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RESUMO 

 

A floto-elutriação é uma técnica que combina os mecanismos envolvidos na separação por 
elutriação e flotação, cujo principal campo de aplicação é a recuperação de partículas 
minerais grossas +250 μm. Neste trabalho estudou-se a recuperação por floto-elutriação de 
matéria carbonosa contida em rejeitos de carvão da mina de Moatize – Moçambique. Foram 
utilizadas duas faixas granulométricas diferentes +212 μm e -600+212 μm e as variáveis 
operacionais estudadas foram: a velocidade superficial da água (Jl) e a emulsificação de óleo 
diesel (coletor). Os resultados obtidos mostraram que é possível atingir recuperações de 
matéria carbonosa de até 81% e teores de cinzas abaixo de 25% nas melhores condições 
operacionais, mostrando a possibilidade de obtenção de produtos que poderiam ser 
utilizados para geração de energia térmica ou blendagem, a partir deste rejeito. 
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ABSTRACT 

Floto-elutriation is a technique that combines the mechanisms involved in the separation by 
elutriation and flotation, whose main field of application is the recovery of coarse mineral 
particles +250μm. In this work the recovery by floto-elutriation of carbonaceous material 
contained in coal tailings from the Moatize-Mozambique mine was studied. Two different 
grading bands were used: +212 μm and -600+ 212 μm and the operational variables studied 
were: surface water velocity (Jl) and diesel oil emulsification (collector). The results showed 
that it is possible to achieve recoveries of carbonaceous matter up to 81% and ash content 
below 25% in the best operating conditions, showing the possibility of obtaining products 
that could be used for thermal energy generation or blending, from this tailings. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A flotação é um processo utilizado na separação de partículas de uma forma seletiva 
em meio aquoso onde água, ar e bolhas estão dispersos. Nesse processo as partículas 
hidrofóbicas aderem às bolhas de ar, formando agregados que, por apresentarem densidade 
infeior a do meio onde estão, flotam até o topo da célula (Shulze, 1993; Shergold 1984). A 
eficiência do processo (E) depende do bom desempenho de três sub-processos: i.eficiência 
de colisão (Ec); ii. eficiência de adesão(Ea) e iii. eficiência de transporte(Et), estas quando 
combinadas resultam na eficiência total do processo de flotação de acordo com a Eq. 1. 

 

𝐸 = 𝐸𝑐. 𝐸𝑎(1 − 𝐸𝑡)                   (1) 

 

A separação por flotação apresenta limitações quanto ao tamanho de partícula 
envolvido, uma vez que partículas extremamente finas ou muito grosseiras não apresentam 
bons resultados de recuperação. As primeiras apresentam baixa eficiência de colisão (Dai et 
al 2000; Awatey et al 2003) e as últimas apresentam baixa estabilidade do agregado bolha-
partícula, ou seja , estas partículas tem dificuldade em permanecer aderidas as bolhas (alta 
probabilidade de detachment), assim como baixa capacidade de serem transportadas pelas 
bolhas até a espuma e posterior transbordo da mesma, finalizando o processo de separação 
seletiva (Jameson, 2010; Gontijo et al, 2007). Logo, uma vez que as partículas grossas 
apresentam baixas Ea e Et e esses fatores tem uma relação proporcional, de acordo com a 
Equação 1, é claramente notado que a eficiência final da flotação E, não mostrará bons 
resultados. 

É de interesse da indústria mineira aumentar o tamanho limite possível de 
concentração por flotação, uma vez que há vantagens como redução do gasto energético 
com cominuição, redução da ganga em menos estágios de tratamento e aumento da 
produção (Awatey et al 2013). 

Estudos mostram que em ambientes menos turbulentos é possível a recuperação de 
partículas de até alguns milímetros (Schulze, 1984). Entre os equipamentos que possuem 
baixa turbulência na zona de coleta, destaca-se o floto-elutriador, equipamento de 
separação de leito fluidizado que combina a flotação e a separação por gravidade no seu 
funcionamento. Devido a ausência de forças cisalhantes, presentes em células mecânicas, o 
ambiente proporcionado pelo floto-elutriador não é turbulento, propiciando a recuperação 
de partículas grosseiras (Fosu et al, 2015; Paiva&Rubio, 2016). 

Kohmuench et al. (2013), mostraram que equipamentos semelhantes a um floto-
elutriador apresentam melhores resultados de separação. Isso porque permitem o controle 
de pontos como corte densimétrico, elevado teor de sólidos na operação e menor 
sensibiliade a variações nas condições de operação, como volume de vazão da alimentação 
quando comparados com espirais no beneficiamento de carvão. 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a recuperação de matéria carbonosa de 
rejeitos de carvão através do processo de  floto-elutriação. Foram  estudados o efeito do 
tamanho de partículas, influência da velocidade superficial da água no processo e a 
emulsificação do óleo diesel. O produto final  almejado deveria possuir um teor de cinzas 
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menor do que 25%, que permitiria a queima direta em termelétricas ou mesmo a blendagem 
com carvões de melhor qualidade. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras de carvão utilizadas nos estudos eram provenientes do circuito de 
rejeitos da planta de beneficiemento da mina de Moatize, Moçambique. Inicialmente 100kg 
de amostra bruta foram obtida através de um amostrador automático. Em seguida o 
material foi seco a temperatura ambiente e novamente homogeneizado pelo método da 
pilha cônica e logo quarteado com auxílio de um quarteador Jones. As amostras foram então 
separadas em duas frações granulométricas, uma acima de 212 µm e outra -600 +212 µm e 
em seguida armazenadas em sacos plásticos com aliquotas de 105g cada. 

A caracterização das amostras (alimentação e produtos) foi realizada através das 
normas internacionais ASTM D3174-02 (Standard Test Method for Ash Analysis Sample of 
Coal and Coke from Coal), ASTM D3175- 07(Standard test Method for Volatile Matter in the 
Analysis Sample of Coal and Coke). O percentual de umidade foi determinado através da 
norma  ASTM D3302/D3302M−17 (Standard Test Method for Total Moisture in Coal). A 
medida de carbono fixo foi dada pela Eq. 2: 

 

CF(base seca) = 100 − (%U − %C)              (2) 

 

Onde CF: carbono fixo base seca, %U: teor de umidade e %C: teor de cinzas. 

Para as amostras de alimentação foi também medido o teor de enxofre, utilizando 
um equipamento marca LECO, modelo S144-DR. A densidade foi medida de acordo com a 
norma ASTM D167-12ª (2012).  

Os testes de floto-elutriação foram conduzidos como o descrito por Paiva & Rubio 
(2015). O equipamento empregado foi um floto-elutriador Inbras, modelo HC-2x4H 
retangular com área de seção transversal de 50 cm2. Foram geradas polpas de 10% de 
sólidos em um tanque de condicionamento sob uma agitação de 1500 rpm. Óleo diesel e 
óleo de pinho foram utilizados como coletor e espumante, respectivamente. Foi utilizada 
uma concentração de óleo de pinho de 150 g.t-1, condicionado por 2 minutos; o óleo diesel 
foi utilizado em uma concentração de 600 g.t-1 e condicionado por 3 minutos. Na água de 
elutriação foi adicionado 600ppm de óleo de pinho para auxiliar a geração de bolhas. Após o 
condicionamento, a polpa foi alimentada por gravidade ao floto-elutriador. A pressão de ar 
foi mantida constante em 2 bar. 

Foram realizados três tipos de  ensaios, um onde avaliou-se o arraste (sem a 
presença de nenhum reagente), outro com diesel emulsificado e por último com diesel sem 
emulsificação. 

Cada ensaio gerou três concentrados e um rejeito, dos quais foram avaliadas a 
recuperação de matéria carbonosa nas seguintes condições: comparando as duas 
distribuições granulométricas, a veloicidade superficial da água de elutriação e a influência 
da emulsificação de óleo diesel. A velocidade superficial do gás foi mantida constante em 
0,17 cm.s-1. Para avaliar a recuperação por flotação via adesão por bolha de ar, foram 



 SILVEIRA.J.R.M., RODRIGUES, R.T.  

 

 

realizados testes branco (sem adição de reagentes) onde se verificou as recuperações das 
amostras apenas por arraste. 

A recuperação de matéria carbonosa foi calculada após a determinação da análise 
imediata, usando a Equação 3 (Yaşar et al, 2017): 

 

𝑅𝐶 = 100 𝑥 
𝑀𝑐 𝑥 (100−%𝐶)

𝑀𝑎 𝑥 (100−%𝐶𝑎)
                                                                                       (3) 

 

 Onde RC: recuperação de matéria carbonosa; Mc:massa do concentrado; %C: teor de 
cinzas do concentrado; Ma: massa de alimentação e Ca: teor de cinzas da alimentação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 mostra os resultados da caracterização das partículas +212 μm e -600+212 μm. 

 

Tabela 1. Caracterização das amostras utilizadas nos ensaios de floto-elutriação. 

Amostra +212μm -600+212μm 

Densidade (g.cm-3) 1,3 1,4 

Umidade (%) 1,2 1,1 

Cinzas (%) 47 46 

Matéria Volátil (%) 19 20 

Carbono Fixo (%) 33 34 

Enxofre total (%) 1,0 1,0 

 

Segundo Paiva e Rubio (2015), um flotoelutriador apresenta melhor desempenho 
quando a distribuição granulométrica da alimentação não é muito ampla. 

Nota-se que a separação  em duas faixas granulométricas produziu um pequeno 
aumento no teor de carbono fixo e  no teor de matéria volátil para a fração -600+212 μm. 
Por outro lado, o teor de cinzas apresentou uma leve redução e o teor de enxofre se 
manteve constante.  

   A Tabela 2 mostra as condições e os resultados das análises dos ensaios 
realizados com a fração granulométrica +212 μm e a Tabela 3 os resultados da fração -
600+212 μm. 
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Tabela 2. Resultados dos ensaios de floto-elutriação para as amostras da granulomtria +212 μm, com as 
seguintes condições: Jg=0,17 cm.s-1 e as mesmas concentrações de OP (óleo de pinho) 150 g.t-1 e de OD(óleo 
diesel) 600 g.t-1 no condicionamento da polpa. A columa Emul indica os ensaios que foram feitos com óleo 
diesel emulsificado equanto a Não Emul. indicam ensaios sem emulsificação. 

Granulometria= +212 μm 

 Jl (cm.s-1)= 0,86 Jl (cm.s-1)= 1,27 

 Arraste OD Arraste OD 

 Sem OP Emul Não Emul Sem OP Emul Não Emul 

Teste 1 2 3 4 5 6 

Recuperação Mássica 
(%) 11 32 36 31 56 53 

Teor de cinzas do 
concentrado  (%) 15 19 19 15 26 29 

Teor de cinzas do 
rejeito  (%) 52 61 62 59 70 72 

Matéria Volátil  (%) 25 25 24 25 23 23 

Matéria Carbonosa  (%) 85 81 81 85 74 71 

Recuperação de 
Matéria Carbonosa  (%) 17 47. 55 49 77 71 

 

 
 
 
 
Tabela 3. Resultados dos ensaios de floto-elutriação para as amostras da granulometria -600+212 μm. Para 
todos os ensaios foram utilizados o mesmo Jg=0,17 cm.s-1 e as mesmas concentrações de OP (óleo de pinho) 
150 g.t-1 e de OD(óleo diesel) 600 g.t-1 no condicionamento da polpa. A columa Emul indica os ensaios que 
foram feitos com óleo diesel emulsificado equanto a Não emul indice ensaios sem emulsificação. 

Granulometria= -600 μm +212 μm 

 Jl (cm.s-1)= 0,86 Jl (cm.s-1)= 1,27 

 Arraste OD Arraste OD 

 Sem OP Emul Não emul Sem OP Emul Não emul 

Teste 7 8 9 10 11 12 

Recuperação Mássica 
(%) 20 50 53 38 66 72 

Teor de cinzas do 
concentrado  (%) 14 26 26 17 32 14 

Teor de cinzas do 
rejeito  (%) 52 67 68 62 74 52 

Matéria Volátil  (%) 25 23 23 23 22 23 

Matéria Carbonosa  (%) 85 74 74 82 68 85 

Recuperação de 
Matéria Carbonosa  (%) 31 70 73 60 83 31 
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 As maiores recuperações mássicas e de matéria carbonosa tanto para a amostra +212 
μm, quanto para a amostra -600+212 μm, foram observados para Jl=1,27 cm.s-1 sendo que o 
maior valor observado foi de 72% para o ensaio 12. Isso ocorre porque, nesse ponto a 
velocidade de sedimentação das partículas de rejeito de carvão é menor do que a velocidade 
da água de elutriação, evitando que as partículas se acomodem no fundo do floto-elutriador.  

 O menor teor de cinzas oi observado na fração -600 μm +212 com emulsificação de 
óleo diesel, mostrando que o coletor emulsificado é mais eficiente, reduzindo em até 68% o 
teor de cinzas da alimentação. 

  O aumento das recuperações mássicas e de matéria carbonosa, quando 
comparamos os ensaios com oléo diesel com os brancos (arraste) mostrou que houve 
presença de floto-elutriação. 

  Outro fator avaliado nos ensaios foi a influência da emulsificação para o óleo 
diesel. Nas amostras com granulometria +212 μm com Jl=0.86 cm.s-1, a recuperação matéria 
carbonosa para o uso de óleo diesel não-emulsificado foi 16% maior do que para o caso 
emulsificado, mesmo para teores de cinzas semelhantes. Para o caso de Jl=1,27 cm.s-1, o 
óleo diesel emulsificado apresentou uma recuperação de matéria carbonosa 9% maior do 
que para o caso não emulsicado e um teor de cinzas 12% menor.  

 Ao analisarmos a fração -600+212μm as maiores recuperações de matéria carbonosa 
verificadas para Jl=0.86 cm.s-1 e Jl=1,27 cm.s-1, foram de 73% e 83% -respectivamente, e 
assim como na amostra que não passou por separação granulométrica para um menor Jl a 
emulsificação se mostrou inferior à aplicação do óleo diesel bruto. Porém para Jl=1,27 cm.s-1, 
a fração classificada não apresenta nenhum teor de cinzas dentro do limite aceito, o que não 
a tornaria interessante para a reutilização. O melhor resultado para essa faixa 
granulométrica foi o Teste 8, que apresenta um teor de cinzas no limite de 25% e uma 
recuperação de matéria carbonosa de 69%.  

 Esses resultados podem ser explicados devido ao fato de que um maior Jl reduz a 
velocidade de sedimentação das partículas, fazendo com que o óleo diesel emulsificado 
tenha uma melhor interação com as partículas, ou seja, para maiores Jl, há uma melhor 
dispersão da emulsão na polpa, aumentando a adsorção do coletor nas partículas de carvão 
e, consequentemente, melhorando a recuperação e também a seletividade. 
 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados mostraram que a floto-elutriação é viável para a recuperação de 
rejeitos finos de carvão. As recuperações mássicas acima de 30% mostram que uma grande 
quantidade de material que antes seria enviado para pilhas de rejeito podem ser 
reaproveitados. Através de observações da análise imediata de cada um dos ensaios, 
conclui-se que para a amostra +212μm o ensaio mais satisfatório quanto a recuperação de 
matéria carbonosa e teor de cinzas foi o Teste 3, onde foi possível recuperar 36% em massa, 
com teor de cinzas de 19% (que atende as especificçãoes iniciais do trabalho) e uma 
recuperação de matéia carbonosa de 80%. Já para a amostra -600+212μm, o Teste 10 com 
recuperação mássica, teor de cinzas e recuperação mássica de 38%, 17% e 81%, 
respectivamente,  valores estes que também tornam esse produto aceitável para a indústria. 
Esse valores mostram que é possível a geração de produtos que podem ser utilizados para 
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geração de eletricadade e/ou na blendagem com carvões de melhores qualidades à custos 
muito baixos. 

Conclui-se que a técnica de floto-elutriação apresenta resultados satisfatórios para o 
reprocessamento de rejeitos finos de carvão mineral e que com o controle de mais 
parâmetros tanto da elutriação quanto da flotação, tais como: diferentes concentrações de 
reagentes bem como os tipos destes, diferentes velocidades superficiais da água e do ar, 
distribuição do tamanho das bolhas, por exemplo, podem trazer ainda melhores resultados. 
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