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FLOTAÇÂO DE FINOS NATURAIS DO CARVÂO DE SANTA CATARINA 

RESUMO 

ARTHUR PINTO CHAVES 1 

WILDOR THEODORO HENNIES 1 

JULIO WILSON AMIGO ORTEGA 1 

Foram feitos ensaios com amostras compostas de carvões da região 
do Alto Metalúrgico em Santa Catarina, visando a depressão das 
cinzas e pirita e a flotação da matéria carbonosa. 

Foi feito um planejamento fatorial a três variáveis (adição de 
coletor, adição de depressor de pirita e diluição da polpa), a 
dois níveis, com replicação. O efeito da presença das lamas foi 
avaliado mediante replicação de todo o experimento com amostras 
deslamadas. O efeito e a ação do coletor foram avaliados em ou
tras replicações sem adição de coletor. 

~ discutido o efeito das variáveis operacionais sobre os resulta 
dos obtidos. Permite concluir que: 

- o coletor aparentemente não tem ação preponderante sobre este 
material, sendo perfeitamente viável a flotação sem coletor; 

- os melhores resultados são obtidos com alta diluição de sóli -
dos na flotação; 

- a eliminação das lamas favorece a seletividade do processo. 

1 Empresas Brumadinho 

---------------------------------- ..... ............ -
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-teor de cinzas: fração 35#x O : 38,11% 

fração 35 x 200#: 35,41% 

- pH da polpa: 4,6 a 4,8 

- teor de enxofre: fração 35# x O : 5,89% 

fração 35 x 200#: 5,63% 

3. ENSAIOS VISANDO A ELIMINAÇÃO DAS CINZAS 

O procedimento experimental é idêntico ao descrito em outra contri 

buição dos autores apresentada a este Encontro (2). 

3.1. EXPERIMENTO EXECUTADO 

Com base em pesquisa bibliográfica foram selecionadas as seguintes 

variáveis: 

- adição de coletor, 200, 600 e 1000 g/t 

- adição do depressor de pirita, 100, 350 e 750 g/t 

- diluição da polpa, 6, 12 e 18% de sólidos (em peso). 

O espumante utilizado foi o Óleo de pinho. 

Foram feitos ensaios de controle para quantificar o efeito da pre

sença de lamas, repetindo algumas das condições ensaiadas com uma 

amostra de granulometria 35 x 20d# . 

Optou-se por um experimento fatorial com três variáveis, a dois ni 

veis, o que d.á um total de oito (.8) ensaios. Introduziu-se um en

saio adicional no ponto central do fatorial e foram feitas replic~ 

çoes de três de1es para medida do erro experimental. A ordem de re3 

lização dos ensaios foi estabelecida mediante sorteio (inclusive as 

reiterações) para prevenir uma eventual fonte de erro - alteração 

de alguma das condições operacionais ou fadiga do operador, conco 

mitante com a variação das condições experimentais. 

A tebela 1 mostra as condições ensaiadas: 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho relata os principais aspectos dos ensaios realizados 

com amostras de finos naturais de carvões da região do Alto Meta -

lúrgico em Santa ~atarina, isto é, da camada Barro Branco, visando 

a flotação da matéria carbonosa e a depressão das cinzas e pirita. 

Inicialmente, alguns aspectos resumidos sobre a amostragem e con -

ceituação de finos naturais é feita no item generalidades. Descri

ções mais pormenorizadas encontram-se no trabalho original e inédi 

to do A. 

Os ensaios foram feitos com planejamento fatorial a três variáveis 

e sao descritos nos itens seguintes visando a eliminação das cin -

zas e da pirita respectivamente. 

Finalmente, o item conclusões discute o efeito das principais va 

riáveis operacionais sôbre os resultados· obtidos. 

2. GENERALIDADES 

A amostra utilizada nos estudos foi composta a partir de amostras 

de canaleta vertical colhidas em 16 locais de 5 minas da região do 

Alto Metalúrgico. Estes locais foram estabelecidos a partir de urna 

amostragem mais abrangente e do agrupamento dàs amostras em lotes 

de caracteristicas homogéneas. A amostra estudada, corresponde a um 

destes lotes e a julgarmos representativa do carvão da região do 

Alto Metalúrgico. 

O material para os ensaios de flotação com os finos naturais foi 

obtido por simples peneiramento dessa amostra na malha de nQ 35 (Sj 

rie Tyler). 

A flotação dos finos naturais correponderia ao beneficiamento dos 

finos gerados no processo de mineração e seria feita na boca-da-mi 

na. A amostra que foi ensaiada por nós tinha: 
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TABELA 1 - FINOS NATURAIS: 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 

5 200 100 18 

6 1000 100 18 

7 1000 100 6 

8 200 100 6 

9 600 350 12 

Os resultados obtidos sao exibidos na tabela 2. Os ensaios identi-

ficados pela letra "B" são aqueles repetidos para determinação do 

erro experimental. Dois destes ensaios foram repetidos com mate 

ria! deslamado (35 X 200 -J:t ). 

TABELA 2 - FINOS NATURAIS: RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

FLOTAOO I FLOTACO li fLOTAOO III REJEITO 

ENSAIO CInZAS 1 CINZAS s c· I :liAS CINZAS S 

21.53 36,68 62.79 76,66 

21,48 37,04 65,99 79,1 s 
19,43 ss ,24 63,63 76,49 

18,16 45,36 56,15 75,14 
4-B· 16,74 42,53 50,87 76,93 

4-3Sx200B 14,17 30,43 53,98 73,64 

5 19,65 38,69 60,77 76.91 

5-B 19,89 31.75 61 ,06 ·76. 96 

5~ 35x200} 19,66 23.70 53,40 77,03 

20.88 JS, 31 69 .~5 . 80,40 

18,43 49.79 62.52 77,09 

18,15 43.59 56.32 76,29 

23,02 51.92 69,48 79,63 

9-B i1, 31 4 7. 76 68,4 7 79,27 
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3.3. EFEITO DAS VARIAVEIS 

A tabela 3 mostra o tratamento dado aos resultados experimentais . 

As medidas tomadas durante o ensaio se resumiram aos pesos dos d! 

ferentes flotados (depois de secosl recolhidos nas condições pré

fixadas de tempo, e aos respectivos teores de cinzas; o rejeito 

também foi pesado e analisado. Com base nesses resultados foi fei 

to o seguinte trabalho: 

Foram recalculadas as alimentações com base no balanço das cin

zas dos diferentes flotados e do rejeito. 

- Bara cada flotado foi calculada a recuperação em massa (%M) ac!:!_ 

mulada, o teor de cinzas (%Czl acumulado, a recuperação da maté 

ria carbonosa (nC) acumulada e a rejeição das cinzas (nCz) acu

mulada. 

- Com esses resultados foram constru!das as curvas de seletivida

de de cada ensaio, mostradas na figura 2. 

Os ensaios foram agrupados segundo os valores da adição de col~ 

tor para permitir a análise do efeito desta variável. Os resul

tados constam da tabela 4 e com base neles foi constru!da a fi

gura 3. 

- Os ensaios foram agrupados segundo os valores da adição do de

pressor de pirita, para permitir a análise do efeito deste rea

gente. 

- Os ensaios foram agrupados segundo os valores da diluição de 

polpa no estágio de flotação "rougher". 

- Finalmente, foi analisado o efeito_da granulometria da alimenta 

ção sobre os resultados. 

Passamos a descrever cada um desses tratamentos e a discutir as 

conclusões a que se pode chegar. 

A figura 2 mostra nas curvas de seletividade construídas para um 
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dos ensaios executados. Os algarismos arábicos junto a cada uma das 

curvas designam o ensaio .correpondente. O exame dessa figura perm_! 

te concluir que: 

- o processo é muito seletivo no seu inicio (região dos baixos teo 

res de cinzas) . A cinética do mesmo é extremamente rápida e em con 

seqUência, decorridos os primeiros instantes de flotação, as re

cuperações e teores dos flotados tendem a se igualar. 

- os melhores ensaios foram os de números 7 e 3. Os piores ensaios 

foram os de números 6, 2 e 1.. Confrontando-se as condições de o~ 

ração (vide tabela 1), verifica-se que ambos os melhores ensaios 

tinham em comum o fato de terem sido executados com uma diluição 

do estágio "rougher" de 6% de sólidos em peso. Verifica-se tam -

bém que o único fato em comum que os piores e nsaios apresentaram 

foi o de terem sido executados a 18% de sólidos de diluição ini

cial. 

Para analisar o efeito do coletor agruparam-se os ensaios de acor

do com o nível de adição desse reagente. Em termos estatisticos i~ 

to equivale a abstrair o efeito das demais variáveis. O agrupamen

to desses resultados é verificado na tabela 4, que mostra t~ as 

médias obtidas para cada adição de coletor. 

Esses valores todos foram colocados em curvas de seletividade, ten 

do todos os pontos se alinhado sobre uma curva única, conforme mos 

trado na figura 3. O significado desta curva única é evidente: o 

nivel de adição de cole to r, pelo menos na faixa ensaiada (.220 a 

1000 g/t) não exerce efeito sobre a seletividade do processo. 

Para analisar o efeito da adição do depressor de pirita procedeu -

-se a um agrupamento análogo que não é mostrado. 

Verificou-se que o efeito da adição de depressor de pirita sobre 

a seletividade da flotação do carvão, se existir, é muito pequeno 
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e só é manifesto nos primeiros instantes de flotação. 

Tratamento análogo foi feito com vistas à análise do efeito da di

luição de polpa no estágio "rougher" da flotação. 

Examinando-se os resultados experimentais (.tabela 2) pode-se cons

tatar entretanto que com as diluições de 6% os teores de cinzas dos 

flotados são cerca de 3% menores que com as diluições de 18% e que 

as recuperações de matéria carbonosa variam no sentido inverso. Is 

to já havia sido notado e comentado ao analisarmos a figura 2. 

Para analisar o efeito da presença de lamas sobre a seletividadedo 

processo foram realizados ensaios repetindo as mesma condições o~ 

racionais de alguns dos ensaios programados. Escolheram-se aqueles 

ensaios que foram repetidos para determinação do erro experimental, 

de modo a prevenir a possibilidade de estar comparando o efeito da 

granulometria com algum ensaio eventualmente anómalo ou errado. A 

reiteração e o uso das médias dos resultados ajudaria a prevenire~ 

ta possibilidade. 

Do exame dos resultados verifica-se que em cada produto os teores 

de cinzas são mais baixos e as recuperações são mais altas para o 

material deslamado. 

Cabe aqui fazer um cometário que consideramos extremamente impor -

tante com referência ao signigicado da diluição na flotação. Sendo 

o ensaio descontinuo, é impossível controlar a diluição uma vez co 

meçado o ensaio, se quer trabalhar a nlvel constante na célula.Com 

este carvão especialmente, o aumento da diluição é muito grande 

pois no primeiro minuto são removidos cerca de 60% da massa origi

nal, o que quer dizer que a porcentagem de sólidos dentro da célu

la cai para menos que a metade do valor inicial. SÓ há pois contr~ 

le da diluição no Flotado I e as conclusões acima descritas só po

dem se aplicar a este material. 
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3.4. FLOTAÇAO SEM ADIÇÃO DE COLETOR 

Para estudar a flotabilidade expontânea deste material foram pro -

gramados ensaios em que não se adicionou coletor e um ensaio com co 

letor para efeito de comparação. Dado que nestas condições o efei-

to do espumante assume controle total do processo, decidimos estu

dar dar os dois espumantes usuais, Metil-isobutil-carbinol (MIBC)e 

óleo de pinho. As condições ensaiadas são mostradas na tabela 5.0s 

resultados experimentais são mostrados na tabela 6 e o tratamento 

desses resultados, na tabela 7. 

TABELA 5 - FINOS NATURAIS: CONDIÇÕES DE ENSAIO 

Ensaio 

A 

B 

c 

Espumante 

Oleo de Pinho 

M. I.B.C. 

Oleo de Pinho 

Coletor (g/t) 

o 
o 

200 

Em todos os ensaios se utilizou material sem deslamar (35 malhas x 

x O), não se adicionou depressor de pirita e fixou-se a diluição de 

polpa inicial em 6%. No ensaio C relavou-se os concentrados: foi 

feita uma !lotação "rougher"durante 90 segundos. Ao rejeito foi 

adicionado mais espumante e fez-se uma flotação "scavenger". O con 

centrado "rougher" foi relavado, dando o Flotado I-A. O rejeito de_:; 

te "cleaner" foi juntado ao flotado "scavenger" e flotados durante 

60 segundos, resultando um Flotado I-B e um Rejeito B. O rejeito i 

nicial do estágio "scavenger" foi designado por rejeito A. 

Estes resultados demonstram que: 

- é perfeitamente possivel flotar este material sem o auxilio de 

coletor; 

- o efeito do coletor é de aumentar a recuperaçao da matéria carbo 

nos a; 

- o Óleo de pinho apresenta efeitos mais enérgicos que o MIBC, o 



626 

que é evidenciado pela elevada recuperação de massa do Flotado I. 

A ação do MIBC é a mais seletiva, o que se evidencia pelos teo -

res do Flotado I e II do ensaio B, quando comparados com os de -

mais. 

- a flotação utilizando Óleo de pinho é extremamente rápida; o 

teor de cinzas do segundo !lotado já é da mesma ordem do da ali

mentação; o ensaio A, usando exclusivamente óleo de pinho foi o 

que deu o rejeito com teor de cinzas mais elevado. 

Em resumo, cremos que ficou evidenciado que é de se considerar se

riamente a viabilidade de flotar este carvão sem auxilio de cole -

tor. A decisão entretanto só poderá ser tornada após detida conside 

ração dos aspectos económicos envolvidos. 

A figura 4 compara os resultados desta série de ensaios e os ensa

ios anteriores, ou seja, nela estão mostrados os pontos da figura 

3, os flotados IA e IIA e as curvas de seletividade dos ensaios A 

e B. Verifica-se que IA e IIA se situam aproximadamente sobre a 

curva dos ensaios do experimento. Isto demonstra que não há conve

niência de se fazer a relavagern C"cleaner"l dos concentrados. Qu~ 

to aos ensaios sem coletor, o MIBC é mais seletivo que o óleo de 

pinho e com eie podem ser obtidos os mais baixos teores de cinzas 

no flotado (para mesmas recuperações}. Aliás (3) comparando as di

ferentes opções de espumante para a !lotação de um carvão do Alaba 

ma, verificou que de treze espumantes usuais, o MIBC era o mais se 

letivo. 

Podemos aventar a hipótese de que o efeito coletor do óleo de pi -

nho acarrete a diminuição da seletividade notada. 

4. ENSAIOS VISANDO A ELIMINAÇÃO DA PIRITA 

Os estudos sobre a eliminação da pirita foram feitos em duas eta -

pas: na primeira, ao mesmo tempo em que se realizavam os ensaios~ 



627 

ra estudar a depressão das cinzas, foram utilizados os depressores 

de pirita. Com isto se evitou a repetição de uma campanha experi -

mental, ao mesmo tempo que se verificou a influência que esse rea

gente poderia ter sobre a flotação do carvão. A segunda etapa é o 

estudo do processo de remoção da pirita por flotação em dois está

gios: inicialmente flota-se o carvão e se rejeitam as cinzas; a se 

guir flota-se a pirita e se deprime o carvao; 

Cremos já ter deixado bem claro que as possibilidades de reduçãodo 

teor de enxofre pelas técnicas de Beneficiamento de Minerais se 1! 

mitam ao enxofre pirítico. Não utilizamos os recursos anallticos E? 

ra diferenciar as formas de ocorrência de enxofre nos carvões, de 

modo que todos os resultados apresentados se referem sempre a enx~ 

fre total. . Chamamos a atenção para este fato, pois à vista dos re 

sultados experimentais pode ficar a impressão de que eles sãomaus, 

pois a quantidade de enxofre que fica retida no carvão e alta,qu~ 
do na realidade se trata apenas da quantidade de enxofre que os mé 

todos mecânicos nao conseguem remover. 

4.1. DEPRESSÃO DA PIRITA 

Passamos em seguida a analisar os resultados da depressão da piri

ta durante os ensaios de flotação da matéria carbonosa. No trata -

mento que faremos só consideraremos o Flotado I, pois como o pro -

cesso é extremamente rápido, não é prático considerar as etapas su 

cessivas ensaiadas. Outrossim com a evolução do processo tende a 

flotar tudo e o processo perde seletividade, não tendo pois senti

do tratar esses resultados. 

A tabela 8 exibe os resultados obtidos no que se refere ao enxofre. 

são apresentados também as condições experimentais dos ensaios pa

ra mais fácil remissão. 
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Pode-se constatar que houve uma efetiva depressão da piri ta. Os te..9 

res de enxofre do flotado variam de 2,45 a 4,22% ao passo que no 

deprimido esses teores vão de 9,07 a 10,87%. As rejeições de enxo

fre variam entre 47 e 76%. Se as compararmos com as rejeições de 

cinzas dos mesmos ensaios (tabela 3) verificaremos que estas são 

em média 10% maiores que aquelas. Isto se deve a que a rejeição de 

enxofre é calculada sobre o enxofre total quando na realidade esta 

mos rejeitando apenas o enxofre pirltico. 

O exame dos resultados mostra apenas tendências: não se puderam d~ 

tetar comportamentos tão nítidos como anterio~te . Os valores a -

presentaram sempre uma certa dispersão, que não pudemos estabele -

cer se é devida a erros experimentais ou analíticos ou se a uma c~ 

racterlstica do próprio comportamento do material nas condições en 

sai adas. Nota-se que existe uma tendência de o teor de cinzas no flo 

tado e teor de enxofre crescerem no mesmo sentido, o que indicaria 

que as condições que favorecem a seletividade com relação às cin -

zas são as mesmas que com relação ao enxofre. 

Não se conseguiu correlacionar o resultado da eliminação do enxo -

fre pirltico com as variáveis de controle de operação, ou seja,com 

a adição de depressor, com a adição de coletor ou com a variação da 

diluição de polpa. 

Dois ensaios foram realizados com material deslamado (35 x 200#). 

Em ambos o teor de cinzas do flotado foi melhor que no ensaio cor

respondente com lamas. O ensaio 4 com material deslamado apresen -

tou ós melhores resultados de toda a série, tendo chegado a 2,45% 

de enxofre no concentrado e rejeitando 80,53% do enxofre total co~ 

tido na alimentação. O segundo melhor resultado se refere ao ensa

io 4 com lamas. 
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5, CONCLUS0ES 

Os melhores resultados de depressão de matéria mineral obtidos com 

os finos naturais e com os finos de cominuição corresponderam a 

ensaios realizados com máxima diluição de polpa. Os piores, a ensa 

ias com mlnima diluição. 

O nlvel da adição de coletor, pelo menos na faixa ensaiada, nao e

xerce ação sobre os finos naturais. O depressor de pirita aparent~ 

mente não atua sobre a seletividade do processo. 

A presença da lama nos finos naturais aumenta o teor de cinzas no 

flotado e prejudica a recuperação de matéria carbonosa. 

Ensaios comparativos realizados com os finos naturais sem a adição 

de coletor msotraram ser perfeitamente viável a sua flotação nes -

tas condições, e que o efeito deste reagente é de aumentar a recu

peração da matéria carbonosa. Dos espumantes considerados na flota 

ção expontânea dos finos naturais constatou-se ser o MIBC mais se

letivo que o óleo de pinho, o que pode ser atribuldo à ação colete 

ra deste Último, 

As condições que favorecem a seletividade em relação à matéria mi

neral tendem a ser as mesmas que favorecem a seletividade em rela 

ção à pirita. Com os finos naturais, os melhores resul-tados de de

pressão direta da pirita levaram a uma rejeição de 80,53% do enxo

fre total contido na alimentação e a um teor de 2,45% de enxofreno 

flotado. Com os finos de cominuição os teores obtidos foram mais 

baixos (1, 89% a 2, 79% de enxofre no .!lotado) e as melhores condi -

ções foram as mesmas constatadas para os finos naturais (baixa ad~ 

ção de coletor, máxima adição de depressor e alta diluição de pol

pa). 

Os melhores resultados experimentais obtidos com os finos naturais 

no que se refere à eliminação da matéria mineral correspondem a 
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uma recuperação da matéria carbonosa de 81% se fixado o teor de 20% 

de cinzas no flotado, ou, alternativamente, a um teor de 17% de 

cinzas no flotado, se estabelecida uma recuperação da matéria car

bonosa de 75%. Estes resultados correspondem a adições de coletor 

de 1000 q/t e a diluições de 6% de sólidos, independendo da adição 

do depressor de pirita. 

A rejeição de enxofre nessas condições está entre 61,7 e 63,5%, o 

que corresponde a teores de enxofre no concentrado entre 3,6 e 3,7 

%. Em termos de depressão de enxofre, os melhores res.ultadoa obti

dos levaram a um teor no concentrado de 1, 95%, correspondente a uma 

rejeição de 76,7%. As condições ótimas de flotação devem se situar 

em torno destes valores. Comparando com a flotação em duplo está -

gio, no que se refere à eliminação do enxofre, temos que os melho

res resultados comparam com os anteriores em termos de recuperação 

da matéria carbonosa, mas são superiores em termos de rejeição de 

enxofre, tendo levado a rejeições de 94,0%, recuperações de maté -

ria carbonosa de 77,7% e teor de enxofre no concentrado de 2,97% . 
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TABELA 3 - FINOS NATURAIS: TRATAMENTO DOS RESULTADOS 

EXPERIMENTAIS 

ENSAIO 
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F'!.OTADO 11 

70,90 
23,18 
87,15 
56,75 

7l,JI 
U,ll 

19,68 
Sl,l6 

73,99 

25,77 

18,72 
C.,94 

69,59 

ZJ , tt 
15,07 

55,94 

U,U 
23,66 

83,01 

57,36 

U,86 

19,98 

15,)$ 

U,ZJ 
70,36 

U,U 
87,22 
57,40 

n,to 
Zl,lt 

11,05 

U," 

71,16 

20,11 

U,79 

sc,n 
7l,l6 

24,14 
tO,ll 
Sl,17 

73,90 

U,ll 
18,94 
51,53 

69,10 

Zl,41 

as,sz 
56,]6 

7S,It 

Zl,ll 

to,u 
41,50 

75,19 
ZS,OI 

t0,1l 
50,21 

fLOTAOO III 

16,ZS 
25,96 

91,05 

41,t1 

1t,U 
27 ,65 

u.u 

"'·" 
ao.n 
21,95 

92:,71 

]1,60 

71,13 

Z7,6S 
,I,SZ 

tl,35 

18,06 

27,02 

90,52 

U,46 

7t , ]9 

U,18 
tl , 15 

45,5] 

11 , 21 

26,25 

91,Sl 

46,37 

17,35 

25,66 
11,61 

u ." 
.19.61 
u.u 
U,H 
4S,86 

79,97 
Z7,U 

tl,6l 

4l,t4 

IO,Sl: 
27,51 

9l,ll 
40,41 

79,19 

U , ll 

tl,Ot 
42,21 

1t,tl 

u,u 
U,l7 
4l,lf 

10,13 

21,10 

93,'51 

40,09 

TOTt.l REJEITO 

100,0.0 23,75 

31,00 76,66 

100,00 

0,00 

100,00 20,11 

31,04 79,15 

100,00 

0,00 

100,00 19,21 

38,09 7ti,49 

100 , 00 

0,00 

100 , 00 21.21 

)7,76 75,14 

100,00 

0,00 

100,00 2\,U 

37,97 76,93 

100,00 

0,00 

100,00 20,61 

]3. , 26 73,,4 

100,00 

o.oo 
100,00 lZ ,18 

37.79 )6 ,91 

100,00 

0,00 

100,00 22,65 

J7,Z8 76,96 

100,00 

0 , 00 

100,00 lO , ll 

34,13 11,0] 

100,00 

0,00 

100,00 20,03 

38,39 80 , 40 

100,00 

0,00 

100 , 00 19,41 

37,17 77,09 
100,00 

0,00 

100,00 20 , 11 

37,55 76,29 
100 , 00 

0 , 00 

100,00 10,19 

31 , 91 19,63 
100,00 

0,00 

100,00 19,17 

37 ·'' 19,l1 
100,00 

0,00 
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TABELA 4 - FINOS NATURAIS: AGRUPAMENTO DOS ENSAIOS 

SEGUNDO AS ADIÇÕES DE COLETOR E MgDIAS 

DE CADA GRuPO 

Adição 

de Flotado I Flotado II Flotado III Total 

Coletor 
Ensaio % Cz :nc % Cz nC % Cz nC % Cz 

(g/t) 

1 21,53 80,19 23,18 87,85 25,96 91,05 38,00 

4 17,45 69,18 23,79 84,04 27,34 91,02 37,87 
media 

5 19. 7 7 74,83 22.39 87,14 25,96 91,61 37,54 
200 ~êdia 

8 18,15 72,32 23,48 85,52 27,37 92,09 37,55 

MfDIA 19,23 74,13 23,21 86,14 26,66 91,44 37,74 

600 9 22. 17 83,10 25,63 90,85 2 8. 39 93,43 38,44 
media 

2 21,48 76,23 24,28 89,68 27,65 93,22 38,04 

3 19.43 79,25 25,77 88,72 28,95 92,71 38,09 

1000 6 20,88 72,93 24,14 90,33 27,87 93,63 3 8. 39 

7 18,43 77,75 24,38 88,94 27,51 92,83 37,17 

MEDIA 20,06 76,54 24,64 89,42 28,00 93,10 3 7. 9 2 

~- - ------ - ~ ---- - - - - ~ -

Rejeito 

% Cz 

76,66 

76,04 

76,94 

76,29 

76,47 

79.45 

79. 15 

76,49 

80,40 

77,09 

78,28 

-
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TABELA 6- FINOS NATURAIS: RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

TEORES DE CINZAS (%) 
Ena aio Flotado I Flotado II Flotado III Rejeito 

A 18,51 31,41 46,32 77,30 
15,56 21,33 37,01 69,88 

Flotado I-A Flotado I-B Rejeito A Rejeito 
c 17,52 35,31 69,96 57,46 

TABELA 7 - FINOS NATURAIS - TRATAMENTO DOS RESULTADOS 

ENSAIOS SEM ADIÇÃO DE COLETOR 

ENSAIO fLOTAOO FLOTAOO II FLOTAOO III REJEITO 

:~·:, 41.78 65,92 78,04 21,96 

%Czt 18,51 23.23 26,82 77,30 

nC 54,83 81 ,50 91 ,97 

ncz 79,59 59.59 44,77 

IMo 18;92 54,44 71 ,23 28,77 

JCz; 15,56 19 ,33 23,49 69,88 

nC 25,29 69,52 86,28 

ilcz 92,01 71,43 54,57 

fLOTAOO I·A fLOTAOO I I · A REJEITO-A REJEIT0-8 

tM 1 50,87 66,67 SM 25,97 7. 36 

iczt 17.52 22,42 scz 69,96 57,46 

nC 67 ,ao 83,57 

ncz 75,61 60,78 

TABELA 8 - FJN)S NATURAIS: EFEITO 0\ DEP~SSÃO DA PIRITA 00 F'Wl'AOO I 

CONDIÇÕES FINOS NATURAIS 

o le- Do- % I Ô- % s 
ENSAIO to r pres- li fio- R e- iis 

<ai t) 1 o r d~. t ado j e i t • J 

(&i t) 

1 200 150 18 4,07 lO.) 5 56,34 
2 1000 750 18 4,22 9,07 56,90 
3 IODO 750 6 3,70 9,99 61. )0 
4 200 750 6 3,49 9,90 67,49 
4 

(J5x2 00) 200 750 6 2. 45 11,34 80. 53 
5 200 100/0 18 3,71 10,87 66,74 
5 

(35x200) 200 100/0 18 3,61 9,87 6 4. 30 
6 1000 100/0 18 3,70 9,59 6 4. 33 
) 1000 100/0 6 3,59 10. 44 6 3. 50 
8 zoo 100/0 6 3,55 10.82 66,74 
9 600 HO 12 4,03 10.42 54. 17 
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TEOR OE CINZAS NO FLOTAOO 

FIGURA 2 - Curvos de seletividode dos ensaios executados 
com os f inos natura is . 
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FI GURA 3 - Efeito do coletor - finos na t urais . 
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TEOR DE CINZAS NO FLOTADO 

FIGURA 4 - Curvos de seletividode - Efeito do coletor e do 
espum.onte {finos naturais). 
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