
389 

FLOTAÇÃO EM COLUNA DE FINOS DE CARVÃO 

R. M. F. LIMA1, J. C. G. CORREIA1, A. R. de CAMPOS1 

Neste trabalho foi realizado um estudo comparativo entre a flotação conven
cional e a flotação em coluna com finos de carvão provenientes de Santa 
Catarina, objetivando obter concentrados dentro das especificações de mer
cado para coque de fundição. Ficou determinado que o pH ótimo para a 
flotação do carvão foi de 6,5. O FeCI3 não produziu nenhum efeito depressor 
sobre a pirita . Foi observado que a recuperação em massa e o teor de cinzas 
nos concentrados cresceram com o aumento da dosagem de óleo diesel e 
MIBC. Os concentrados obtidos pela coluna de flotação atingiram teores de 
cinzas bem inferiores aos teores dos concentrados obtidos pela flotação con
vencional. Porém, as recuperações em massa foram muito menores. Tanto 
na flotacão convencional como na coluna foram obtidos concentrados com 
teores de cinzas inferiores a 14,0%. No entanto, os teores de enxofre to
tal foram superiores a 1,40%, com baixas recuperações em massa (20,0 a 
25,0%) . 

FINE COAL COLUMN FLOTATION 

This work has aimed to óbtain concentrates from Santa Catarina fine coai 
to be used in metallurgical coke manufacture. The performances of conven~ 
tional and column flotation were compared . Diesel oil , MIBC, FeC13 dosage, 
pH, froth depth and air flow rate in column flotation were studied. The op
timum flotation pH was 6,5 . The FeCI3 was not effetive in pyrite depression, 
the yield and the impurities contents (ash and sulphur) of concentrates were 
higher following the increase of diesel oil and MIBC dosages both in conven
tional and column flotation. The contents of impurities (ash and sulphur), 
were lower in the column concentrates than in the conventional concentrates. 
However flotation mass recoveries were lower than in conventional flotation. 
Concentrates lower than 14,0% ash content were obtained by both conven
tional and column flotation but the sulphur contents were higher than 1,40% 
and the mass recoveries were very low (20,0 to 25,0%) . 
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INTRODUÇÃO 

O carvão mineral é o recurso energético não renovável de maior abundância 
no globo terrestre, representando cerca de 75,0% das reservas mundiais de 
energia fóssil (1). Uma de suas principais aplicações é na obtenção de coque 
para o uso na siderurgia. Para tanto, o mesmo deve possuir teor de cinzas 
inferior à 14,0% e enxofre total máximo de 1,40% (2). 

O enxofre contido no carvão pode estar sob a forma de enxofre orgânico, 
ligado à matriz orgânica e enxofre inorgânico, principalmente enxofre pirítico, 
disperso na porção orgânica e inorgânica do carvão . No entanto, somente o 
enxofre pirítico é possfvel de ser removido por processos físicos de concen
tração (separação gravítica) e por flotação . 

A separação da pirita da matéria carbonosa, através de flotação, pode ser 
feita pela utilização da diferença em suas cinéticas de flotação, pela flotação 
do carvão e depressão da pirita ou pela depressão do carvão e flotação da 
pirita (3). 

Baker e Miller (4) estudaram o efeito de íons de metais hidrolizados (Fe3+. 
A13+, Cr3+ e Cu2+),na flotação de carvão com alto enxofre pirítico. Para o 
carvão da camada "Freeport Lower", o enxofre pirítico foi reduzido de 2.50% 
para 0,60% com recuperações superiores a 83,0% da matéria carbonosa com 
o uso do FeCI3 como depressor da pirita . 

A remoção de enxofre pirítico em carvões pode chegar à 90,0%, quando 
faz-se a flotação em dois estágios. Primeiramente faz-se flotação da matéria 
carbonosa. A seguir, faz-se uma etapa "cleaner", com o uso de xantato 

como coletor da pirita e colóide orgânico ( dextrina, aero depressant 633 da 
Cyanamid , etc .) como depressor da matéria orgânica (5) . 

Groppo (6) em estudo comparativo da flotação convencional e flotação 

em coluna de carvão, obteve recuperação de 80,0 - 90,0% Btu com teores 
de cinzas nos concentrados de 5,0 - 8,0%, respectivamente, para a flotação 

convencional e coluna de flotação. A percentagem de sólidos na alimentação 
da flotação convencional foi de 4,0 - 6,0%, enquanto que na coluna de 

flotação foi de 15,0- 17,0%. Reddy et a1.(7) observaram, também, melhor 
performance da coluna em relação à flotação convencional com amostras de 
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carvão menor que 500 pm . 

Guerra (8) em testes de flotação em coluna realizados com o carvão CPL 
proveniente de Criciúma, Santa Catarina, obteve recuperações de matéria . 
carbonosa inferiores às recuperações obtidas pela flotação convencional. 
Porém, os concentrados possuíam menores teores de cinzas. Observou, 
também, que o "hold-up" foi a variável mais crítica na eficiência do pro
cesso . 

Moon e Sirois (9) em testes realizados em coluna de flotação com carvão 
proveniente de Sidney, Australia, não obtiveram bons resultados na depressão 
da pirita com FeCI3. Porém, na flotação reversa da pirita o conteúdo de 
enxofre da fração menor que 300 pm abaixou de 3,40% para 0,92% . 

Os carvões brasileiros possuem alto conteúdo de cinzas e enxofre . Seus 
concentrados eram usados principalmente como carvão metalúrgico, que após 
beneficiado possuía teores máximos de cinzas de 17,5% e de enxofre total de 
1,75% {10) . Estes concentrados, eram blendados com carvões importados 
de melhores qualidades para serem empregados na obtenção de coque . 

Como dito anteriormente , a flotação de finos de carvões brasileiros gera 
concentrados com teores acima das especificações para uso na fabricação 
de coque de fundição .Por esta razão, neste trabalho , foram realizados es
tudos de flotação em coluna com finos de carvões, provenientes de Santa 
Catarina, visando a obtenção de concentrados com teores adequados para 

coque de fundição, bem como comparar os resultados da flotação em coluna 
com a flotação convencional, haja visto, que a mesma é mai~_ ade~uada à 
concentração de minérios de finas granulometrias. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Minério 

Neste trabalho foram usados finos de carvões provenientes de Santa Cata
nna. 

A amostra~em foi feita , em polpa, no ponto da alimentação da flotação 
convencional'. A polpa , então , foi acondicionada em tambores e após se-
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dimentação dos sólidos, foi feito sifonamento da água . A seguir o material 
sólido foi espalhado sobre uma lona em galpão coberto e secado à tempe
ratura ambiente para minimizar a oxidação. 

Depois de seco, o material, foi desagregado e a seguir foi feita 
separação em peneira de 28 mesh tyler (589 Jlm ). Somente a fração abaixo de 
589 J-Lm, foi homogeneizada e quarteada, de onde foram retiradas alíquotas 
para caracterização (granulométrica, mineralógica e química) e para os testes 
de flotação convencional em escala de bancada (alíquotas de 500g) e em 
coluna. 

Na Tabela I, estão apresentados os resultados das análises granulométrica 
e química (cinzas e enxofre total) por faixa granulométrica da amostra estu
dada. 

Tabela I- Análises granulométrica e química da amostra estudada 

Fração Granulométrica Massa (%) Teores(%) 
(Jlm) simples acumulada Cz Sr 

+soo 13,7 13,7 33,0 1,40 
- 500 + 295 13,1 26,8 33,5 2,00 
- 295 + 250 5,1 31,9 37,5 2,20 
- 250 + 177 12,0 43,9 44,5 3,20 
- 177 + 149 7,1 51,0 46,5 3,70 
- 149 + 104 11,0 62,0 48,7 3,90 
- 104 + 74 8,7 70,7 58,1 5,00 
- 74 +53 6,0 76,7 62,5 5,10 
-53+ 38 7,1 83,8 70,6 5,30 
- 38 16,2 100,0 71,1 4,00 
Total 100,0 50,2 3,41 

Gomo pode ser visto pela Tabela I, o teor calculado de cinzas da amostra 
era de 50,2% e enxofre total de 3,41% . Observa-se que 49,0% do minério 
estava abaixo de 149 Jlm, onde os teores de cinzas e de enxofre total eram 
mais altos. 



Reagentes 

Os reagentes utilizados foram: 

coletor - óleo diesel : O a 200g/t 

espumante- metil isobutil carbinol (MIBC) : 50 a 400g/t 

depressor - cloreto férrico (FeCI3) : 50 a 800g/t 

reguladores de pH - HCI e CaO 

Metodologia 
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Todos os testes de flotação convencional em escala de bancada foram 
realizados em uma célula DENVER modelo 012, a rotação de 1200 rpm 
com polpa a 10% de sólidos. 

Por uma série de testes preliminares foram determinados os tempos de 
condicionamento com óleo diesel e MIBC de 3 minutos e 30 segundos, 
respectivamente, e que a percentagem de sólidos no condicionamento não 
tinha um efeito muito significativo, daí, o fato da polpa ter sido condicionada · 
na mesma percentagem de sólidos da flotação (10%). Ficou estabelecido, 
também, que os testes de flotação convencional seriam realizados em 2 mi
nutos, pois a partir desse tempo a espuma já estava desmineralizada. Foram 
realizados testes cinéticas (30 seg, 1 min, 2 min) somente para o estudo da 
dosagem de espumante (MIBC). onde todas as demais condições já haviam 
sido otimizadas nos testes anteriores. 

Na Figura 1 está apresentado o circuito utilizado nos testes de flotação 
em coluna, a qual possui 6m de altura e 5,08cm de diâmetro interno. Todos 
os testes foram realizados em pH 6,5, o qual foi determinado na flotação 
convencional. A pressão de ar foi 138 kPa (20 psi), e a alimentação de 
Skg/h de sólidos e polpa com 10% de sólidos em peso. Não foi usado FeCI3 
para deprimir a pirita, pois o mesmo não produziu nenhum efeito nos testes 
de flotação convencional. 
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DIESEL 

-REJEITO 

CONCENTRADO 

Figura 1 - Circuito da flotação em coluna 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 2, são apresentados a recuperação em massa e os teores de 
cinzas e enxofre total em função do pH à concentração de 100g/t de óleo 
diesel e 200g/t de MIBC. Observa-se, que o menor teor de cinzas no con
centrado foi para o valor de pH 6,5 e que a recuperação em massa foi de 
54,0% . Logo , este valor , foi fixado para todos os demais testes, pois além 
do teor de cinzas {19,5%) ter sido menor, o mesmo estava dentro da faixa 
de 4,5 a 7,0, onde segundo a literatura, o FeCI3 funcionaria como depressor 
da pirita. 
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Figura 2 - Determinação do pH ótimo na flotação do carvão a 
100g/t de óleo diesel e 200g/t de MIBC. 
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Na Figura 3 está apresentado o efeito do FeCI3 na flotação do carvão 
estudado. Observa-se que a recuperação em massa em toda a série de testes, 
onde a concentração de óleo diesel era de 100g/t e de MIBC de 200g/t. 
manteve-se em torno de 56,0% e que os teores de enxofre total permaneceram 
praticamente constantes com o aumento da dosagem do FeCI3. Logo, optou
se por não usar depressor para a pirita, e sim, explorar a diferença na cinética 
de flotação da matéria carbonosa e da pirita . 

Na Figura 4 estão apresentados os resultados do estudo da dosagem de 
óleo diesel à concentração constante de 200g/t de MIBC. 

No teste de flotação convencional, onde foi usado somente MIBC, a re
cuperação em massa foi em torno de 32,0% com teor de cinzas de 16,1% e 
enxofre total de 1,80%. Para a concentração de 50g/t de óleo diesel a recu
peração em massa foi de 51,0% com teor de cinzas de 18,9% e de enxofre 
total de 1,90%. Com o aumento de 100,0% de óleo diesel a recuperação em 
massa sofreu acréscimo da ordem de 3,0%. 
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No caso da coluna de flotação, onde a vazão de ar era de 21/min, razão 
"bias" 1,2, camada de espuma SOem e óleo diesel a SOg/t, a recuperação em 
massa foi de aproximadamente 25,0% com teores de cinzas e enxofre total 
de 15,3% e 2,20% respectivamente. A 100g/t de óleo diesel a recuperação 
erri massa foi de 30,0% com 16,8% de cinzas e 2,10% de enxofre total no 
concentrado. 

Observa-se pela Figura 4 que a recuperação em massa na flotação conven
cional é bastante superior à da flotação em coluna . Porém, o teor de cinzas 
nos concentrados da coluna foram inferiores aos teores de cinzas da flotação 
convencional . 
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Nas Figuras 5, 6 e 7 estão apresentadas as curvas cinéticas da recuperação 

em massa, do teor de cinzas e do enxofre total em função da dosagem de 
espumante (MIBC), por flotação convencional a 50g/t de óleo diesel. Estão 

apresentadas, também, as curvas do estudo da dosagem de MIBC na coluna 

na mesma concentração de óleo diesel. 

Pela Figura 5, observa-se que houve aumento da massa flotada com o 
aumento da dosagem de MIBC, tanto para a flotação convencional, quanto 

para à coluna de flotação . 

O teor de cinzas nos testes de flotação convencional foi inferior a 14,0%, 

somente para a concentração de 50g/t de MIBC, cor_n o tempo de residência 

de 30 segundos, cuja recuperação em massa foi da ordem de 20,0%. Para 

o tempo de flotação de 1 minuto o teor de cinzas foi de 14,1 %, com recu-

. peração em massa de 25,3% . Em 2 minutos a massa flotada foi cerca de 

28,0% com teor de cinzas por volta de 15,0% (Figura 6) . Em relação aos 

teores de enxofre total os mesmos foram maiores nos concentrados do último , 
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minuto de flotação (Figura 7) , o mesmo ocorrendo com os teores de cinzas, 
ou seja, depois de 1 minuto de flotação , observou-se um pequeno aumento 
da recuperação em rriassa, com grande acréscimo do teor de impurezas nos 
concentrados. 
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Figura 5 - Recuperação em massa em função da dosagem de MIBC. 
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Figura 6 - Teor de cinzas em função da dosagem de MIBC. 
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Figura 7- Teor de enxofre total em função da dosagem de MIBC 

Na flotação em coluna à vazão de ar de 21/min, razão "bias" 1,2 e altura 
da camada de espuma de SOem, foi observado o mesmo efeito do aumento 
da recuperação em massa (Figura 5) e do teor de cinzas (Figura 6) no 
concentrado . Porém, a recuperação em massa foi muito inferior às dos testes 

de flotação convencional, atingindo 34,0% a 400g/t de MIBC, enquanto que 
na flotação convencional a mesma foi de 28,0% a 50g/t de MIBC . No 
entanto, os teores de cinzas nos concentrados da coluna de flotação foram 

inferiores. Para a dosagem de 150g/t de MIBC, obteve-se o teor de cinzas 
de 15,2%, que foi inferior ao teor {18,5%) obtido na flotação convencional, 

à mesma dosagem de MIBC, cuja recuperação em massa foi de 36,4% . 

Os teores de enxofre total (Figura 7) nos concentrados da flotação em 

coluna foram altos {2,10 a 2,30%), bastante superiores ao teor máximo de 

1,40% exigido pelo mercado. Este mesmo efeito foi observado na flotação 

convencional. 

Na Tabela 11, está apresentado a influência da altura da camada de espuma 

e da vazão de ar na flotação em coluna . Observa-se que tanto a recuperação 
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em massa quanto o teor de cinzas diminuíram quando a 'camada de espuma 
passou de zero para SOem. Observa-se, também, que na vazão de ar de 
2,51/min, o concentrado produzido tinha teores de impurezas (cinzas e enx
ofre total) inferiores aos dos concentrados produzidos à 2,01/min . 

Tabela 11- Influência da camada de espuma e da vazão de ar na 
coluna de flotação 

Reagentes (g/t) Vazão de Bias Camada de Recuperação Teores (%) 
O.D. MIBC ar (1/min) Espuma em Massa(%) Cz St 

(cm) 
50 200 2,0 1,2 29,7 18,0 2,30 
50 200 2,0 1,2 82 24,5 15,3 2,30 
100 200 2,0 1,2 37,3 20.4 2,60 
100 200 2,0 1,2 80 28,0 16,8 2,10 
50 200 2,5 1,2 40 25,6 11,7 1,90 

CONCLUSÕES 

- O pH ótimo para a flotação da amostra de carvão estudada foi de 6,5. 

- O FeCI3 não produziu nenhum efeito sobre a depressão da pirita . 

- Houve aumento da massa flotada, bem como, dos teores de impurezas 
(cinzas) nos concentrados com o aumento tanto da dosagem d.e óleo 
diesel como para o MIBC, tanto para a fl9tação convencional q4anto 
para flotação em coluna . 

- A recuperação em massa e teores de cinzas nos concentrados obtidos na 
flotação convencional foram bem maiores que na coluna de flotação . 

- O teor de cinzas nos concentrados diminuiu com o crescimento da altura 
da camada de espuma e da vazão de ar de 2,01/min para 2,51/min. 

- Os concentrados da flotação convencional,de um modo geral, apresen
taram teores de impurezas bastante superiores às especificações de mer
cado (14,0% de cinzas e 1,40% de enxofre total)_. 

- Foram atingidos teores de cinzas abaixo de 14,0%. Porém, a recuperaÇão ··· 
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em massa foi baixa, em torno de 20,0 a 25,0% e o teor de 1,40% de 
enxofre total não foi atingido. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. MULLER, A. A., SANTOS, H. M .. SCHIMITT. J.C., MACIEL, 
L.A.C., BERTOL, M.A. & CESAR S.B., Perfil Analítico do Carvão, 
DNPM. Porto Alegre, 1987. 

2. Estudo sobre o Setor de Fabricação de Coque Nacional para 
Fundição e Outms fins M etalúrgicos. Tecnometal Estudos e Proje
tos Industriais S.A., Março, 1982 (Relatório) . 

3. APLAN, F. F., Use of the Flotation Process For Desulfurization 
of Coai. l n: Coai Desulfurization, A . C. S ., Washington , D. C.; 
A.C.S. SYMP. vol. 64: 1977, pp. 70-82. 

4. BAKER. A.F. & MILLER, K.J. Hydrolized Metal lons as Pyrite De
pressants in Coai Flotation. A Laboratory study U. S. Bureau of 
Mines, Report of lnvestigation 7518; vol. 22 , May, 1971. 

5. PLOUF. T.M . Froth Flotation Techniques Reduce Sulphur and Ash . 
Mining Engineering, August, 1980, pp. 1218-1223. 

6. GROPPO, J . Column Flotation, Shows Higher Recovery with Less 
Ash . Coai Mining, August , 1986, pp. 30-38. 

7. REDDY. P. S. R. ; KUMAR. S.G.; BHATTA RCHARYYA, K. K., 
SATRI, S.R.S. & MARASIMHAN, K.S., Flotation Column for Fine 
Coai Beneficiation ., lnternational Journal of Mineral Processing, 
vol. 24 : 1988, pp. 161-172. 

8. GUERRA, E.A. Construção e Operação de Coluna de Flotação 
de Minérios e Carvões em Escala Piloto, Porto Alegre, Escola de 
Engenharia, Departamento de Metalurgia, UFRGS, 1987 (Relatório). 

9. MOON, K.S . & SIROIS , L.L. Beneficiation of High Sulphur Coai by 
Column Flotation . CANMET. June, 1982. 

10. Informativo Anual da Indústria Carbonífera, Brasília agosto, 1988. 


