
XXVI Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

 Poços de Caldas-MG, 18 a 22 de Outubro 2015 

FLOTAÇÃO DE LODOS DO BENEFICIAMENTO DE CARVÃO PARA 
RECUPERAÇÃO DE MATÉRIA CARBONOSA 

 
BRUM, I.A.S.1, HAUSCHILD, C.K.2, JOHANN, D.F.3, ZANCAN, P.M.4 

1Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: irineu.brum@ufrgs.br 
2Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: kmilakh@hotmail.com 
3Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: dfjohann@gmail.com 

4Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e-mail: pedro.zancan@ufrgs.br 

 
 
RESUMO 
 
O Brasil tem grandes reservas de carvão (32 bilhões de toneladas), localizados 
predominantemente no sul do país. Apesar da relativa facilidade de exploração, 
esses recursos têm sido subestimados como uma fonte de energia. Nos últimos 
anos o planejamento estratégico do país tem buscado minimizar a diferença na 
utilização entre carvão e recursos tradicionalmente usados na matriz energética 
brasileira. Nesse cenário, o processamento de carvão brasileiro por flotação aparece 
como uma alternativa promissora, tendo sido um processo bem sucedido em 
sistemas minerais contendo partículas finas. O objetivo deste estudo é analisar o 
processo de flotação para um tipo específico de matéria carbonosa, obtida a partir 
de rejeitos do carvão mineral brasileiro. O material utilizado neste estudo é composto 
de rejeitos finos que normalmente são descartados em barragem de rejeitos de 
carvão. O objetivo é recuperar a matéria carbonosa e reduzir o nível de poluentes e 
cinzas. As variáveis analisadas foram a influência do tamanho da partícula, 
concentração de sólidos na polpa, a concentração de coletores e espumantes 
empregados. Os resultados mostraram que é possível, a partir de uma alimentação 
com cerca de 65% de cinzas, obter produtos com aproximadamente 30% de cinzas 
com recuperações de massas de cerca de 40%. Os tipos de reagentes coletores e 
espumantes empregados resultaram em diferentes concentrados. Este estudo 
também apresenta uma análise preliminar do efeito da recuperação de água em 
parâmetros de concentração. 
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ABSTRACT 
 
Brazil has large coal reserves (32 billion tons), located predominantly in the South 
region. Despite the relative ease of operation, these features have been 
underestimated as a source of energy. In recent years the strategic planning of the 
country has sought to minimize the difference in the use of coal and resources 
traditionally used in the Brazilian energy matrix. In this scenario, the Brazilian coal 
processing by flotation appears as a promising alternative, having been a successful 
process in mineral systems containing fine particles. The objective of this study is to 
analyze the flotation process for a specific type of carbonaceous material obtained 
from the Brazilian coal tailings. The material used in this study consists of fine tailings 
that are normally discharged in tailing dam of coal. The goal is to recover the 
carbonaceous matter and reduce the level of pollutants and ash. The variables 
analyzed were the influence of particle size, concentration of solids in the slurry, the 
concentration of collectors and frothers. The results showed that it is possible from a 
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power supply with about 65% ash, to produce products containing approximately 
30% ash with mass recoveries of about 40%. The types of collectors and frothers 
used resulted in different concentrates. This study also presents a preliminary 
analysis of the effect of the water recovery in concentration parameters.  
 
KEYWORDS: coal; beneficiation; flotation; ashes.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Apesar da relativa facilidade à exploração de carvão brasileiro, este recurso mineral 
tem sido historicamente negligenciado como fonte de energia para o país. 
Atualmente, as unidades de geração de energia no estado do Rio Grande do Sul, 
são responsáveis por cerca de 30% da energia produzida no estado, um pouco 
maior do que o estado de Santa Catarina (25%). Neste cenário, a maior parte do 
carvão processado no Brasil é para obtenção de carvão térmico para geração de 
energia. Em geral, estes processos são ineficientes e resultam em grandes perdas 
de carvão, especialmente nas frações mais finas. Atualmente, existem algumas 
empresas que utilizam o processo de flotação para a obtenção de um carvão mais 
limpo. Em todos estes sistemas o processo de flotação é realizado em células 
convencionais. 
 
Nestes sistemas, as partículas finas são geralmente descartadas e depositadas em 
barragens. Esses rejeitos são uma mistura de rejeitos proveniente de diferentes 
processos tais como gravimétricos (espirais e jigs) e flotação. Esta mistura acaba 
gerando um material de processamento difícil. Além disso, esse acúmulo de material 
resulta em sérios problemas ambientais. 
 
Na atual matriz energética brasileira, governo e empresas produtoras de carvão 
buscam aumentar a participação do carvão na geração de energia. Nesta nova 
situação, é necessário a busca de sistemas otimizados para processamento de 
carvão. Também é preciso considerar que, atualmente, existe a possibilidade de 
melhores tecnologias na qualificação deste importante recurso mineral e de seus 
circuitos de processamento. 
 
Entre os processos utilizados no processamento de minerais, a flotação destaca-se 
como um dos mais importantes processos metalúrgicos; sendo este um processo de 
separação de partículas minerais, que explora as diferenças nas características 
superficiais entre diferentes espécies minerais presentes num determinado sistema. 
Este processo tem sido extensivamente estudado ao longo do tempo em vários 
sistemas e, em geral, mantém-se subentendido na avaliação de muitos 
investigadores. Ainda, com base em estudos ao longo de décadas, diferentes 
unidades equipamentos têm sido desenvolvidos para otimização e controle 
(BANFORD and AKTAS, 2004; CHANDER, 1979; EROL et al., 2003 e JIAN et al., 
2000). 
 
Uma das principais inovações para aumentar a eficiência do processo de flotação 
são os novos sistemas de reagentes. Nos circuitos atuais querosene e óleo diesel 
são reagentes bastante comuns, mas cada vez mais novas possibilidades chegam 
ao mercado (BANFORD and AKTAS, 2004; BAZIN and PROULX, 2001; EROL and 
AKTAS, 2003; JIAN; HARRIS and FUERSTENAU, 2000; POLAT, POLAT and 
CHANDER, 2003). 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
As amostras de carvão utilizados neste estudo foram obtidas a partir da região 
carbonífera, perto da cidade de Criciúma, estado de Santa Catarina, sul do Brasil. As 
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três amostras utilizadas tiveram origens diferentes. Amostra 1 - CC e Amostra 2 - 
CM são misturas de rejeitos de diferentes processos de concentração. A Amostra 3 - 
MC é a fração fina de um processo de limpeza de um concentrado de carvão. 
 
A distribuição do tamanho e o teor de cinzas nos materiais estudados são 
apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Distribuição granulométrica, de cinzas e matéria volátil na alimentação dos testes de 

flotação. 

Amostra Fração (µm) Massa % Cinzas (%) M. Volátil (%) 

S
1
 –

 C
C

 

+250 35,28 60,51 18,44 

+150 11,22 58,21 17,47 

+75 20,10 66,88 15,23 

+38 14,67 74,02 14,74 

-38 18,73 64,56 18,19 

Alim. 1-CC 100,00 64,26 17,10 

S
2
 –

 C
M

 +250 13,87 49,99 17,11 

+150 5,95 47,66 19,63 

+75 11,87 54,54 17,59 

+38 11,20 61,75 15,59 

-38 57,11 75,08 12,23 

Alim. 2-CM 100,00 66,03 14,36 

S
3
 –

 M
C

 +250 1,03 41,24 24,71 

+150 0,75 34,35 27,23 

+75 13,70 50,40 23,78 

+38 25,21 46,53 23,44 

-38 59,31 64,43 16,63 

Alim. 3-MC 100,00 57,53 19,49 

 
Flotação em escala de bancada 
 
Todos os testes foram realizados em escala de bancada, utilizando um modelo de 
máquina de flotação convencional CDC-1000-BEC EEPNBA com célula de acrílico 
com quatro litros de volume. A polpa foi preparada com água de torneira a uma 
concentração de 8% de sólidos, agitado a 1000 rpm. O valor do pH foi mantido em 
cerca de 12. 
 
Os reagentes utilizados e os tempos de condicionamento foram: óleo Diesel (cinco 
minutos) e óleo de pinho (três minutos). Os testes de flotação foram realizados com 
agitação a 1000 rpm e fluxo de ar controlado (dois litros por minuto). O pH foi 
mantido a cerca de 12. Para melhor precisão na coleta o concentrado foi removido 
da célula com uma placa acrílica ligada ao equipamento em intervalos regulares de 
cinco segundos. 
 
Os testes preliminares, não apresentados neste estudo, foram realizados para 
determinar a concentração ótima de reagentes de flotação. A partir dos resultados 
obtidos em testes preliminares foram realizados testes específicos para melhorar a 
recuperação de massa e redução do teor de cinzas. Estes ensaios específicos foram 
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realizados com as melhores combinações. A combinação estudada foi de óleo 
diesel/óleo de pinho. 
 
Os testes apresentados neste estudo foram divididos em dois grupos. No primeiro 
grupo de ensaios específicos a concentração do agente hidrofobizante (óleo diesel) 
variou de 200 g/t a 5000 g/t. A concentração de espumante manteve-se constante 
em 400 g/t. No segundo conjunto de testes específicos foi analisado o efeito da 
concentração de espumante, onde a concentração do mesmo foi reduzida para 100 
g/t. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A primeira análise mostra que os três carvões têm diferentes granulometrias. O S1-
CC é um carvão grosseiro com uma distribuição de tamanho uniforme. As amostras 
S2- CM e S3-MC são materiais muito mais finos. 
 
Nos estudos com 400 g/t de óleo de pinho, Figuras 1, 2 e 3, as três amostras 
apresentaram resultados satisfatórios com situações em que se observaram 
recuperações de massa de cerca de 30% e teores de cinzas entre 25% e 30%. 
 
Como esperado, os melhores resultados foram obtidos com a amostra S3-MC. 
Nestes testes, as recuperações de massa atingiram valores de cerca de 40% para 
todas as concentrações de óleo diesel. Os teores de cinzas também mostraram 
bons resultados, que foram observados para as concentrações mais baixas de 
coletor (abaixo de 2000 g/t), onde foram obtidos os valores abaixo de 30%. Estes 
resultados podem ser explicados pelo fato de que este rejeito é uma amostra com 
um baixo teor de cinzas e, provavelmente, com um grau de liberação mais elevado, 
uma vez que a origem da amostra S3 é um produto mais limpo obtido em processos 
gravimétricos. 
 

 
Figura 1. Recuperação Mássica, orgânica e conteúdo de cinzas em função da concentração de 

óleo Diesel (ÓLEO DE PINHO 400 g/t). Amostra S3 - MC. 

 
A amostra S2-CM também alcançou recuperações em massa de cerca de 30%, mas 
apenas em altas concentrações de coletor (acima de 2.000 g/t). Para esta amostra, 
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os teores de cinzas foram mais elevados, estando compreendidos entre 40% e 45%, 
na maioria dos testes. 
 
A amostra S1-CC só mostrou bons resultados para concentrações de óleo diesel 
superiores a 4000 g/t, com recuperação em massa e teores de cinzas de cerca de 
30%. 
 
Os resultados das amostras S1 e S2 podem ser relacionados com o grau de 
liberação. Neste ponto, é importante notar que o S1, como mostrado na Tabela 1, 
apresenta uma maior fração grossa. 
 
A recuperação da matéria carbonosa mostrou resultados similares para essas duas 
amostras. 
 

 
Figura 2. Recuperação Mássica, orgânica e conteúdo de cinzas em função da 

concentração de óleo Diesel (ÓLEO DE PINHO 400 g/t). Amostra S2 - CM. 
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Figura 3. Recuperação Mássica, orgânica e conteúdo de cinzas em função da concentração de 

óleo Diesel (óleo de pinho 400 g/t). Amostra S1 - CC. 

 
Este estudo também avaliou a possibilidade de reduzir a concentração do agente 
espumante. Nesta fase, a concentração do óleo de pinho testada foi reduzida para 
100 g/t. As Figuras 4,5 e 6 mostram os resultados desses ensaios. 
 
Os resultados mostraram uma diminuição no rendimento para as três amostras. No 
entanto, alguns resultados observados foram satisfatórios. Mais uma vez, o melhor 
desempenho foi com a amostra S3, que apresentou resultados muito interessantes, 
atingindo recuperações de massa entre 20% e 25% com um teor de cinzas de cerca 
de 30%. É evidente que houve uma queda de desempenho nesta fase do estudo, 
mas os resultados ainda são interessantes. 
 
A amostra S2 apresentou um comportamento irregular para os valores de 
recuperação de massa, com teores de cinzas variando entre 35% e 45%. A massa 
da amostra S1 teve um baixo desempenho, atingindo um máximo de 15% e com 
altos valores teor de cinzas. 
 
Exceto para amostra S3, todas as outras amostras não apresentaram bons 
resultados. 
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Figura 4. Recuperação Mássica, orgânica e conteúdo de cinzas em função da concentração de 

óleo Diesel (ÓLEO DE PINHO 100 g/t). Amostra S3 - MC. 

 

 
Figura 5. Recuperação Mássica, orgânica e conteúdo de cinzas em função da concentração de 

óleo Diesel (ÓLEO DE PINHO 100 g/t). Amostra S2 - CM. 
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Figura 6. Recuperação Mássica, orgânica e conteúdo de cinzas em função da concentração de 

óleo Diesel (ÓLEO DE PINHO 100 g/t). Amostra S1 - CC. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
O tratamento deste material se mostra muito vantajoso porque permite não só 
reduzir a quantidade de material a ser descartado em barragens de rejeitos, 
aumentando o tempo de vida destas, mas também viabiliza a recuperação de 
matéria carbonosa, gerando um material que pode ser blendado com outros 
carvões. Os resultados mostraram que a partir de uma corrente de alimentação com 
elevado teor de cinzas, cerca de 62% de cinzas, é possível obter concentrados com 
teores de cinzas de cerca de 30% e recuperações de massa de 40%. 
 
Para estudos futuros, o emprego de flotação em colunas pode estabelecer 
condições de fluxo que permitam a recuperação de material fino. Sob condições 
específicas, a recuperação de partículas finas por aprisionamento e/ou de 
arrastamento pode ser evitada ou minimizada. Esses parâmetros devem ser 
examinados na continuação deste estudo. 
 
Apesar dos resultados obtidos até o momento, mais estudos são necessários. A 
questão da concentração de sólidos ainda precisa ser otimizada, visando um baixo 
teor de cinzas, recuperação em massa e produtividade. O desempenho de um 
sistema de bias positivo e a influência de um fluxo de água de lavagem, em colunas, 
ainda precisa ser melhor avaliado neste caso. 
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