhas. Para tal, o sistema de amostragem de 
bolhas era composto de um amostrador (projetado por Ribeiro 2012), uma câmera 
de alta velocidade e um estereomicroscópio. A amostragem era feita através de um 
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tubo de aço, com 1 cm de diâmetro interno e 10 cm de comprimento posicionado no 
centro e com um ângulo de 45º com relação à coluna. A segunda técnica, filmagem 
direta, obtinha imagem das bolhas em estado dinâmico, ou seja, as bolhas em 
movimento na coluna eram filmadas, com uma câmera de alta velocidade, 
posicionada em paralelo com a coluna. Para medida de bolhas durante a flotação 
foram utilizadas as sondas PVM (Particle Vision and Measurement) e FBRM 
(Focused Beam Reflectance Measurement). A PVM faz a filmagem das bolhas no 
sistema e a FBRM realiza a medição do tamanho das bolhas. As sondas foram 
acopladas a coluna e realizavam medidas do tamanho das bolhas através da 
emissão de um laser óptico, obtendo os resultados em tempo real.  
 
2.3. Planejamento experimental 
 
Para caracterização da distribuição de bolhas geradas foi proposto um PCC 
(Planejamento Composto Central), conforme mostrado na Tabela 1.  
 

Tabela 1. Planejamento Composto Central. 

Teste 
JG 

(cm/s) 
C 

(ppm) 
Qt 

(mL/min) 
t 

(min) 

1 0,5 15 50 5 

2 0,5 15 50 20 

3 0,5 15 100 5 

4 0,5 15 100 20 

5 0,5 50 50 5 

6 0,5 50 50 20 

7 0,5 50 100 5 

8 0,5 50 100 20 

9 2,0 15 50 5 

10 2,0 15 50 20 

11 2,0 15 100 5 

12 2,0 15 100 20 

13 2,0 50 50 5 

14 2,0 50 50 20 

15 2,0 50 100 5 

16 2,0 50 100 20 

17 0,1 32,5 75 12,5 

18 2,4 32,5 75 12,5 

19 1,25 6,6 75 12,5 

20 1,25 58,5 75 12,5 

21 1,25 32,5 38 12,5 

22 1,25 32,5 112 12,5 

23 1,25 32,5 75 1,4 

24 1,25 32,5 75 23,6 

25 1,25 32,5 75 12,5 

26 1,25 32,5 75 12,5 

 
Esse planejamento tinha por objetivo quantificar a influência de quatro variáveis 
independentes: velocidade superficial do gás (JG), concentração de tensoativo (C), 
vazão de alimentação de tensoativo (Qt) e tempo de operação (t) nas respostas: 

diâmetro médio de Sauter (d32[m]), holdup de ar (εo[-]) e porcentagem de bolhas 
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intermediárias (PBI[%]). A porcentagem de bolhas intermediárias corresponde à 
razão entre a quantidade de bolhas medidas com tamanho na faixa de 100 a 1000 

m, com a quantidade total de bolhas medidas em cada teste. Os testes foram 
realizados em regime batelada. A fim de manter a ortogonalidade do sistema foi 
utilizado α = 1,483 (nível extremo do planejamento experimental). Na Tabela 1 
encontram-se os valores correspondentes a cada nível utilizado nos testes do PCC. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na análise de regressão dos resultados do PCC, as variáveis independentes foram 
adimensionalizadas conforme as equações apresentadas na Tabela 2. 
 

Tabela 2. Variáveis adimensionalizadas. 

Velocidade Superficial 
da Fase Gasosa (JG) 

Concentração de 
Tensoativo (C) 

Vazão de alimentação 
de tensoativo (Qt) 

Tempo de 
operação (t) 

G
1

J (cm/s) - 1,25
x =

0,75
 

2

C (ppm) - 32,5
x =

17,5
 

3

Q (mL/min) - 75
x =

25

t  4

t (min) - 12,5
x =

7,5  

 
Nos ajustes apresentados pelas equações da Tabela 3, y1 é o holdup (εo) com R2= 
0,99, y2 é o diâmetro médio de Sauter (D32) com R2= 0,92, y3 é a porcentagem de 
bolhas intermediárias (PBI) com R2= 0,87. Vale ressaltar que, a análise de regressão 
dos parâmetros foi realizada com um nível de significância de 10%. 
 

Tabela 3. Equações empíricas obtidas a partir da análise dos resultados do PCC. 

' '

1 1 1y =10,49+x b +x B x  

1

2

1 1

3

4

x3,66 -1,46     0,15      0           0

x1,11  0,15       0       0,28        0
b =  e B =   x=

x1,01   0         0,28      0        -0,13

0,88   0           0      -0,13     -0,52 x

   
   
   
   
   
   


 
 
 
 
 

 

' '

2 2 2y =1383+x b +x B x  

1

2

2 2

3

4

x 232 -225      0       0      0

x-365    0      160     0      0
b =  e B =   x=

x -95    0        0       0      0

-104    0        0       0      0 x

    
    
    
    
    

     

 

' '

3 3 3y =50+x b +x B x  

1

2

3 3

3

4

x-7 11     4       0      -3

x 6  4      0       0      0
b =  e B =   x=

x 0  0      0       0     2,5

 7 -3      0     2,5     0 x

    
    
    
    
    

     

 

 
A regressão múltipla dos dados mostrou que foi significativo o efeito linear de todas 
as variáveis estudadas para todas as respostas avaliadas, com exceção da 
porcentagem de bolhas intermediárias (y3) na qual, o efeito linear da vazão de 
alimentação de tensoativo (x3) não foi significativo. Observa-se que, para o tamanho 
de bolha (y2), a variável que mais influenciou foi a concentração de tensoativo, visto 
que essa variável tem um efeito direto nessa resposta. A adição do tensoativo 
provoca a redução da tensão superficial do sistema o que contribui para diminuir a 
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coalescência entre as bolhas, tendo como consequência a produção de bolhas com 
menor diâmetro (parâmetro negativo). 
 
As Figuras 2 e 3 mostram a influência da velocidade superficial da fase gasosa (JG) 
e da concentração de tensoativo (C) no holdup de ar (εo) e no diâmetro médio de 
Sauter (D32), respectivamente. Para essa análise, as variáveis, vazão de 
alimentação de tensoativo e tempo de operação, foram fixadas no nível central do 
planejamento.  

  
Figura 2. Superfície de resposta para o holdup 

em função da velocidade superficial da fase 
gasosa e concentração de tensoativo. 

Figura 3. Superfície de resposta para o D32 
em função da velocidade superficial da fase 

gasosa e concentração de tensoativo. 

 
Observa-se que os maiores valores de holdup de ar (12-14%) foram alcançados em 
uma região determinada da superfície de resposta, a qual corresponde às 
velocidades superficiais do gás entre 1,2 e 2,4 cm/s relacionadas a uma faixa de 
concentração de tensoativo a partir de 30 ppm. Essa mesma região da velocidade 
superficial do gás na superfície obtida para o D32, corresponde às bolhas grandes 
para baixas e médias concentrações de tensoativo, e para maiores concentrações 
de tensoativo os valores de D32 indicam uma DTB com bolhas de tamanho 
intermediário. Zhou et al. (1993) observaram esse mesmo comportamento e 
afirmaram que os maiores valores de holdup na coluna não são necessariamente 
indicação de que foram geradas bolhas com diâmetro médio pequeno. Tal 
comportamento pode ser explicado pelo efeito de retardamento na ascensão das 
bolhas causado pela adição de tensoativos e/ou devido às maiores velocidades 
superficiais do gás. 
 
O comportamento da porcentagem de bolhas intermediárias (PBI) frente às variações 
da velocidade superficial do gás (JG) e da concentração de tensoativo (C) pode ser 
observado na superfície de resposta mostrada na Figura 4. O efeito quadrático da JG 
e a sua interação com a concentração de tensoativo mostram que há duas regiões 
que favorecem a geração de bolhas com tamanho intermediário. A primeira região 
com JG na faixa de 0,3 a 0,8 cm/s apresentou altos valores para a PBI. Porém, como 
foram vazões baixas, corresponderam também aos menores valores de holdup (2-
8%). Nessa região observou-se que PBI diminui com o aumento da concentração de 
tensoativo, pois, nessas condições, sem a adição de tensoativo, as bolhas geradas 
apresentaram tamanho intermediário a pequeno (REIS et al., 2014). Assim se 
utilizada uma alta concentração de tensoativo será favorecida a produção de 
microbolhas (Figura 3) e consequentemente menor PBI. 
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Figura 4. Superfície de resposta para a porcentagem de bolhas intermediárias (PBI) em função 

da velocidade superficial do gás e concentração de tensoativo. 

 
A segunda região, com altos valores de PBI, ocorreu quando se utilizou 
simultaneamente as maiores velocidades superficiais de gás e concentrações de 
tensoativo. Relacionando essa região com a superfície de resposta obtida para o 
holdup (εo), nota-se que corresponde aos maiores valores de εo encontrados (Figura 
3). Ou seja, essa é uma região de condição operacional desejada, pois bolhas 
intermediárias foram geradas em alta quantidade (>80%) e com valores de holdup 
dentro da faixa operacionalmente viável. Cumpre ressaltar que as mesmas 
tendências foram observadas para a vazão de alimentação de tensoativo e o tempo 
de operação, sendo a condição com os maiores valores de PBI obtidos também, para 
os maiores valores dessas variáveis. 
 
Utilizando as sondas do tipo FBRM e PVM foi possível obter a medida de tamanho 
de bolhas tanto para o sistema ar-água quanto para o sistema trifásico (ar-água-
minério), ou seja, durante a flotação.  
 

  
Figura 5. Comparação entre a DTB no sistema 

ar-água com e sem a adição de tensoativo. 
Figura 6. Comparação entre as DTB para o 

sistema ar-água e para a flotação de minério. 

 
Para o sistema ar-água as DTBs obtidas mostraram a ação do tensoativo diminuindo 
o tamanho das bolhas, conforme é mostrado na Figura 5, validando os resultados 
obtidos por Reis, et al. (2014). Uma informação importante obtida, a partir dos 
resultados da sonda, foi a influência da presença da terceira fase, minério, na DTB. 
A Figura 6 mostra que, quando foi adicionado o minério, a média do tamanho das 
bolhas foi menor do que no sistema operando apenas com duas fases, ar-água. 
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Nestes testes a velocidade superficial do gás foi igual a 2,3 cm/s e não foi 
adicionado tensoativo. Pode-se concluir, a partir dessa diminuição do tamanho de 
bolhas, que a presença do minério adsorvido na superfície das bolhas ou em 
solução no líquido presente entre as bolhas, contribuiu para evitar a coalescência 
entre as bolhas, tendo por consequência a diminuição do tamanho das bolhas. 
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
No planejamento composto central os resultados mostraram que a velocidade 
superficial de gás e a concentração de tensoativo influenciam de maneira mais 
efetiva no tamanho de bolhas e no holdup de ar, comparadas com as outras 
variáveis estudadas. A formação de bolhas intermediárias foi favorecida em 
condições de médio a altos valores de vazão de ar e de concentração de tensoativo, 
situação na qual, também se obteve altos valores para o holdup de ar. Os resultados 
obtidos com a sonda apresentaram as mesmas tendências observadas nas outras 
técnicas (amostragem de bolhas e filmagem direta), da ação do tensoativo no 
tamanho das bolhas. E também, foi possível avaliar a DTB durante o processo de 
flotação de minério e os resultados mostraram que as bolhas nessa condição foram 
menores do que as bolhas presentes no sistema bifásico (ar-água). 
 
 
5. AGRADECIMENTOS 
 
Agradecemos ao CNPQ e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais (FAPEMIG) pelo apoio Financeiro para a realização da pesquisa e ainda a 
FAPEMIG pelos recursos concedidos no Projeto de Participação Coletiva em 
Eventos Técnicos-Científicos. 
 
 
6. REFERÊNCIAS 
 
Dobby, G.S.; Yianatos, J.B.; Finch, J.A. Estimation of bubble diameter in flotation 
columns from drift flux analysis. Canadian Metallurgical Quarterly 1988; 27; 85-90. 
 
Filippov LO, Joussemet R, Houot R. Bubble spargers in column flotation: adaptation 
to precipitate flotation. Minerals Engineering 2000; 13(1); 37-51. 
 

Oliveira Mlm, De Aquino JÁ. Aspectos relevantes das colunas de flotação. HOLOS-
ISSN 1807-1600 2006; 1; 44-52. 
 

Reis AS, Gonçalves SM, Gardusi F, Filho AMR, Luz PHM, Barrozo MAS, Estudo de 
Caracterização da Distribuição de Bolhas em uma coluna de flotação. In: XX 
Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 2014 Oct 19-22, Florianópolis, SC. 
 

Ribeiro JA. Contribuição ao estudo experimental e em CFD da fluidodinâmica de 
colunas de bolhas com aplicações na separação de misturas oleosas e 
processamento mineral por ar dissolvido. [Tese de Doutorado] Faculdade de 
Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2012. 
 



Reis, A.S.; Reis Filho, A.M.; Carvalho, G.R.L.; Luz, P.H.M.; Barrozo, M.A.S. 

Zhou ZA, Egiebor NO, Plitt LR. Frother effects on bubble size estimation in a flotation 
column. Minerals engineering 1993; 6(1); 55-67. 


