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FLOTAÇÂO EM COLUNA DE FINOS DE CARVÂO 

RESUMO 

ELZIVIR A. GUERRA 1 

ｈｾｌｉｏ＠ ｃＮｍＮｔａｖｾｒｅｓ＠ 1 

JAIME A.SOLARI 1 

Foi realizado um estudo de beneficiamento de finos de carvão 
pelo processo de flotacão em coluna. Utilizou-se uma coluna 
piloto de laboratório de 6,2 m de altura e 5 cm de diãmetro 
construída na UFRGS e carvão CPL proveniente de Criciúma,SC 
(- 63% cinzas). Estudos comparativos realizados por flota -
cão convencional da mesma amostra indicaram que a flotação em 
coluna produziu um concentrado de menor teor de cinzas (-30%) 
para urna recuperação de matéria carbonosa um pouco inferior 
(- 76%). Das variáveis estudadas, a fração volumétrica de 
ar ("hold-up") na coluna foi a mais critica na eficiência do 
processo. 
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1. Introdução 

A técnica de flotação em coluna está recebendo renovada atenção 

desde sua invenção na decáda de 60 no Canadá (1). A implementação in

dustrial do processo foi lenta devido a vários fatores,não necessaria

mente técnicos, que foram descritas em detalhe por Wheeler (2) . 

.".tualmente o processo de flotação em coluna tem status de ･ｱｵｩｰｾ＠

menta padrão nas operações de limpeza de sulfeto de cobre e nas ｳ･ｰ｡ｲｾ＠

ções Cu-Mo. Sua aplicação à flotação de outros minérios também foi es

tudada. Uma revisão recente do estado da arte do processo de flotação 

em coluna foi publicado no Brasil em 1986 (3). Desde aquela data ｡ｰ｡ｲｾ＠

ceram publicações sobre a aplicação da coluna à flotação de carvão (4), 

modelação e escalonamento da. coluna de flotação (5) e simulação do ｰｲｾ＠

cesso de flotacão em coluna '(6). 

o objetivo deste trabalho foi estudar o beneficiamento de car -

voes brasileiros pelo processo de flotação em coluna. Para tal, utili

zou-se uma coluna construída na UFRGS e carvão proveniente de Criciúma, 

Santa Catarina. Realizaram-se, paralelamente, estudos de flotação con

vencional com o mesmo carvão para fins comparativos. 

2. A Coluna de Flotação da UFRGS 

Na figura 1 mostra-se a coluna de flotação construída na UFRGS 

com o apoio do FIPEC-Banco do ｂｲ｡ｾｩｬ＠ S.A. A coluna é constituíd a de ｲｮｾ＠

dulos de vidro que dão altura variável de até 8,55rn. Além da coluna, o 

sistema compõe-se de duas bombas dosadoras de alta precisão OMEL NSP -

-0/T, um tanque condicionador de alimentação de 200L, com agitador e 

defletores, um andaime com duas plataformas, ｵｾ＠ sistema de alimentação 

de água de lavagem e um outro de ar comprimido. A seguir são descritos 

em detalhe os sistemas que mostraram ser mais críticos quando da ｯｰ･ｲｾ＠

cão da coluna. 

Controle de vazões. Conhece-se que urna variável importante na flotação 

em coluna é a razão entre as vazões de alimentação (QA) e rejeito (QR). 

Esta razão (R=QR/QA) varia entre 1,1-1,3. Industrialmente, este ｣ｯｮｴｲｾ＠

le é feito automaticamente mediante medidores de ｾ｡ｺ￣ｯ＠ magnéticos em 

ambos os fluxos. Os medidores de vazão estão ligados a um controlador 

de razão, cuja função é regular R dentro de um intervalo mediante o 

ajuste de uma válvula de controle no fluxo de rejeito. 
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No entanto, numa coluna de Sem de diâmetro nã·o se justifica um 

investimento tão volumoso para este controle. A alternativa comumente 

empregada é o uso de bombas de alta precisão para fixar R. As bombas 

dosadoras Omel NSP-0/T têm capacidade entre 0,5-3,0 L/min, com varia -

cão menor do que 1%. No entanto, observou-se que para baixas vazões 

(-O,SL/min) e % de sólidos (p/v) superiores a 10% houve problemas para 

ｾ｡ｮｴ･ｲ＠ fluxo constante (<5% de variação). Problemas também foram ､･ｴ･ｾ＠

tados quando se usou material com granulometria graúda (7,2% > 590 ｾＩＮ＠

Agua de lavagem. Dispõe-se de um sistema de água de lavagem no topo da 

coluna com vazão regulável entre 0,1-1,0 L/min. A vazão é controlada 

por um rotâmetro OMEL. A água é alimentada mediante um difusor de PVC 

perfurado submerso na espuma do concentrado a uma profundidade de 20cm 

com relação ao topo da coluna. 

Alimentação de ar. O ar é fornecido por um compressor Schulz (Mod • . MS

-V-10/175 - vazão máxima de ar de 283,2 L.min-1 e intervalo de pressão 

de 5,6 a 8,4 kg.cm- 2 ) através de válvula reguladora de pressão com fil 

tro e rotâmetro. Dispõe-se de vários rotâmetros para controlar a va'zão 

de ar dentro do intervalo requerido. O ar é alimentado na base da colu 

na através de um dispositivo de acrílico no qual vai inserido um difu

sor em forma de disco. Como materiais difusores foram testados, em es

cala de bancada, vários tipos de borrachas e plásticos, materiais fil

trantes, placas sinterizadas metálicas e de vidro. A placa porosa sin

terizada de vidro do tipo G4 foi a que deu melhores resultados. No en

tanto, foi adquirido um elemento borbulhador no Canadá, da Column Flo

tation Co., que está sendo utilizado por esta companhia nas suas colu

nas de Sem. Este deve estar em operação na época desta publicação. 

3. Parte Experimental 

Materiais 

A amostra utilizada foi carvão pré-lavado coletado no fluxo de 

alimentação à flotação, no lavador da unidade Mineira II-Mina do Verd1 

nho, de propriedade da Companhia Carbonífera Criciúma, SC. ｾｳｴ･ｲｩｯｲｭ･ｾ＠

te a amostra foi acondicionada em 2 tonéis, transportada, desagüada 

quarteada e colocada em sacos plásticos antes de ser usada na caracte

rização e testes de flotação. A tabela 1 mostra a análise imediata e o 

teor de enxofre deste carvão. Na tabela 2 apresenta-se a distribuição 
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granulométrica e o teor de cinzas para cada faixa de tamanho. ｏ｢ｳ･ｲｶｾ＠

-se da tabela 2 que a fração retida em 100 malhas Tyler representa um 

produto com teor médio de cinzas de 18,4% e com um peso médio de .39,2\ 

Devido as limitações das bombas com relação a granulometria graúda e 

o teor de cinzas de 18,0% ser comercialmente aceit,o para carvões ｭ･ｴｾ＠

lúrgicos, optou-se pela utilização somente da fração passante em 100 

malhas Tyler, que apresenta um teor médio de cinzas de 63,2%. A ｶ｡ｮｴｾ＠

gem adicional desta escolha, em termos de lavador de carvão, é a ret! 

rada do processo de flotação de aproximadamente 39,2% de massa, atra

vés apenas de um processo de separação por tamanho (peneiramento, ci

clone) , o que implica no aumento da capacidade do circuito de benefi-

ciamento de finos e na redução do consumo de reagentes. 

Tabela 1 - Análise imediata ｾ＠ de enxofre do carvão Eré-lavado da Car-

bonífera Criciúma. 

Amostra u czb.s. MVb.s. cfb.s. s s s ST p s o 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 0,96 46,29 19,76 33,95 1,49 0,01 0,82 2,32 

2 1,03 43,97 22,37 32,63 

Símbolos: U =umidade; czb.s.=cinzas em base seca; MVb.s.=matéria vo

látil em base seca, Cfb =carbono fixo em base seca; S .s. p 
enxofre pirítico; Ss=enxofre sulfático; S

0
=enxofre orgânico 

e ST=enxofre total. 

Obs.: A análise de enxofre pirítico e sulfático foi pelo método grav! 

métrico, o orgânico calculado por diferença e o total pelo méto 

do Eschka. 

Métodos 

Determinação do "hold-up". Chama-se de "hold-up" ao volume de ar con

tido por unidade de volume de polpa na célula de flotação. A determi

nação do "hold-up" foi realizada com um volume conhecido de água na 

coluna. Em seguida, injetava-se o ar à vazão e pressão desejada e me

dia-se o acréscimo obtido no nível da água. O "hold-up" era obtido ｰｾ＠
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Tabela 2 - Distribuição granulométrica ｾ＠ da cinza do carvão pré-lavado (CPL) 

da Carbonífera Criciúma. 

Amostra 1 (Al) Amostra 2 (A2) 

Pesos Teores de Cinzas(b.s) Pesos Teores de Cinzas (b. s) 

Retidos Acumulados Simples Acumulado Retidos Acurm.llados Simples Aclmulados 

Retidos 
(%) (%) (%) (%) (%) Ｈ ｾ Ｎ Ｉ＠ (%) (%) 

0,27 0,27 0,39 0,39 

9,69 9,69 9,62 9,62 
6,89 7,16 10,79 11,18 

15,42 22,58 14", 32 12,85 18,70 29,88 15,57 13,34 

11,42 34,00 28,48 18,10 14,44 44,32 30,01 18,77 

3,30 37,30 41,74 20,19 8,34 52,66 48,58 23,49 

9,82 47,12 48,72 26,14 7,17 59,83 54,84 27,25 
I 

3,84 50,96 53,45 28,20 0,92 I 60,75 59,88 27,74 

10,94 61,90 61,84 34,14 10,90 71,65 66,96 33,71 

38,10 100,00 67,90 47,00 28,35 100,00 70,80 44,23 

Observações: Peneiramento a úmido com 2,08% de perdas. Média do teor de cinzas de Al e A2: 

-100 malhas=63,2% e +100 malhas=l8,4%. 

I 
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la razão entre a variação volumétrica e o volume total final. Quando 

t ez-se uso de espumante (MIBC) , a medida do "hold-up" era efetuada 

ｾｰｳ＠ 10 minutos de condicionamento. 

Flotação convencional. A metodologia utilizada foi descrita em traba

lhos anteriores (7) (8). Os testes foram realizados nas mesmas condi

ções usadas na flotação em coluna. 

Flotação em coluna. O equipamento usado nestes testes foi a coluna de 

flotação da UFRGS com 6,25m de altura. A metodologia empregada ｣ｯｮｳｩｾ＠

tia do condicionamento da polpa de carvão no tanque de alimentação na 

% de sólidos desejada; adição de querosene (tempo de condicionamento 

5 min) e posteriormente de MIBC (tempo de condicionamento 1 min). A 

polpa foi injetada à vazão desejada na coluna jã preenchida com água 

e com o ar sendo alimentado à pressão e vazão escolhidas. O controle 

da operação foi realizado pela coleta de amostras do concentrado e ｲｾ＠

jeito durante 5 min a cada intervalo de 15 minutos. Em seguida, estas 

amostras eram filtradas, secadas a 100°C, pesadas e analisadas. 

As ｶｾｲｩ￡ｶ･ｩｳ＠ controladas durante a operação foram as seguintes: 

vazão da alimentação, rejeito, água de lavagem e ar; pressão de inje

ção do ar e % de sólidos da polpa de alimentação. A concentração de 

MIBC foi constante e igual a 0,5ml por litro de alimentação. Este va

lor foi determinado através de estudos preliminares de aeração. A va

zão de água de lavagem se manteve constante, para estes experimentos, 

em 0,3L/min. 

Todos os testes foram efetuados no pH natural da polpa (-7,7). 

As análises de cinzas foram realizadas segundo a norma ABNT-MB-15. 

4. Resultados e Discussão 

"Hold-up". O efeito da concentração de MIBC e da vazão de ar sobre o 

"hold-up" (e:) é mostrado na figura 2. Nota-se que há uma concentração 

crítica de MIBC (0,52L/min) a partir da qual há um decréscimo no"hol-ª. 

-up". c:t>serva-se também que o "Hold-up" é proporcional à vazão de ar utilizada. 

Outros experimentos indicaram que e: era independente da pressão de 

alimentação do ar desde que seja suficiente para vencer a resistência 

do difusor e da coluna de líquido. Aumento tanto da concentração de 

espumante como da vazão de ar, produziram um aunento do tamanho das bolhas. A 

rraioria dos exper:irtentos foram efetuados can e: entre 6,5 e 8,0% (vazão de ar0,8-l,O 



Tabela 3 - Flotação ｾ＠ coluna de finos de carvão pré-lavado Al ｾ＠ A2 (-100 malhas, 

63 ,2 %) . 

Amostra Teste Querosene QA Hold-up % de sólidos Teor de cinzas(%) Recuperação(%) 
(kg. t-1) (L/min) (%) (p/v) Aliment. Concen- Massa Matéria 

Medida trado carbonosa 

Al 1 0,3 0,7 6,7 4,6 60,0 34,56 46,33 82,07 

Al 2 1,0 0,7 6,7 4,6 62,6 37,19 50,47 82,91 

Al 3 1,0 0,7 6,7 9,0 62,3 35,30 42,73 78,09 

A2 4 1,0 0,7 6,7 9,9 62,8 33,01 36,29 74,62 
.... 

A2 5 1,0 1,0 7,8 9,8 65,5 37,64 36,64 74,40 U1 .., 
A2 6 1,0 1,0 11,2 8,3 63,5 30,25 37,54 76,00 

-

Observações: Teor médio de cinzas do rejeito = 86,9%;R = QA/QR = 1,14; MIBC = 0,5 ml/L; Vazão 

de água de lavagem= 0,3L/min e pH ｮ｡ｴｵｲ｡ｬｾ＠ 7,7. 
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L/min) , que é menor do que o usado na.s células convencionais de flota 

cão (15 a 20%) (9) e em outras colunas em operação (10 a 15%) (2). 

No entanto, é possível trabalhar com valores de "hold-up" maiores 

na coluna e o teste ｮｾ＠ 6 foi realizado com E = 11,2%, usando 1,7 L/ 

min de ar. 

Flotação em coluna. Na figura 3 mostra-se o resultado de um ･ｸｰ･ｲｩｭ･ｾ＠

to típico realizado de flotacão de finos de carvão pré-lavado (amos -

tra 2) na coluna da UFRGS. Pode-se observar que há uma operação está

vel tanto do ponto de vista de recuperação da matéria carbonosa (RMC) 

como teor de cinzas do concentrado (CZ). O tempo zero ocorria aproxi

madamente 20 min depois do início do teste após ser verificado e ｡ｪｵｾ＠

tado o parâmetro R. Isto significa que em cerca de 2 tempos de resi -

dência (9=8,6 min para uma vazão de alimentação de 1,0 L/mini ｡ｴｩｮｧｩｾ＠

-se o regime estacionário no equipamento. 

Os resultados dos testes realizados na coluna com finos de car

vao mostram-se na tabela 3. Nestes testes procurou-se elucidar o efe! 

to da concentração de coletor, da porcentagem de sólidos e do "hold -

-up" sobre o rendimento da flotação. 

Dos dados apresentados na tabela 3 conclui-se que nem a concen

tração de coletor nem a % de sólidos (no intervalo de valores estuda

do) tiveram grande efeito sobre a eficiência do processo. Já os tes

tes realizados com valores mais elevados de "hold-up" mostraram ｣ｬ｡ｲｾ＠

mente um maior rendimento, indicando assim a influência desta variá -

vel. O "hold-up" tem relação com o número de bolhas de ar na coluna e 

com sua distribuição de tamanho. 

Uma variável importante, não testada neste trabalho, é a vazão 

de água de lavagem pela sua influência na seletividade do processo. 

Groppo (4) mostrou em trabalho recente que somente com o aumento des

ta variável se proà11z concentrados de menor teor de cinzas do que com 

a flotacão convencional. Efeito semelhante foi encontrado por este ｡ｾ＠

tor com as variáveis % de sólidos e vazão de sólidos na alimentaçãn. 

Pretende-se, como continuação deste trabalho, verificar se estes efei 

tos tarnuém ocorrem na flotação em coluna de carvões brasileiros. 

ｆｬｯｴｾｾｾｾ＠ convencional. Na tabela 4 resumem-se os resultados dos tes

tes de flotação convencional de finos de carvão pré-lavado da Carboni 

fera C>iciúma (-100 malhas Tyler). Pode-se concluir da tabela que nem 
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a concentração do coletor nem a % de sólidos tiveram grande influência 

no rendimento da flotação. 

Tabela 4 - Flotação convencional de finos de carvão oré-lavado. 

Amostra Querosene % de sólidos 

(kg. t -l) (p/v) 

1 

1 

1 

2 

0,3 

1,0 

1,0 

1,0 

5,0 

5,0 

10,0 

10,0 

OBS: pH natural- 7,9; MIBC 

Teor de Cinzas(%) 

Al:ilrent. Concent. 
calculada 

56,7 

61,2 

61,7 

65,1 

29,4 

32,6 

32,7 

38,3 

Recuperação (%) 

Massa Matéria carbo
rx::>sa 

45,9 

50,4 

49,0 

47,0 

88,3 

86,0 

86,0 

84,4 

0,3 kg.t-1 e rejeites analisaram -89%CZ. 

Na figura 4 apresenta-se um resultado típico de flotação de fi

nos de carvão pré-lavado (amostra 2) realizado em célula convencional. 

Pode-se observar que o teor de cinzas do concentrado aumenta com o tem 

po de flotação provavelmente devido à flotação mais lenta das partícu

las mistas e/ou à contaminação da espuma com lamas de maior teor de 

cinzas. A RMC atinge um patamar ao redor de 82%. 

Uma análise cinética dos dados de flotação da figura 4 usando a 

equação Rec =R [l-(1/kt) (1-Exp(-kt)] deu valores da constante cinéti 

ca de 7,0 e 2,5
00

min-l para a matéria carbonosa e as cinzas respectiva= 

mente. 

Análise comparativa. Uma comparação entre os resultados de ｦｬｯｴ｡￣ｯｾ＠

vencional e em coluna pode ser feito analisando as tabelas 3 e 4 e as 

figuras 3 e 4. 

Pode-se concluir que para a amostra 1 a flotação convencional foi 

mais seletiva e deu maiores valores de RMC do que a flotação em coluna. 

Assim, enquanto que com flotação convencional se obtinha um produto 

com 31% de cinzas e 87% de RMC, a flotação em coluna produziu concen -

trado com 35% de cinzas para 81% RMC (valores médios). A explicação ｰｾ＠

ra menor eficiência da coluna provavelmente reside no baixo valor do 

"hold-up" em que estes testes foram desenvolvidos (6,7%) comparado com 

valor empregado na célula de flotação. 
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Na segunda série de testes, em que se empregou a amostra 2, ｡ｳｾ＠

letividade foi semelhante para aqueles testes em que ainda se trabalhou 

com valores de "hold-up" pequenos (testes 4 e 5). Já no teste 6 (figu

ra 3), quando se utilizou E = 11,2%, obteve-se um concentrado com teor 

de cinzas significativamente menor ; 30,3% CZ) do que aquele obtido por 

flotação convencional (38,3%). No caso da RMC, o valor foi um pou

co inferior (76,0% comparado com 84,4% para flotação convencional). 

Estes resultados indicam que a quantidade de ar na coluna ＨＢｨｯｬｾ＠

-up") tem importância na eficiência do processo de flotação em coluna. 

A limitada quantidade de testes realizados não permite levantar maio -

res conclusões com respeito a outras variáveis de importância tais co

mo granulometria das amostras, distribuição de tamanho das bolhas, va

zão de água de lavagem e dosagem de espumante. 

5. Conclusões 

Dos resultados apresentados neste trabalho podem-se extrair as 

seguintes conclusões: 

a) À coluna de flotação da UFRGS está em operação, apresentando 

resultados comparáveis ou superiores aos obtidos por flotação conven -

cional de finos de carvão; 

b) Das variáveis estudadas (concentração de coletor, % de sóli -

dos na alimentação, vazão volumétrica de alimentação e fração volumé -

trica de ar, "hold-up"), esta última foi a mais critica em termos da 

eficiência glopal do processo; e 

c) Para otimização do processo necessita-se de maiores estudos ｾ＠

ra esclarecer o efeito da vazão de água de lavagem e da distribuiçãode 

tamanho das bolhas sobre a eficiência do processo. 
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