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ABSlRACT 

Th1s work studies the fcasibil ity of benefic iating, by 
flotation, the retorted schist and its fines received from the PETROSIX 
process . lhe rough schist source was the regíon of lrati-PR. 

lhe teste were carried out ln bench scale, usina e -28M 
fraction, so as to verify the influcncc of the foi l owing operationol 
variablee: 

- density of sol'ids: l i and 22%; 
- type and concentration of the collector: f1ne oil and MIBC- 100 to 

400g/t; 
condition1n9 t1me o f the col lector: S and 10 min; 

- pulp agitotion: 900 and 1200rpm; · ~ 
- ,mode of eddit1on of the frother: integral, 'in th'e 1st batch, ond 

scattered et reguler intervals in a 2nd batch. 

lhe following conclusions were taken: 

- although the association grade of the orgenic/inorganic material was 
high chiefly in the retorted schist , beneficiation of both was possl 
ble. 1 

- the most effective variab l es of the process were: 

pulp ag1tation: 1200rpm; 
mode of addition of the frother: integral; 

• concentrotion of the frother: 400g/t; 
sol ids percentual: 22%. • 

- in the conditions tested, no reduction was obta 1ned of the 
samples content. lhis, however, does not imply that this 
cannot be reduced. 
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I. INTRODUÇÃO 

Esse trabalho descrevo os ensaios de Flota~ão realizados 
em escalo de laboratório e os resultados alcançados, a fim de se verofi 
car o viebi I idade de ser usada esta técnica de beneficiamento no caso d; 
~isto retortado e dos finos de xisto (xisto cru) provonoentes do proce~ 
so PETROSIX. 

O enriquecimento do motéroa orgânico desses do:s produtos 
é bastante interessante por a o oprovo i tomento energético do xisto. O xis 
to retortado, apesar de ter um conteÚdo de matéria orgâni ca muoto baix; 
(7,48~), represento um volume uognoficativo dos efluentes descartados 
pelo processo do r·etortagem (85% em poso do total ai imcntaclo), razão pe 
la qual deve ser aproveotado. Já os finos do xisto possuem mais do qu~ 
o dobro de matéria orgânica (15,7%), e significam mais de 15% do total 
pari! o processo . 

Oecodiu-so·então verificar a viabilidade de benefociamen 
to das correntes de xosto dosponÍvois na unid.:~de de proccssamento~o •<i~ 
to de lrati. Est~ estudo é uma aval ia~ão da possibilidade de enroquoco 
mento do matéria orgânica do xisto retortado e dos finos de xisto, a ni 
veos julgados convenientes pelos processos aos q~ais serão submotodos . 

O estudo de flota~ão foi real i:ado pelo Centro de Tecnol~ 
gia Mineral (CETEM) . 

2 . PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Paro o procedimento experimental escolhido, a Tabela I r~ 
sume as condiçÕes dos testes em termos das varoávois estudadas, dos o'e.! 
gentes e das concentraçÕes utilizados. 

COND IÇÕES (VARIÁVEIS NIVEIS 

I . percentagem d& SÓI odos lO, 17 e 22 
2. tipo c concentração (g/t) de coletor 300 a 800 

(Óleo de ~osto, querosene e Óleo diesel) 
3. tipo c concentração (g/t) de espumante 100 o 400 

(óleo de ponho e metil-isobutil carbinol) 
4. tempo de condtctonamento do coletor (min) 5 e lO 
5. agitação ~o polpa (rpm) 900 8 1200 
6 . modo de adiç~o do ~spumante integral/escalonado 

Tabela I -CondiçÕes dos testes. 

Duas técnicos de operação foram b3otados para os testes: 

- a promeire, com edição integral de espumante, recolhe~ 
do-se dois concentrados: o primeiro com 5 minutos de flotação, e o se
gundo, apÓs 2 monutos ( 7 minutos de flotação no total); 

- a segunda, realizado com adoção escalonada de espuma~ 
te, recolhendo-se seis concentrados, um e cada monuto de flotação. 

As cergus de xisto utilizadas nos testes foram cominuÍdas 
a fim de se obter a redução granulométrica poro a floteção. 

A anél ise gronulométrica do ~isto retortado foi feita o~ 
mido, pare evitar erros na penetração em consequência do elevado poder 
de aglomore~Õo das partículas. A Tabela 2 apresenta as anál oses granul~ 
métricas da carga moÍdo do xisto retortado e dos fonos de ~isto. Esta 
mostra a existência de uma intcraçâo muito grande entra matéria orgÔni
ca e mineral, no caso do xisto retortado, não se evidenciando, dentro 
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da fai'a granulom~trica em quest~o, o grau de I oberação apropriado para 
o material. De qualque modo, este aspecto do grau de I iberação deve ser 
melhor estudado para ambas as cargas. 

P E N E I R A S f, RETIDO ~ CZ (BS) %c % s I 
(mil lhos) X. R. F. X. x. R. r.x. X. R. F. X. X.R. F. x.l 

+28 4,0 I ,6 89,3 - 5,08 - 3,86 -
' -28 t35 4,3 28,4 89,5 78,5 5,15 14,2 4, lO 4,4 

-JS ' +48 4,3 12,3 87,9 79,5 5,26 13, 3 4,13 4,8 
-48 +60 2,9 6,2 88,5 78,4 5,50 14, 2 4,13 4,7 
-60 tiOO 6,4 11,9 87,3 78, I 5,56 14,4 3 , 86 4,6 
-100 +ISO 3,8 9,9 87,5 78,2 5,59 14, 3 3, 96 4, 9 
-150 <200 3,4 15,3 89,3 79,9 5,49 12, 9 3,63 4,9 
-200 t325 I ,7 12,5 90,6 81,4 5,07 11 ,6 2,85 5,2 
-325 -r400 10,7 I ,O 91,7 81,3 4,37 li , 4 2, 76 ~·~ -400 59 I o 9 90 1 82 2 5 95 lO 6 3 78 

Tabelo 2- Análises gronulométrico e elementar por fração de xisto r~ 
tortado (X.R.) e finos de xisto (F.X . ). 

As cargos da xisto também foram coroctar izados pel as aná 
I iso imediato c elementar (Tabe lo 3a) o mineralÓgico (Tabe l o 3b) . -

XISTO RETORTAOO FINOS OE XISTO 
densidade (q/cml) 2, 5 2,1 
umidade (% peso) I ,48 3, 72 
mat6rio orgânica (%peso) 7,42 15 , 66 
matéria volátil (%peso) 9,52 10,6:;: 
carbono (% peso) 5,83 l i ,97 
cin:taa (% po11o) 89,7 80,7 
podor calor:fico superior (cal/g) 511 I 241 

Tabela 3a - Caracterização do xisto (médio de análises) . 

XISTO RETORTAOO FINOS OE XISTO 
sol icato de alumonio quartzo 
enxofre elementar dolomoto 
traços do pírita e pirrotito plr itá 

magnet ita 
mico 

--··--·--

Tabela 3b- Análise mineralÓgica do xisto. 
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3. RESULTADOS E OISCUSS~O 

3.1. - Flat~çõo de Xosto Rotort~do 

A T~bel~ 4 3prcsenta os resultados e condiçÕes das 
çõ~s do ~osto rctortado. 

flot_! 

NR Os tf te c~~~~~R Esr~~~'IT( AGITA R E SUL T AOOS 
TESTE ( ~) (min) (101 1 n) ÇÃO REC, PCS PCS 

10. 0. O. X. 10. P. I MI BC !Esc~ l on-2 (rpm) (%) ~v~> (~) m<'nto 
I 2~ 7 5 - 300 140 - na o 900 I 5,0 69J 36 
2 22 7 5 - 300 - 100 no o 900 14,5 t197 3~ 
5 lO 7 s t!óO - 400 - nao 900 42,5 6~2 33 
6 lO 7 5 bSJ - - 300 na o 900 35,5 6S5 J.l 
7 :!:l () ; - 300 150 - som 900 9.4 676 32 
ll :!2 6 s - 550 150 - s om 900 10,4 oSJ 28 
9 :!:! 6 5 550 - 150 - sim 900 9,7 654 .34 

lO "" 6 5 - bOO 15v - som 900 10,6 650 27 
11 :!~ 6 5 bOO - 150 - aom 900 9,Cl 686 34 
1:! 2:! ó 5 300 - I 50 - som 900 7,-t 071 31 
13 .,., () j - - 950 - som 900 9,6 078 40 
I~ 11 6 5 .100 - 170 - sím 1200 20,2 752 53 
15 22 ó 5 300 - 100 - sim 1200 27,9 780 53 
17 ~:! 6 5 - 300 100 - s om 1200 21 ,8 505 58 
19 22 6 lO 300 - 100 - sim 1200 24,1 704 35 
20 22 6 lO - 300 100 - sim 1200 22,1 834 63 
21 lO 6 s 1300 - 400 - si m 900 23 o 735 44 
Tabela~- Resultado~ e condiçÕes doa testes com 'ISto r etortado 

o~ • percentagem de sÓI idos 
tf • tempo de flotaçâo 
te • tempo de condicoonamento 
PCS • aumento do PCS 

o. o. 
O. X. 
O.P. 
MIBC 

- Ól eo diesel 
• Ó I e o de >< i ato 
.. Óleo de ponho 
• metil-isobutil carbinol 

J , l,l, - Efe oto da Percentagem de SÓI idos na Polpa 

A Tabelo 5 apresenta os result ados acumu lados dos tustes 
14 o IS, feitos com li e 22~ de sólidos em peso, respectivamente, Vero 
f icou-se um aumento de 38.- na recuperação quando a densodode de polp:; 
foi dupl ocoda. Ouanto à eficiência de sepa ração, esta manteve-se inal
terada. 

SÓLIDOS 
RECUPERAÇ~O 

PCS TEOR ( %) 
HSTE (%) PRODUTOS MASSA 

(%) 
1 (cal/o) cz c 5 

AI omontaçoo 100 , 0 511 8-9,7 5,83 3.79 
14 11 Concentrado 20 ,2 782 87.4 7,15 5,26 

ReJeito 79.8 516 90 3 5 ,75 3 28 
AI imentarao 100,0 511 89,7 r- 5. 83 3,79 

15 22 Concentr.sdo 27,9 780 87,7 7,09 5,02 
Rejeito 72 , I , 464 90.3 5,68 3,26 

Tabela 5- Efeito da percentagem de só li dos . 

Uma polpa com 22% do sÓI odos em peso fo o considerado in 
teressonto de eer adotedc nos prÓxomoa toste~. 
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3.1.2. -Efeito do Tipo o Concentração do Espumante 

Testaram-se dois espumantes, c itados na I iteratura de fio 
tação de xisto: Óleo de pinho c metil-isobutil carbinol ( MI BC). -

Os r~sultados encontram-se nas Tabelas 6a e 6b. Pode-se 
verificar, pela Tabela 6a, que ambos os espum• ntes tiveram o mesmo efei 
to sobre a recuperação ~m massa e sobre a qual i~ade dos concentrados. -

TESTE ESPUMANTE PRODUTOS 
RECUPERAÇ;!.O PCS TEOR (%) I 

M~~SA c n (cal /u) cz c s I 

jóleo de AI imentaçao 100,0 511 89,7 5,83 3, 79 i 

I Pinho Concentrado 15,0 693 86,8 7,27 4,42 . 
144t:~/t Re.le i to 85 o 479 89 6 5 81 3 30 

AI imentaçao 100,0 511 89,7 5,83 3,79 
2 MIBC Concentrado 14,5 697 86,9 7,06 5, IS, 

ll5g/t Rejeito 85 5 489 90 o 5 24 3 66 

Tabela 6a- Efeito do tipo de espumante. 

A Tabela 6b, onde se variou a concentração do espumante, 
mostra que um aumento de 150g/t para 400g/t sobrepujou o efeito negati 
vo da diminuição da percentagem de sÓI idos na recuperação. 

~ESTE 
RECMP§RAÇÃO PCS TEOR (%) 

ESPUMANTE PRODUTOS 'ti~ A I (cal fq) cz c s 
I óleo de AI imentaçao 100,0 51 I 89,7 5,83 3,79 

11 Pinho Concentrado 9,9 685 88,2 7,04 5,46 
150g/t Re'eito 90 I 476 89. 9 5 39 3 92 

IO!eo de AI imentaçao 100,0 511 89,7 5,83 3,79 
21 Pinho Concentrado 23,0 738 87,5 ~ 6,87 4,57 

400g/t Rejeito 77,0 490 89,0 5,78 3,16 
-- ---·-··--·---

._ __ 
Tabela 6b- Efeito da concentração de espumante . 

O fato de a ~ecuperação aumentar com a concentração do e~ 
pumante, mantendo-se praticamente fixa a ~o coletor (testes da Tabela 
6b), demonstra c laramente o efeito coletor do espumante utilizado . Para 
eliminar a possibilidade de um efeito si nérgico coletor-espumante, que 
expli casse a capac idade de o segundo atuar como coletor, fez-se um tes 
te utilizando, além do espumante na sua dosagem usual de 150s/t, o pr2 
prio espumante na concentração de 800g/t, a fim de verificar o seu ~fel 
to coletor na ausência de qualquer outro coletor . A recuperação obtida 
foi da mesma ordem das encontradas nos test~s realizados ~m condiçÕes l 
dênticas, usando Óleo de xisto e Óleo diesel como co letores, oomo mo~ 
tra a Tabela 6c, a seguir . 
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RECUPERAÇÃO PCS, TEOR ( ; ESTE COLETOR PROD UTOS MASSA 
(,;) ca l /g) cz c s 

óleo AI imentaçao 100,0 511 89,7 5,83 3,79 
lO Diesel Concentrado 10,7 650 88,9 6,85 5, 08 

800g/t Re.ieito 89 3 468 90 3 5 45 3 92 
Óleo de AI lmentaçao 100,0 51 1 89,7 5,83 3,79 

li Xisto Concentrado 10,0 686 88 , 2 7,04 5,47 
800g/t Recito 900 476 89 . 9 5 39 3 92 
Óleo de AI imentaçao 100,0 51 I 89,7 5,83 3,79 

13 Pinho Concentrado 9,6 678 88,5 7,08 4, 62 
800g/t Rejeito 90,4 375 90,7 5 , 42 4, 38 

Tabela 6c- Efeito co letor do oleo diesel . 

3.1 . 3. -Efeito do Tipo e Concentração de Coletor 

A concentração dos col etores ut i I i :tados - Óleo de xisto e 
Óleo diesel - foi de 300, 550 e 800g/t . 

Verificou-se que, no faixa de concentração estudada, qua! 
quer desses coletoros teve efeito pouco significativo sobre a recupera
ção e qual idade dos produtos, como pode ser visto na Tabe l a 7. 

RECUPERAÇ~O PCS TEOR (·1 
TESTE COLETOR PRODUTOS ·MASSA cal/g) 

(%) cz c s 
01 eo de AI imentaçao 100,0 511 89, 7 5,83 3,79 

7 Xisto Concentrado 9,4 688 87 , 8 6,91 5, 12 
300g/t Re.ieito 90 6 435 89 9 5 30 3 77 

01 eo de A I i mentaçao 100,0 511 89,7 5,83 3.79 
8 Xisto Concentrado 10,3 653 87 , 9 6,78 4,90 

550g/t Rejeito 89. 7 rt87 89. 9 5 88 3 82 
Óleo de AI imentaçâo 100,0 511 89,7 5,83 3,79 

lO Xisto Concentrado 10,7 650 88,1 6,85 5,08 
800g/t Rejeito 89 3 468 90 3 5 45 3 92 
Óleo AI imentaçao 100,0 511 89. 7 5,83 3,79 

12 Diese l Concentrado 7,4 680 88,2 6,99 5. 15 
300g/t Re.ielto 92 6 462 90 2 5 37 4 00 
Óleo AI lmentaçao 100,0 51 1 89,7 5,83 3,79 

li Diesel Concentrado 10,0 686 88 , 2 7,04 5,47 
800g/t Re.].eito 90.0 476 89 9 5 39 3 92 
óleo AI imentaçao 100,0 511 89,7 5,83 3,79 

9 Diesel Concentrado 9,7 684 87,8 6,85 5,08 
550g/t ReJeito 90,3 465 90,3 5, 31 3,78 

Tabela 7 - Efeito do tipo e concentração de coletor. 

Dentro das condiçÕes estudadas, a concentração de 550g/t 
para ambos os coletores pode ser t:onsiderada o valor a partir do qua l a 
recuperação cm massa indcpcnde da concentração de coletor. O aumento 
percentual da recuperaçào,quando a concentração de coletor variou de 
300 para 550g/t, foi de I 1% no caso do oleo de xisto e de 31 % no casado 
Óleo diesel, não tendo nenhum efeito na eficiência de separação. 

3. 1.4. -Efeito dã Agitação da Po l pa 

A agitação da polpa de sÓI idos deve assumir um valor in 
termediário. Deve ser suficientemente alta para promover a perfeita dii 
persão dos r eagentes oleosos na massa I Íquida, a fim de facilitar oco~ 
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t~to bolh~-particula, ma5 deve s~r suficientem~ntc bai~a para evitar a 
dusa~rc~açào bo lho-partícula. 

Testaram-se dois nÍv~os de auitoç~o: 900 c 1200rpm, como 
mostram os dados da Tabela 8. Veroficou-sc que este aumento na rotação 
foo altamente favor~vel ~ recuperação; no caso dos testes com Óleo doe 
sei, o aumento na rccuperalão foo de quase quatro ve=es, e de mais d; 
duas vc:cb nos tc5tcs com olco de ~isto . 

A..;ITAÇÃO RECUPERAÇAO PCS TEOR (% 
~ESTE DA PRODUTOS MASSA (cal/g) 

POLPA ( ) cz c s 
AI i mcnt.IÇOO 100,0 511 o9,7 5.83 3,79 

1:! 900rf)m C o nccnt rodo 7,4 671 8~.1 6,84 5,05 
RcJcotc 92,6 462 90,2 5,37 4,00 
AI ímcntaçao 100,0 511 &9.7 5,83 3,79 

IS 1200rpm Concentrado 27,9 7~0 o7,3 7 ,Oii 4,99 
RcJeoto 72,1 464 90,3 5,ú3 3,26 
AI imcntoc;ao 100,0 5 11 89,7 5,83 3,79 

7 900rpm Conccntrodo 9,4 676 37,8 6,9:! 5,27 
RcJeoto I)J,Il 435 89,9 5,30 3,77 
AI omcntac;:clo 100,0 511 b9,7 s.~3 3,79 

17 1200rpm Concentrado 21,8 80S 87,4 6,52 4,83 
Rejeito 7!l,2 4~6 89,0 5,40 3,01 

Tobcla 8- Efcoto da 09itação da polpa. 

O aumento da agitação favoreceu a eficiência de separaçao 
e aumentou o poder calorífoco. 

J .I. S. -Efeito do Tempo de Cond,coonamento do Coletor 

A etapa Jc condicionamento do coletor oleoso na polpa d~ 
flotaçâo é fundanmntol para ocorrer uma boa cldsorçâo do mesmo no inter 
face sÓI ído/~gua antes da fase J~ acração. Sendo assim, este perÍodo ; 
sempre prévoo à flotoçâo c é caractero:ado por duas voroavcos: tempo e 
agitação- otimi= .. dos de muneor<'l qu<l a proporção de encontros cfctivos 
colctor/portlculas seja máximo. 

Nos testes real •=ados a J200rpm, constatou-se que um tem 
po de condicionamento do coletor de 5 minutos fo1 sut1sfatoroo para pr~ 
mover o espdlhamento do coletor ol~oso sobr~ a superficoe do xisto. Ã 
cima desse tempo de cond1coonamcnto, verificou-se que, tonto quantotato 
v amonte como qua I itat i vamente, não houve nenhuma vantagl:'m, segundo os ri 
aultados apr•caentadoa na Tabela 9. 

A conJugação de um tempo de 5 monutos com um<~ agitaçdo de 
1200rpm para a ctapu de condicionamento foo JUiguda satisfatÓria . 

ESTE 
TEMPO OE CONDI PRODUTOS RECUPERAÇ~O PCS TEOR ( ·;;) 

CIONAMENTO - MASSA (cal/a) (<:;) cz c s 
AI imentac;ao 100,0 511 b9,7 5,b3 3,79 

15 S minutos Concentrado 27,9 780 b7 ,3 7 ,Ob ;,99 
Rc cito 72 I .16J Q() J 'i 6S ::!6 

19 10 minutos 
AI imentaçao 100,0 511 89,7 5,83 3,79 
Concentrado 24,4 704 87,3 6,75 4,0() 
Re eito iS 6 J3b bQ J 5 JQ 3 3:! 

---

Tabela 9 - Efeoto do tempo de condocoonamento. 
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3.1.6. -ll. t o de E 11lnn.1mcnto do E.spumantc 

A T ·b~ 10 apr~scntil os tes\eS I c 7 onde se variou a 
forma de ad 1ção do espumante. Nestes, foram conatiltadob um aumento de 
1,6 ve~es na recuperação cm massa, quando não se escalonava espumante, 
e u~a variocão orrelevante do poder calorÍfico. 

RECUPERAÇÃO PCS 
~ESTE ESCALONAMENTO PRODUTOS M~~~A (caiJJ) 

AI omentaçao 100,0 SII 
I Não Concentrado 15,0 693 

Rejeito 85,0 479 
AI imentaçao 10(7,0 511 

7 Sim Concentrado 9,4 676 
Rejeito 90,6 435 

Tabela 10- Efeoto do escalonamento do espumante. 

3.1.7. -Avaliação Gl obal dos Testes 

TEOR C ') 

cz c s 
b9,7 S,!S3 3,79 
86,8 7,27 .l,.l:! 
b9,6 S,SI 3,30 

~9.7 5,83 3,79 
87,8 6,9:! 5,27 
89,9 S,JO 3,77 

Uma primeira avaliação dos testes permitou verificar que 
as seguintes variáveos tiveram efeoto sounofocatovo sobre a recuperação 
em massa: forma de ad1ção do espumante, ayotação c dcns odadc da polp.1 , 
e, de modo bem menos evidente, a concentração de espumante . Quanto à c 
flciênoio do separação, apenas o agitação foo o p.lr~mctro ao qual a fli 
taçâo de ~isto retortado se m~strou sensÍvel . 

A Figura I apresente duas curvas de teor de cin~as versus 
recuperação, poro os testes com esc a I onamento de uspumilntc c a 22.: de só 
I idos, a 900rpm .e a 1200rpm, pardos dofcrentcs tipas e concentraçÕes~ . 
coletor e espumante estudildos. Obs ervo-se o efeoto favorável da auita
ção da polpa sobre a efocoêncoa de separação e que todas as dcmaos vdr~ 
áveis dos testes de cada curva noo InfluÍram sobre a mcsm~ . Como Já foi 
comentado, a concentração de espumante ta~bóm exerceu um efeito favorú 
vel sobre a recuperação. -

Estas duas curv~s ondicam também uma ~aractero:açôo bem ~ 
vidente da flotação do xisto retortado: a difoculdildo de separaç~ do 
mdteroal orgânoco do materoa l onorgânoco, por duas ra:~es: lt) a domo
nuoção do teor de con%as foi muoto pequena cm rel~çâo à ai omentaçâo; ii 

redução má~oma foi em torno de 3~ para os testes a 1200rpm (médoa de 
87 ,0~ cm cinzas no concentrado); 2t) o teor de con:as do concentrado não 
aumentou com a recuperação, como seroa de se esperar para materiaiS em 
que a fraçâo ma•• rica estovesse menos incorporado à mais pobre . A con~ 
tância das duas curvas dnmonstra clarame nte que, independentemente dila 
condiçÕes do processo, pilra qualquer rendimento o teor de cin:as do co~ 
centrado foo praticamente o mesmo. lato signifoca que o flotação de ~is 
to retortodo não foi seletivo cm relação às fraçÕes ~aos ro cas em mati 
ria orgânoca, e que o mater oal flotado sob as condoçoes estudadas apre
»entou a mesma qual odade durante todo o tempo de flotação . 

Pode-se então rcsumor §S seguintes condoçÕcs como as mais 
favoráveis, numa prome1ra avaliação dó comportamento do x1sto retortado 
frente à flotação: 

- percentagem de sói odos: 22% 
- agitação da polpa: 1200rpm 
-adição de espumante: ontcgral. , . 
Sendo assim, seria onteressante a verificação de 

que comb inassem as condoçÕes das variáveis significativas nos 
testes 
nÍvera 
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COnSidOrüJOOI. 

J .::!. - flot.Jç:io J., fonOO> .J.., Xo01 to 

ror~:~m rto..:JI i:~t..IOS qu.Jtro t"'•st'L'S com frnu:; J.., .. 'ttsto com1nut 
dos ub<.~ i><o Jc :!:, M. As cond o çõ.,s J" fi ot<~ç;lu ..oJot.Jd.:~s for .1m ,,, qu" fo~ 
r•c ccrom os me I horcs rcsu I tüdos p.:oo•,, os tl!stcs com "isto ,.,,tor't.Jdo . 

N:io houve tempo nem m.:otl'r o <li p.Jr.:l pross<·yu o r ,•stes tc»t"" 
u ti I o :..onda a técn o C.:l d.:o .:1J o ç;;o o nt<'Ur.JI Jc cspum.Jnt<' " num.1 conc..,nt rd 
ç;lo maos altd do mesmo (~vOv/t) , conforme vcrofo cou-sc no» test.,s com 
><•Sto retortado, serem du.:IS boas i!ltcrnlltivas ~},)rO melhorar ..o qu<~lltoJ!!. 

de c qual id.:odo Jus produtos . 

A Tilbcl<l I I tlPr<•sent.:o os rcsultüJo» Jos t""t'·" com finos 
de >< osto. 

Os tf te c?~,I~R Er~~~~NTE A<~ I T~ RESULTADOS 
I ESTE ( ') (min) (mo n) i.l. D. O. X. IO.P. 1 EScül on_!! çi\o 

R~C. PCS Per mcnto (rpm) ( -) ( C<li hJ) (: 
I ... ., 6 5 - Jl)0 97 som l.!vv Jo,6 15~ :!7,0 
:! :!2 6 5 300 - 97 sim 1 ~vo 37,1 1510 2:!,0 
.1 ::!~ 6 5 300 - ::!91 stm 1.!\lv 30 , 9 150:! :!I ,O 
4 :!:2 6 5 - 30v :!91 s im 1:.!00 43,6 15\lv :!1 ,o 

-Tabela I I - Resultados c conJoçoes Jos testes com fonos de ><isto. 

Os • perccnta9cm de sÓI rdos ll.O. • Ól,·o di"s"l 
tf • tempo de f l ot<~çio o .~. - Óleo de ~isto 
te tempo de cond ocion.Jmcnto O.P . a Ól"o Jc pinho 

O aumento J<~ conccntrüÇ<IO de espumante de 97u/t para 
291g/t foi scntoJo na rccupcr<lçào do concentr.:odo utol i:ondo Óleo de"'! 
to como col etor (testes I c 4), iJ qual aumentou em 20;:. Este mesmo efe o 
to n:io foi verifoc<lóo qu.1ndo d,, utili:<~çiio Jo Óleo diesel (testes2c3);" 
foc<1ndo em desacordo com o que foi obscrv<1do para o xiato rctortado. 

Compart.~ndo-sc os colctores estudados, o que se pÔde vcro
f o car foi um aumento de I!),, na recupcrdç:io do concentrado, quando do~ .!!. 
til i:aç:io do Óleo de ~osto, para o conccn~ração mais alta de espumante 
(testes 3 e ~). 

J.J . - Comparação entre flotaçÜo dos finos de Xisto c a do Xisto Re 
tortaJo 

A Tabcl<l 12 compara, em cond içÕes odcntic<ls, os resulta -
dos Ja flotaç:io dos finos Je xisto com" de xisto rctortado (test~s I c 
17; c :! c 15, rospcetiv<lmcnte) . 

TESTES XISTO RETORTAOO FINOS OE XISTO 
XISTO RETORTAOO/ RfÇ~P. PCS r~~ REf~~ · PCS r~~ FI NOS (caJ'/,,) ( calfq) 

17 e I :!I , S 1:!05 58 J6,6 1540 24 
15 e 2 :!7,9 7!!0 5.1 37,1 1510 22 

T<1bcl<1 I:! - CompiJraçào entre as flotaçÕcs do xosto rctortado c dos fo -
nos de ;..1sto. 
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As curvas de teor de cin~as versus recuperação para os fl 
nos de xisto (figura 2) mostra, ao contrário úo já observado para o ~~~ 
to retortado, uma maior tendência de separ·açâo, por flotação, da fração 
organicamente rica. Para as diferentes condiçÕes de processos real i:a
das, o teor de cinzas tendeu a aumentar com a recuperação . Esse compo~ 
tamento demonstra uma diferença de flotabil idüde entre i!S fraçÕes ricas 
em matéria orgânica e cm matéria mineral. 

A f ígura 3 compara a fI otab i I i da de do "l sto r·ctortàdo (te~ 
te IS) com a dos finos de xisto (teste 2) . As curvas nR I são as de r~ 
cuperação para os dois materiais, c as curvas nR 2 são as do teor de 
cinzas. As seguintes conclusÕes podem ser tiradus a partir desses resul 
tados: 

-o xisto mais rico (finos de xisto, IS,7i; de matéria orgânicü ou 
1241cal/g) apresentou maior flotabil odade do que o xisto mais pobre 
(xisto retortado, 7,4% de matéria orgân i ca ou Sllcal/g). Em condiçÕes 
idênticas de processo, as recuperaçÕes para os finos foram sempre 
mais elevadas do que para o xisto rcto~tado; ou, em outras palavras, 
a cinética de f lotação do xisto mais rico foo bem maior, já que para 
se obterem recuperaçÕes idênticas foi necessário um tempo de flotaçào 
maos de duas vezes maior no caso do xisto retortado; 

- o xisto mais pobre apresentou uma melhor eficoêneia de separação p~ra 
condiçÕes idênticas de processo. Na figura 3 foram troç~dos os valo -
res de teor de C da ai imentaçâo, que permitiram verificar um enrique
c i monto do concentrado de xisto rctortado de :!:!;~ cm teor de C para 
qualquer rendimento, c, no caso dos ftnos de xisto, este valor decrcs 
cede 22 até 12% com o aumento do recuperação; ou seJ~, considerando
rendimentos idênticos, a eficiência da separação dos finos de xisto 
foi igual ou menor do que a do xisto rctortaJo. 

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Os estudos de flotaçâo do xisto rctortudo c dos finos de 
xisto o•ejeitados pelo processo PETROSIX mostraram, ~m princÍpio, que c~ 
ta técnica de beneficiamento é viável tccnocamente. Considerando as con 
diçÕes investigadas, é possÍve l vislumbrar a~ seyuintcs conc lusÕes c r~ 
comertdaçôes, a nivel exploratório de uma prime ora aval i<~çâo do assunto: 

I. As curvas de teor de cin::as versus recupor~ção,outidas para o "sto 
retor•tado e finos de xisto, são t Ípi cas dos sÓI idos cm qUe o 9rau de 
assocoaçào materoel ory;nico/matcrial onoruini co ~ clevudo , pronci -
pal mente no caso do prime i r o, para o qua I a se I et i v i dadl! da sep.:Or<l -
ção foi menor (maior homogencidutlc das particulo1s). 

2. Os finos de x 1sto possuem m<JÍor tcndÜnci.J de sur bcn<•fici~dos 
flotação do que o xisto retortado, pois ..!proscnt.Jm um.J curva se 
tivídade mais factível de separação, embora com uma ufici~neia 
no r . 

por 
seis_ 
ml~-

3. As variáveis dctermonantcs da ei11~t o ca dd flot.Jç::io ,•studol,lol.s, bom 
como seus respectivos valores, forolm: <lgitação da polpol (l~vvrpm) 
modo de adição do espumante (intc~r\11), pt.·f•'--"'nttJH'''" ,k• :;.~l•du::- (~:! 
em p<!so). 

4. (possÍvel bencficlar 'isto rctortaJo J~ )!Oc~l/~ puro i'OcJI/u, c~m 
28,: em peso Jo re cuperação, ~m conJo<:Õcs n~o ot imi:J•'""' d.: processo 
( IIOg/t de espumdnte com aJ i çâo cscd I onaJ,,). E"'t"s rcsu I t..odo11 for~m 
melhorados pelo aumento da qu~ntodudc Jl! cspumuntc (~OOu/t) aJicion~ 
dos integra I mente, obter1do-sc -t3,; de rcnd o me nto " um prudu to com 
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( po,;sivcl .,..,,,,.r;,,,,. fino, de ""tu Jc• l.!.llcal/!.1 para 1500cal/y, r.!. 
cu1wran.lo 4.1.· du t<1to.1l o.~lin ... nto.~du, "m conJi çÕ..,s nÕo otimi=adas de 
,..,roccsso. 

u. Os v<~luo·c>~ du r"cup.:r•ac;Õo ,. poder calorÍfico, obtidos nos itens 4 e 
5, poci.•rio.~m .,..,.. m<·lhurados por moio da o:ombinação das seguintes con
di o;:ô..,s: 

• a~ito.~o;:Õo J~ poir<~: l~vvrpm 
• a,i i çÕo o ntc•!Jral ,lc <.'Spumantu 
• concentração de Çs pumant'e: 400u/t 

Pelos rcsult.niu:; obt o Jus, a t.,ndência seri~a que estas condiçÕes de 
opcraç:lo J,, fi oto~çâo I ovassem ;, recuperação e vai ores de poder cal o
rÍfíco supcroor~s aos má~omos alcançados cm conqiçÕes não tão favor~ 
veis, ou seJa: 

para ~isto rctortac~, recuperação igual ou superior a 40% ( teste 
5), flotando um po·oduto de PCS iyual ou maior que 780cal/g ( teste 
i.+), que cor·rcspond.:r ia a um val or 1 50~ moior que o da carga; 
p.:~ra finos J.., 'isto , recuperação mÍnima de 44,; (teste 4), de um pr.!!. 
Juto com PCS i ~o I ou ma i ot• que I 540ca I/ g (teste I), cor-r-e~ponden
do a um valor 124~~ maior- que o da car-go . 

7. Dentre as variáveis pesquisadas para o xisto r-etortado, a Única que 
exorce algum efeito so~re a eficiência da separação (medida pelo po
der- calorÍfico, teor- de cinzas e teor- de C do concentrado) é a agita 
çâo da polpa; já o teor- de enxofr-e do concentrado não sofre nenhUMa
influência das variáveis estudadas. 

~. A efi c iência da separ-ação (poder- calorÍfico e teor- de enxofre do co~ 
centrado) parece estar- I ígada não Õs variáveis de oper-ação, roas à gr.!! 
nulometria e natureza da carga. O prossegui mento deste estudo deveri 
a focal i:ar este aspecto, prefer-encialmente às variaçÕes de operaçâ~, 
no sentido do conhecimento de : grau de I iber-açâo da matér-ia orgânica 
(otimização da moagem da carga), distribuição dos difer-entes tipos 
de compostos de enxofre e associação dos mesmos à •atéria or-gânica(! 
nél ise miner-alÓgica e microscÓpica das frações granulo.étr-icas), ta~ 
to na carga como nos conce ntr ados. 
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