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FLOTAÇÂO DE FINOS DE COMINUIÇÂO DO CARVÂO DE SANTA CATARINA 

RESUMO 

ARTHUR PINTO CHAVES 
WILDOR THEODORO HENNIES 
JULIO WILSON AMIGO ORTEGA 

Finos resultantes da cominuição de amostra composta de carvões 
da região do Alto Metalúrgico em Santa Catarina foram estudados 
com vistas à depressão da cinza e pirita. 

Foi feito um experimento fatorial com três variáveis (adição de 
coletor, adição de depressor de pirita e diluição da polpa), a 
dois niveis. O efeito das lamas foi avaliado mediante replica
ção de todo o experimento com amostras previamente deslamadas . 
Verifica-se que: 

A cinética do processo é extremamente rápida e é o principal 
fator de controle do processo; 

A diluição de polpa parece ter efeito significativo sobre a 
seletividade do processo; 

A ação do coletor sobre este material é minima. 
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l. INTRODUÇÃO: 

Neste artigo são descritos os principais aspectos de ensaios real! 

zados com amostras de finos de cominuição de carvões da região do 

Alto Metalúrgico em Santa Catarina, isto é, da Camada Barro Branco 

visando a flotação da matéria carbonosa e a depressão das cinzas e 

pirita. 

Inicialmente são destacados alguns aspectos resumidos sobre a ｡ｭｯｾ＠

tragem e conceituação de finos de cominuição no item de ｧ･ｮ･ｲ｡ｬｩ､ｾ＠

des. Descrições mais pormenorizadas destes aspectos foram tratados 

no trabalho original inédito do A.(l)*. 

Nos itens seguintes são abordados os ensaios realizados utilizando 

o planejamento fatorial a três variáveis visando a eliminação de 

cinzas e da pirita. 

Finalmente, o item conclusivo discute o efeito das variáveis ｯｰ･ｲｾ＠

cionais sobre os resultados obtidos. 

2. GENERALIDADES: 

A amostra utilizada nos estudos foi composta a partir de 16 amos -

tras de canaleta vertical colhidas em 5 minas na região do Carvão 

Alto Metalúrgico em Santa Catarina. 

O material para os ensaios de flotação designado como finos de co

minuição foi obtido do seguinte modo: 

- separação densimétrica por líquidos orgânicos (d 

tar os. afundados e rebritar o flutuado a 1/2", 

fechado num britador de mandíbulas. 

2,0), rejei -

em circuito 

- o peneiramento deste material na malha 35 da série Tyler fome -

ceu o produto de alimentação dos ensaios de flotação com os finos 

de cominuição. 

A flotação dos finos de cominuição corresponde ao beneficiamento 

dos finos do carvão pré-lavado, a ser feita eventualmente no lava 



573 

dor central. A alimentação destes difere da de um produto natural, 

pois deste j â foi removido todo o estéri 1 liberado. Para maior cla

reza da exposição trataremos individualmente o estudo da separação 

de cinzas e de pirita. 

3. ENSAIOS VISANDO A ELIMINAÇÃO DAS CINZAS: 

As características da amostra alimentada nos ensaios da flotação 

sao: 

• teor de cinzas: fração -35#: 29,22% 

fração -35 + 200# : 27,85% 

. pH da polpa : 5,4 a 5,8 

3.1. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

De início haviamos decidido utilizar a técnica de "timed release 

analysis", em função da concordância universal sobre sua vantagem 

e conveniência. Note-se entretanto que a descrição do ensaios con

forme feita por Cavallaro e Deurbrouck (2) não fez menção a: 

- uso de coletores para o carvao, 

- uso de depressores para a matéria mineral, 

- acerto do pH, 

o que mostra ter sido essa técnica desenvolvida para os carvoes 

prontamente flotâveis do Hemisfério Norte e que 1 de imediato teriam 

que ser feitas modificações ｾ｡ｲ｡＠ atender a essas necessidades. 

Ao executar os ensaios pudemos verificar que a técnica é demorada 

e difícil e sujeita a problemas operacionais tais como o aumento e 

xagerado do volume de polpa em cada reiteração (perdendo-se com ｩｾ＠

so totalmente o controle da diluição, que se verificou ter impor -

tância fundamental para o caso brasileiro) • A necessidade de usar 

coletores também influiu decisivamente, pois pode-se notar perdas' 

desses reagentes nas paredes das vasilhas continuamente substituí

das como exigência do próprio procedimento. 
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ção efetuada foi de mudar os niveis de adição do depressor da ｰｩｲｾ＠

ta para 0,350 a 750 g/t. A programação dos ensaios passou pois a 

ser a mostrada na tabela 1. 

TABELA 1 - FINOS DE COMINUIÇÃO: EXPERIMENTO FATORIAL 

CONDIÇÕES ENSAIADAS 

Ensaio Coletor Depressor Diluição 

g/t g/t % sólidos 

1 200 750 18 

2 1000 750 18 

3 1000 750 6 

4 200 750 6 

5 200 o 18 

6 1000 o 18 

7 1000 o 6 

8 200 o 6 

9 600 350 12 

Os resultados dos ensaios constam da tabela 2. Não se fizeram aqui 

replicações porque o erro experimental já fora determinado no ･ｸｰｾ＠

rimento descrito no trabalho citado e ter sido verificado estarele 

dentro da faixa aceitável para experimentos desta natureza. ｒ･ｰ･ｴｾ＠

ram-se apenas os ensaios destinados a verificar o efeito da ｰｲ･ｳ･ｾ＠

ça das lamas. 

TABELA 2 - FINOS DE COMINUIÇÃO: RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

EliSA IO 
HOTAOO I FlOlAOO 11 HOTAOO III REJuro 

' 
,, 

' 
,, 

' 
,, 

' 
,, 

19,29 4!.,40 64,65 70,09 

18,88 Jl,J8 64,62 71,89 

.15,12 37,83 65,96 74,64 

14,26 43,111 59,02 70,14 

19,86 34,10 62,58 69,67 

5 JS X 200 21,02 29,09 59,60 69,91 

17,14 31,00 62,90 70,53 

14,7l 33,22 64,38 71,56 

7 JS 1200 14,U 25,71 55,60 72,46 

16,11 u,ss 58,19 69,12 

20,21 42,27 65,11 74,4S 
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Concluiu-se assim pela necessidade de simplificar o método de ･ｮｳｾ＠

io. Após algumas tentativas chegou-se ao esquema indicado na figu

ra 1. Neste esquema diminuiu-se o número de flotações pra atender 

às características cinéticas verificadas, isto é, a flotação é ex

tremamente vigorosa de início e nao se conseguiu resultados repro-

dutivos para intervalos menores que um minuto, mas, a seguir perde 

vigor, de modo que duas flotação adicionais foram julgadas ｳ｡ｴｩｳｦｾ＠

tórias. A modificação essencial entretanto consistiu na eliminação 

de rela vagem ( "cleaning") dos flotados. 

Alimentaçoo ｾｾｾＭｉｅｪ･ｩｴｯ＠
Flot ado I Flotado II Flotado III 

Esp..unante 
(kg/t) 

1600 

0,25 

1800 2000 

0,15 0,15 

FIGURA l - ESQUEMA DO ENSAIOS DE FLOTAÇÃO PELA 

ｔｾｃｎｉｃａ＠ SIMPLIFICADA 

Não se controlou a injeção de ar na célula e trabalhou-se com o 

pH natural da polpa. 

As análises químicas necessárias no decorrer do trabalho foram aná 

lises imediatas (umidade, matérias voláteis, carbono fixo e cinzas) 

e dosagens de enxofre. 

Os métodos analíticos utilizados foram: 

- dosagem de enxofre: método ESCHKA, que também ê o método normali 

zado pela ABNT, método MB 15. 

- análise imediata: executada segundo a mesma norma MB 15 da ABNT. 

Todos os resultados são sempre cons.iderados em base seca. 

3.2. EXPERIMENTO EXECUTADO 

o procedimento experimental foi em tudo idêntico ao executado com 

os finos naturais e descrito em outra contribuição. A única altera 
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3. 3. EFEITO DAS VARI.hVEL:l 

A tabela 3 mostra o tratamento üos resultados Passaremos agora a 

descrever n sua análise e as conclus6es a que se pode chegar. 

As curvas de seletiviõade sao mostradas na figurd 1. Nota-se que : 

a!> diferenças de comportamento sao maiores com os finos de comi

nuição que com os finos naturais, 

- o processo também aqui é extremamente rápido: só há diferencia -

ção no primeio flotado e com o decorrer do tempo tende a flotar 

tudo, 

- as diferenças de cinética são mais acentuadas neste caso que,com 

os finos naturais, 

- os melhores ensaios foram os de número 4 e 8 e os piores, os de 

número 5 e 2. Considerando suas condições de operação, verifica

se que também aqui a única semelhança é o fato de ambos os melho 

res ensaios terem sido executados a 6% de sólidos e ambos os pio

res ensaios a 18% de sólidos. 

A análise do efeito da adição do coletor foi feita segundo o mesmo 

critério estatístico de agrupar os ensaios de mesmo valor dos parª 

metros de controle e analisá-los abstraindo o efeito das demais va 

riáveis. ｅｳｴ｡ｾ＠ curvas diferem do comportamento observado com os fi 

nos naturais: aqui é clara a influência da adição de coletor, os 

melhores resultados correspondendo ao nível de 200 g/t. 

O efeito da adição de coletor se faz sentir de maneira mais acen -

tuada sobre a recuperaçao da matéria carbonosa: quando se passa de 

200 para 1000 g/ t a recuperação cai na ordem de 17% (de 76% para 

59%). 

Para análise do efeito do depressor procedeu-se a tratamento ｡ｮ￡ｬｾ＠

go, mostrado na tabela 4 e figura 2. Pode-se traçar uma Única cur

va, apesar de urna pequena dispersão dos pontos em torno dela. Isto 
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indica que a adição de depressor de pirita nao atu.:1 sobre a seleti 

vidade do processo de flotação da matéria carbonosd. 

Tratamento idêntico foi dado aos resultados dos ensaios com vistas 

à análise do efeito da diluição da polpa no estágio "rougher". o 

efeito é nítido e os ensaios com baixa diluição (6% de sólidos}são 

sensivelmente melhores. Os ensaios com 12 e 18% de sólidos ｰｲ｡ｴｩ｣ｾ＠

mente se confundem. 

Os resultados dos ensaios efetuados para verificar o efeito da ｰｲｾ＠

sença das lamas revelaram diferenças minímas - as recuperações de 

matéria carbonosa no flotado I são cerca de 4% melhores nos ensaks 

sem lamas, embora o comportamento seja em tudo idêntico ao notado 

com os finos naturais. 

4. ENSAIOS VISANDO A DEPRESSÃO DA PIRITA 

A tabela 5 mostra que com os finos de cominuição os resultados ob

tidos foram ainda melhores que com os finos naturais. Os teores dos 

flotados variaram de 1,89 a 2,79% e no rejeito esses teores foram 

sempre superiores a 11,0 %. 

Os melhores resultados foram ｯ｢ｴｾ､ｯｳ＠ novamente com o ensaio número 

4, o que demonstra que as condições Ótimas de operação devem se ｳｾ＠

tuar nas proximidades desse ponto (baixa adição de coletor, máxima 

adição de depressor e alta diluição de polpa). 

A diferença entre os resultados constatados com os finos das duas 

origens diferentes permite concluir que nos finos naturais existe 

uma maior quantidade de enxofre, orgânico ou pirítico, não libera

do. 

5. CONCLUSÕES 

Os melhores resultados · corresponderam a ensaios realizados com má

xima diluição de polpa. Os piores, a ensaios com mínima diluição. 
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O nível <:E adição de coletor exerce ação sobre os finos de cominuição. 

O depressor de pirita aparentemente não atua sobre a seletividade 

do processo. 

Com os finos de cominuição os melhores resultados no que toca à 

eliminação da matéria mineral correspondem a uma recuparação da ma 

téria carbonosa de 88,5% para um teor fixado de 20% de cinzas no 

flotado, ou a um teor de 15% de cinzas no flotado se fixada uma re 

cuperação da matéria carbonosa de 75%. Estes resultados foram obti 

dos com 200 g/t de coletor, 6% de sólidos e independeram também 

aqui do nivel de adição do depressor de pirita. 

O teor de enxofre do flotado obtido nessas condições está entre 1,9 

e 2,3%, teores correspondentes a rejeição de enxofre entre 59,6 e 

69,8%. O melhor resultado com vistas à eliminação da pirita levou 

a um teor de 1,95% de enxofre no flotado e a 76,7% de rejeição de 

enxofre. 
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TABELA 3 - FINOS DE COMINUIÇÃO: TRATAMENTO DOS RESULTADOS 

EXPERIMENTAIS . 

｛ｾｓａ＠ lO nouoo I FlOTAOO 11 flOTAOO III TOTAl R[J[ITO 

1 S N 74,11 89,14 92,2i 100,00 1,7& 
t Cz 19,29 23,67 2>,05 28,54 70,09 

.c 83,78 95,lZ 96,76 100,00 
ncz 49,86 26,07 19,03 0,00 

2 s ｾ＠ 55,65 89,94 93,39 100,00 6,61 
\ Cz 18,88 t4 ,03 25,53 28,59 11,89 

nC 63,l1. 95,69 97.40 100,00 
ncz 63,25 24 ,40 16 ,60 o ,00 

3 s 11 53 . 53 91 .59 94, JO 100 , o o 5,70 
ｾ＠ Cz 15 ,lt 24.56 25,14 28,53 74, 64 

ne 63.57 96 , 68 97,98 100 , 00 
ncz 11,63 21 ,15 14,92 0,00 

4 s H 59,94 86,81 91,11 100,00 8,89 
s Cz 14,26 23 , 21 24,90 28,92 70,14 

nC 12,30 93,79 96,26 100,00 
iiCz 70 ,45 30,33 21 ,56 0,00 

5 : 11 63,80 88,50 91 ,96 100,00 8,04 
s Cz 19.86 23,83 25,29 28,86 69.67 

nC 71,$7 9f ,76 96,58 100,00 
ncz 56,10 26,93 19,41 0,00 

5 S K 71,07 iO ,17 92,82 100,00 7,18 
35•200 s Cz 21 ,02 :2.n 23,78 27,09 69,91 

nC 76,98 95.56 97,03 100,00 
ncz 44,86 24.34 18,52 0,00 

' 
S H 49,48 89,39 93,11 lO O .o o 6,89 
S Cz 17,14 ll.JJ 24 ,91 28 .os 70,53 

nC 56,98 95,25 97,17 100 .o o 
ncz 69,77 25 , 66 17.31 o ,00 

7 S M 44,87 90.03 92,71 100 .oo 7 ,29 
S Cz 14.72 24.00 2S .17 28,55 71 ,56 

nC 53,55 95.76 97 ,lO 100 .o o 
ncz 76,87 24,32 18,26 o.oo 

7 S K 48,6S ao. 22 89,79 100,00 10,21 
J5.ZOO S Cz 14,43 18,87 lZ.78 27,85 72,46 

nt 57,70 90.21 96.09 100,00 
ncr 74,79 45,65 26,56 o.oo 

• s 11 66,22 87,43 91.55 100,00 8,45 
s Cz 16, 11 lJ;OO 24,59 28,35 69,12 

nC 77,53 93,96 96,36 100,00 
iiCz 62,31 29,07 20,59 o.oo 

' s " 12,36 90,12 93,19 100,00 6,81 
ｾ＠ cz 20,21 Z4 ,67 25,7 4 29,06 74,45 

nC 81,39 96,33 97,55 100,00 
iíCz 4t,U 22 ·" 17,46 0 , 00 
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TABELA 4 - FINOS DE COMINUIÇAO: AGRUPAMENTO DOS ENSAIOS SEGUNDO 

AS ADIÇÕES DE DEPRESSOR E MtDIAS DE CADA GRUPO. 

Adição 

de Flot•do 1 F1oudo II Plotado III Total Rejeito 
Ena aio 

'Depre••or % C& nC % c. nC % C& nC % Cz % Cz 
<alt> 

5 19,86 71,87 23,83 94. 76 25,29 96,58 28,86 69,67 

6 17,14 56,98 23,33 95,25 24,91 91, 17 28,05 70,53 

o 1 14.7 2 53,S5 24,00 95.76 25,17 91, 10 28,55 71,56 

8 16,11 77,53 23,00 93,96 24,59 96,36 28,35 69,12 

Hidia 16,96 64,98 23,54 94,9 3 24,99 96,81 28,45 10.22 

350 9 20' 21 81, 39 24,67 96,33 25,74 97,55 29,06 14.45 

1 19,29 83,78 23,67 95,22 25,05 96,76 2 8. 54 70,09 

2 18,88 63,21 24,03 95,69 25,53 97,40 2 8. 59 71,89 

150 3 15,12 63,57 24,S6 96,68 25,74 9 7. 9 8 28,53 74,.64 

I 

4 14,26 72,30 2 J. 21 93,19 24,90 96,26 28,92 70,14 

Média 16,89 70,72 23,87 95,35 25,31 9 7 ,lO 28,65 71,69 

·- _j 

TABELA 5 - FINOS NATURAIS: EFEITO DA DEPRESS!O DA PIRITA NO 

FLOTADO I 

CONDIÇÕES 
FINOS DE CO-

MlNUlCÃO 

ol•- De- X oô- X S 
ENSAIO tO.r pra e- li Flo- R e- -;;s 

<ai tl oor ôÕa tado jeito 
<altl 

1 200 750 18 2,65 l1,87 47. 58' 

2 1000 750 18 2,67 11,06 60,38 

3 1000 750 6 2,23 11,03 68,17 

4 200 JSD 6 1,89 11,87 69 ,79 

4 
(35><200) 200 150 6 - - -

5 200 100/0 l8 2,79 11 , 31 52,53 

5 
(35a100) 200 100/0 18 - - -

6 1000 100/0 18 2,28 11,74 69,92 

1 1000 100 /O 6 1,95 11,89 76,67 

8 200 100/0 6 2,29 11,37 59,59 

9 600 350 12 2,72 11,S8 47 ,Sl 
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FIGURA 2 - Efei t o do depressor - Fi nos de com i nuição 


