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RESUMO 
 
Grande parte das pesquisas que são realizadas no campo da flotação se dá em 
escala de laboratório, sob condições experimentais controladas e muitas vezes 
distantes da realidade industrial. Para aprimorar o desempenho de células de 
flotação da Vale, o Instituto Tecnológico Vale (ITV) em parceria com a Universidade 
de São Paulo, caracterizou a hidrodinâmica de células mecânicas, buscando suas 
melhores condições de operação. Foram investigados parâmetros hidrodinâmicos e 
de dispersão de gás em um banco composto por quatro células mecânicas 
(FLSmidth modelo 190 – volume=42,5m3) que operam em série numa usina da Vale 
Fertilizantes, para flotação catiônica reversa de silicatos. São apresentados e 
discutidos os resultados obtidos apenas para as 2 primeiras células do banco, 
objetivando uma investigação inicial para efeitos de mapeamento das condições 
hidrodinâmicas de operação industrial do banco de flotação. Os resultados 
revelaram que a variação no consumo de potência, hold-up e velocidade superficial 
do gás, bem como o diâmetro das bolhas, sofreram variações significativas em 
função da rotação do impelidor. O desempenho do processo (recuperação de SiO2 
no flotado e teor de MgO no afundado), assim como a cinética de flotação, 
mostraram-se influenciados pela hidrodinâmica do sistema, indicando que um 
adequado ajuste deste elenco de variáveis permite melhorar o desempenho do 
processo. 
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ABSTRACT 
 
The majority of flotation research is accomplished in laboratory scale, under 
controlled experimental conditions and, most of the time, outlying from the industrial 
observations. Vale Institute of Technology (ITV), in a partnership with the University 
of São Paulo (USP), aimed at a hydrodynamic and gas dispersion characterization of 
FLSmidth 190 mod. The Industrial flotation bank is composed of 4 cells operating in 
series of Vale Fertilizer mill, for reverse flotation of silicates. This work presents and 
discusses the results for the first two cells of the industrial bank. As conclusion, the 
results depict a significant variation of the power draw, holdup, superficial gas 
velocity and also bubble diameter accordingly to the rotor speed magnitude. The 
metallurgical data (grades of SiO2 in the froth product and MgO grade in the sunk 
product) had also presented the influence of the rotor speed on the silicates froth 
recovery, indicating that appropriate conditions of these set of variables has led to an 
optimization of the flotation performance. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A flotação é uma operação unitária de separação complexa, que se utiliza de 
fenômenos de superfície para se concentrar os minerais de interesse. Desta forma, 
a flotação depende principalmente de fatores químicos para otimizar a 
hidrofobicidade das partículas minerais, mas é também fortemente influenciada pela 
hidrodinâmica e dispersão de gás nos equipamentos (Rahman, et al, 2013; Deglon 
et al., 2000). 
 
A hidrodinâmica da flotação vem sendo estudada e avaliada, em um grande número 
de células mecânicas de diferentes tamanhos, porém os trabalhos nesta área são 
considerados escassos frente a estudos termodinâmicos (Schwarz e Alexander, 
2005; Deglon et al., 2000). A hidrodinâmica exerce forte influência na performance 
da flotação uma vez que afeta a suspensão de sólidos, vazão de ar em células auto 
aeradas e por consequência distribuição e tamanho das bolhas, condicionamento e 
distribuição de reagentes bem como a eficiência de sub processos tais como colisão, 
adesão e estabilidade. A magnitude da rotação do impelidor se apresenta como fator 
preponderante no desempenho destes processos (Newell e Grano, 2006; Schwarz e 
Alexander, 2005). 
 
Muitos autores afirmam que os principais parâmetros hidrodinâmicos podem ser 
definidos por números adimensionais e parâmetros utilizados na área de tanques 
com agitação mecânica, tais como, potência líquida por volume (P/V), velocidade 
periférica (Uperif.), Número de potência (Np), Número de Froude (Fr), Número de 
Reynolds (Re) dentre outros. Já para a dispersão de gás, os principais parâmetros 
que podem ser definidos tais como velocidade superficial do gás (Jg), holdup do ar 
(ɛg), diâmetro de bolhas (db) e área superficial de bolhas (Sb) (Schubert e 
Bischofberger, 1978; Yianatos et al., 2001; Deglon et al. 2000; Nelson e Lelinski, 
2000). 
 
O dimensionamento de equipamentos e o desempenho de operações industriais de 
flotação muitas vezes se baseiam em dados obtidos em escalas reduzidas e com 
condições controladas. Porém muitas vezes estes dados em escalas menores se 
encontram distantes da realidade industrial. Desta forma este trabalho teve por 
objetivo apresentar e discutir resultados de caracterização hidrodinâmica e de 
dispersão de gás para um banco composto por quatro células mecânicas (FLSmidth 
modelo 190 – volume=42,5m3) que operam em série numa usina da Vale 
Fertilizantes. Como resultados são apresentados a investigação inicial realizada 
somente nas duas primeiras células do banco. Esta primeira investigação objetivou 
mapear as atuais condições hidrodinâmicas praticadas industrialmente no banco e 
desta forma adequar as demais células a uma condição proposta baseada nos 
resultados observados. Como continuidade deste trabalho, será realizado uma 
campanha de caracterização hidrodinâmica completa, em todas as 4 células do 
banco, bem como um balanço de massa e metalúrgico para cada célula, desta forma 
associando as condições hidrodinâmicas à performance da flotação reversa de 
silicatos. Como conclusão desta primeira etapa da campanha, salienta-se que um 
adequado ajuste deste elenco de variáveis permite melhorar o desempenho do 
processo. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1. Materiais 
 
O material a ser flotado no sistema de purificação do calcário é proveniente do 
produto afundado do circuito convencional de flotação de apatita calcitica, com 
teores de MgO acima de 5%. A composição mineralógica média da alimentação do 
circuito se encontra descrita na Tabela 1. A distribuição granulométrica média da 
alimentação se encontra descrita na Figura 1. 
 

Tabela 1. Composição mineralógica média da alimentação do circuito de flotação. 

Elemento P2O5 MgO CaO Fe2O3 SiO2 Al2O3 

Composição (%) 0,78 6,08 45,03 1,78 3,48 0,50 

 

 
Figura 1. Distribuição granulométrica da alimentação do circuito de flotação. 

 
Observa-se que a amostra que alimenta o circuito apresenta teor de MgO acima dos 
5%, indicando a necessidade de purificação. Observa-se também, através da 
distribuição granulométrica apresentada na Figura 1, que o circuito pode ser 
caracterizado predominantemente por partículas grossas (dp>100µm), o que 
demanda especial atenção ao desempenho da flotação e seus parâmetros de 
controle.  
 
O banco industrial de flotação é composto por quatro células mecânicas FLSmidth 
modelo 190, com volume útil de 42,5m3 que operam em série. O impelidor apresenta 
diâmetro igual a 990 mm e a rotação praticada na operação industrial é de 190 rpm. 
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2.2. Métodos 
 
O aparato experimental utilizado para a caracterização hidrodinâmica das 2 
primeiras células do banco foi composto pelo medidor de tamanho de bolhas APBS, 
desenvolvido pela Universidade da Cidade do Cabo (UCT), em que também foi 
possível obter as medidas para Jg. Para a determinação do hold-up do ar foram 
utilizadas sondas McGill. Para determinação da vazão do ar de entrada nas células 
em que se utilizou de um anemômetro digital, em que se mapearam as velocidades 
do ar no tubo de entrada do ar das células. 
 
Os experimentos foram realizados com rotação do impelidor que variou de 110-
190rpm. Foram realizadas as medidas de dispersão de gás e de parâmetros para 
caracterização hidrodinâmica. Para tal, as duas primeiras células contavam com 
inversores de frequência para controle da rotação e medição da potência consumida 
pelos equipamentos, tanto com a carga de minério como vazias, para avaliação da 
potencia líquida. As demais células do banco foram utilizadas somente como caixa 
de passagem do produto afundado das duas primeiras células. A polpa de 
alimentação encerrava um percentual de 52% de sólidos em massa. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados da caracterização hidrodinâmica das duas primeiras células do banco 
industrial de flotação estudado se encontram sumarizados na Tabela 2. Todos os 
resultados apresentados foram determinados em função da rotação do impelidor. 
Avaliou-se a magnitude dos parâmetros propostos. 
 

Tabela 2. Parâmetros hidrodinâmicos em função da rotação do impelidor. 

ROT. 

(rpm) 

Re (x106) 

(-) 

Fr 

(-) 

NP 

(-) 

Vp 

(m/s) 

P/V  

(kW/m3) 

190 1,4 1,01 3,61 9,9 2,7 

160 1,1 0,71 4,87 8,3 1,8 

130 0,9 0,50 6,55 6,7 1,0 

120 0,8 0,40 7,9 6,2 0,6 

110 0,7 0,35 9,3 5,7 0,5 

 
Pelo Número de Reynolds (Re) notou-se que para todo o intervalo de rotação 
proposto ocorreu fluxo em regime turbulento, com magnitude deste adimensional na 
ordem de Re~106. Os resultados corroboram com as observações de Rodrigues et 
al. (2001) em que os autores reportam para a escala industrial valores de 
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106<Re<107. Já para o Número de Froude (Fr), os resultados ficaram 
compreendidos no intervalo 0,35<Fr<1,0. Nelson e Lelinski (2000) apresentaram 
uma revisão sobre aspectos hidrodinâmicos e de dispersão de gás para células 
Wemco. Para o modelo 190, operando com rotação na ordem de 164 rpm, os 
autores observaram Fr~0,68, corroborando com o valor encontrado para a mesma 
rotação no mesmo modelo de equipamento (Fr=0,71). Deglon et al. (2000) 
apresentaram uma caracterização hidrodinâmica para diversos modelos e 
fabricantes de equipamentos e células de flotação industrial, em que reportam 
valores para o Número de Froude no intervalo de 0,33<Fr<1,12, corroborando 
também com os valores encontrados para o banco em estudo. O Número de 
Potência (NP) se faz função da geometria do impelidor (Tatterson, 1991) e aborda a 
razão crítica da potência absorvida e a potência consumida teórica. O valor para NP 
variou significativamente em função da rotação do impelidor, indicando que quanto 
menor a rotação menor o consumo líquido de potência em relação ao consumo 
teórico nominal. 
 
A velocidade periférica do impelidor (Vp) aparece em concordância com valores 
reportados por Nelson e Lelinski (2000) (Vp~6,4 m/s) para o modelo Wemco 190 e 
160 rpm. Apesar de Vp ser considerado um importante fator de escalonamento, 
observa-se que a convergência com o Fr não apresenta boa aderência para efeitos 
de escalonamento na escala industrial nas condições propostas. 
 
A relação da potência absorvida em função do volume da célula se revela um fator 
importante no desempenho metalúrgico e nos custos operacionais e independe do 
tamanho da célula (Deglon et al. 2000). Os autores relataram que para escalas 
industriais, a relação P/V está compreendida, em sua maioria, na ordem de 1,0 a 2,0 
kW/m3. De forma mais ampla, os autores também encontraram valores que chegam 
a 3,0 kW/m3. Desta forma, pode-se observar que os dados obtidos para as células 
em estudo apresentam uma alta relação P/V para a rotação de 190 rpm, apesar de 
ainda assim se encontrar na mesma ordem de magnitude reportada pela literatura. 
Os valores reportados por Nelson e Lelinski (2000) para o mesmo modelo de 
equipamento e rotação de 160 rpm são coincidentes com os observados neste 
trabalho. 
 
Os resultados para os parâmetros de dispersão de gás estão descritos na Tabela 3. 
Yianatos et al. (2001) também reportarsm parâmetros hidrodinâmicos para a Wemco 
mod. 190 e a rotação operacional também se encontrava na ordem de 160 rpm. Os 
autores abordam o diâmetro de bolhas (Db3,2) encontrados na ordem de 2,10 mm. 
Com base na Tabela 3, é possível verificar que para a mesma rotação foram obtidos 
valores para Db3,2 ligeiramente maior, na faixa de 2,3 mm. Com a diminuição da 
rotação observou-se uma diminuição no diâmetro das bolhas. Uma análise direta 
induz concluir que com o aumento da rotação há maior cisalhamento e logo se 
espera uma diminuição no tamanho das bolhas. Porém, ao se analisar o Número de 
bombeamento do ar, observa-se que para as rotações de 160 e 190 rpm, este 
parâmetro apresenta magnitude de 0,03. Estes valores são maiores que os descritos 
por Nelson e Lelinski (2000), que se encontram na ordem de 0,021. Assim pode 
estar havendo uma inundação de ar na região do impelidor o que acaba por 
ocasionar uma menor capacidade de cisalhamento e por consequência um aumento 
no tamanho das bolhas. Tal fato também pode ser discutido pelos altos valores 
observados para a Jg. Yianatos et al. (2001) reportaram valores na ordem de 1,1 
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cm/s para Jg no mesmo modelo de célula. Os resultados para valores observados 
de Jg nas células em estudo encontram-se na ordem 3,6<Jg<4,5. Uma breve 
discussão sobre as possíveis causas de valores de magnitude tão elevadas pode 
passar pela submergência do rotor e rotação do impelidor. Uma submergência mais 
rasa que o normal pode se induzir a um afogamento da região do rotor e bolhas com 
maior diâmetro geração de bolhas com maior diâmetro. No entanto não foi possível 
a verificação da magnitude da submergência do rotor. Os resultados para a 
performance metalúrgica em função da rotação das células em estudo estão 
ilustrados na Figura 2.  
 

Tabela 3. Parâmetros de dispersão de gás em função da rotação do impelidor. 

 Rotação (rpm) 

 190 160 130 120 110 

Db(3,2) 2,3 2,3 2,2 1,90 1,7 

Sb (1/s) 93 102 112 136 160 

Jg (cm/s) 4,5 4,2 4,0 3,8 3,6 

Holdup (%) 15,0 13,0 8,0 8,0 7,5 

Número de bombeamento do ar (-) 0,035 0,030 0,025 0,023 0,022 

 
Com base na Figura 2 é possível observar que as melhores recuperações de 
silicatos na espuma se encontram para as rotações de 120 e 130 rpm. Avaliando-se 
os parâmetros hidrodinâmicos e de dispersão de gás, observa-se para estas 
rotações Fr (da ordem de 0,4~0,5) e uma baixa relação P/V (da ordem de 0,6~1,0), 
sendo que tais valores apresentam maior aderência a dados reportados na literatura 
para o modelo Wemco mod. 190. Com relação aos parâmetros de dispersão de gás, 
mesmo ainda para altos valores encontrados para Jg em todas as condições de 
rotação estudadas, os melhores resultados metalúrgicos foram encontrados para a 
rotação de 120 rpm.  
 
A Tabela 4 apresenta a constante cinética e a Recuperação máxima teórica em 
função da rotação, para uma cinética de primeira ordem. Os resultados são 
apresentados para o produto afundado. Os ensaios cinéticos foram realizados com a 
própria polpa mineral industrial, amostrada na saída do banco de flotação. Desta 
forma observa-se que para a rotação de 120 rpm ocorre o menor valor obtido para 
Rmáx (do afundado), corroborando com os resultados de recuperação de silicatos. 
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Figura 2. Recuperação de silicatos em função da rotação para o circuito industrial de flotação. 

 
Tabela 4. Parâmetros cinéticos do produto afundado em função da rotação do impelidor. 

Rotação Parâmetros cinéticos (produto afundado) 

 k (min-1) Rmáx (%) 

190 0,94 57,3 

160 0,37 64,3 

130 0,45 49,0 

120 0,16 27,1 

110 0,55 57,1 

 
A rotação inicialmente praticada (190 rpm) apresentou recuperação de silicatos na 
espuma na ordem de 23%, sendo que o melhor resultado, obtido para a rotação de 
120 rpm, revelou recuperação na ordem de 41%. Assim, com condições 
hidrodinâmicas próximas às reportadas pela literatura para o modelo de célula em 
estudo (Yianatos et al. 2001; Nelson e Lelinski 2000; Deglon et al. 2000) foi possível 
otimizar a recuperação dos silicatos obtendo um valor quase duas vezes maior que 
o praticado inicialmente com a redução da rotação de 190rpm para 120rpm. Tal fato 
revela que o ajuste das condições hidrodinâmicas e de dispersão de gás 
apresentam influência direta no desempenho em células mecânicas de flotação.  
 
 
4. CONCLUSÕES 
 
A partir do ajuste do elenco de parâmetros hidrodinâmicos e de dispersão de gás foi 
possível concluir que a rotação inicialmente praticada no banco industrial apresentou 
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elevada relação de consumo de potência/volume, com diâmetros de bolhas e 
velocidade superficial do gás, maiores que os reportados pela literatura. A 
investigação permitiu identificar que para a rotação de 120rpm era possível obter as 
melhores condições de recuperação de silicatos na espuma, com parâmetros 
hidrodinâmicos mais adequados, porém ainda com elevados valores para Jg. Os 
resultados indicaram que a magnitude dos parâmetros hidrodinâmicos e de 
dispersão de gás estudados apresentaram variação significativa em função da 
rotação do impelidor e um ajuste deste elenco de variáveis promoveria uma melhora 
significativa no desempenho da flotação. Uma campanha de caracterização no 
banco completo (4 células) se mostra relevante. 
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