
Resumo 

Qualquer descrição de um processo mineralúrgico, para ser minimamente realista, deverá exigir uma 

caracterização dos atributos do sistema particulado que é processado, tão completa quanto possível. 

Do conjunto destes atributos, os que mais influenciam o desempenho dos processos são as 

propriedades calibre e teor das partículas. Dada a complexidade dos sistemas tratados em 

Mineralurgia, não será previsível que uma completa caracterização desses sistemas venha a ser 

alcançada exclusivamente com base em dados analíticos, sem o recurso sistemático a modelos 

sintéticos, descritores do fenómeno de libertação de fases mineralógicas, para integração desses 

dados.  

Um dos objectivos deste trabalho é caracterizar a influência da libertação, encarada sob um ponto de 

vista dinâmico e evolutivo no decorrer do processo de cominuição, no desempenho de um processo 

de flutuação por espumas.  

Para estudo deste processo é utilizado um modelo bivariável (no calibre e no teor) de cominuição, 

interligado com um modelo de libertação baseado na Lei Beta de Euler, o qual permite fazer uma 

adequada previsão da distribuição conjunta do calibre e do teor da alimentação da célula de 

flutuação. O conhecimento prévio desta distribuição conjunta permite modelar o fenómeno da 

flutuação por espumas como uma combinatória de várias cinéticas de primeira ordem, cada uma 

representando uma classe fenomenológica caracterizada por um dado calibre e um dado teor.  

A validação experimental do modelo proposto é realizada através do seu ajustamento a dados 

resultantes de um estudo experimental efectuado sobre um minério de calcopirite da mina de Neves-

Corvo.  

Os resultados apresentados mostram que associando um modelo cinético de flutuação a um modelo 

de cominuição/libertação é possível interpretar globalmente o comportamento de um processo de 

flutuação realizado sob diferentes estados de libertação do minério. Por outro lado, o modelo permite 

prever não apenas as recuperações cumuladas ao fim de determinado tempo de residência, mas 

também os teores médios dos concentrados obtidos e as suas distribuições granulométricas, 

informação esta que é utilizada para construir a função objectivo do algoritmo de  optimização.  

Abstract 

Any realistic description of a mineralurgical process requires an extensive characterization of the main 

attributes of the particulate system processed.  

Size and grade, among others, are the most relevant properties that control the process performance.  



Having in mind the great complexity of the mineralurgical systems, it is unlikely that the complete 

characterization of these systems will be possible based exclusively on empirical data available from 

the experience. For a better understanding of the processes, those analytical approaches must be 

supported by synthetic models able to describe quantitatively the phenomenon of liberation of 

mineralogical phases during comminution.  

The main objective of this work is the characterization of the influence of the degree of liberation in the 

separation performance of a froth flotation process.  

As a first step, liberation is studied as a dynamic process evolving along comminution time. A bivariate 

model of commintuion (size and grade), connected to a liberation model based on Euler Beta Law, is 

then used to predict the joint size and grade distribution function of the flotation feed.  

The knowledge of this joint distribution allows the description of flotation as a combination of several 

first order kinetics, each one representing a very specific phenomenological class of particles 

belonging to an equal-size, equal-grade interval.  

The model is validated upon a set of data obtained from batch comminution and flotation tests carried 

out on a chalcopyrite ore from the Neves-Corvo complex sulphide orebody, located in the Iberian 

Pyritic Belt, southern Portugal.  

The results show that embedding a liberation model into a flotation model, allows a global prediction of 

flotation performance, even when facing different degrees of liberation. It is also shown that it is 

possible to predict, for a given residence time, not only the cumulative recovery of valuable material in 

the concentrate, but also its average grade and size distribution. This information is extremely useful 

to build the objective function for the optimization algorithm.  


